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Despacho 
 

Decisão interlocutória em 25/06/2018 - AIJE Nº 61576 LUIS 

 
Inicialmente, verifico que o peticionário não possui procuração para representar o investigado 
Hussein Bakri. Assim, fixo o prazo de cinco dias para a regularização da representação 
processual. 
 



Com relação ao pedido de sobrestamento do feito, indefiro. 
 
Não há notícia nos autos de que tenha sido concedida alguma liminar no bojo da ação de 
Habeas Corpus que tramita perante o Tribunal de Justiça do Paraná de modo a brecar a marcha 
processual do presente feito. 
 
Outrossim, dos parcos documentos coligidos aos autos, concluo que não houve reforma pelo STJ 
da decisão do órgão especial do TJPR que concluiu pela validade das interceptações 
telefônicas. Ao que parece, o STJ apenas devolveu os autos para o TJPE examine a legalidade 
do compartilhamento das provas colhidas no juízo criminal. Todavia, essa questão há muito 
está pacificada no âmbito dos tribunais superiores, motivo pelo qual, por não vislumbrar 
probabilidade do direito, dou curso normal ao processo. 
 
Assim, segue sentença em separado, em 139 (cento e trinta e nova) laudas rubricadas e 
assinadas. 
 
Intimem-se. 
 
Diligências necessárias. 
 
União da Vitória, segunda-feira, 25 de junho de 2018. 
 
(a)Luis Mauro Lindenmeyer Eche 
 
Juiz Eleitoral Designado 

Sentença em 25/06/2018 - AIJE Nº 61576 LUIS 

 
Autos nº 615-76.2016.6.16.0033 
 
Assunto: ação de investigação judicial eleitoral -AIJE 
 
Parte autora: Ministério Público Eleitoral 
 
Parte ré: Hussein Bakri, Thyago Antônio Pigatto Caus, Júlio Adilson Pires, André Luís Aleixo, 
Mário Lúcio Pereira Ferreira, Vinícius José Rocha, Maria Ester Paganotto Savi, Henrique César 
Gussoni, Carmen Elizabeth Scheibe Ferreira, Everton Distefano Ribeiro, Emannuel Gabardo 
Taques, Marcelo Danton Dalmolin, César Augusto Bogus, Sandra Mara Schulz Bogus, Gabriele 
Beatriz Bakri, Alla Boyko Gussoni e Antônio Alexandre Moreira 
 
 
 
 
 
 
 
SENTENÇA 
 
 
 
Vistos e examinados os autos. 
 
 
 



1. RELATÓRIO. 
 
 
 
O Ministério Público ajuíza ação de investigação judicial eleitoral em desfavor de Hussein Bakri, 
Thyago Antônio Pigatto Caus, Júlio Adilson Pires, André Luís Aleixo, Mário Lúcio Pereira 
Ferreira, Vinícius José Rocha, Maria Ester Paganotto Savi, Henrique César Gussoni, Carmen 
Elizabeth Scheibe Ferreira, Everton Distefano Ribeiro, Emannuel Gabardo Taques, Marcelo 
Danton Dalmolin, César Augusto Bogus, Sandra Mara Schulz Bogus, Gabriele Beatriz Bakri, Alla 
Boyko Gussoni e Antônio Alexandre Moreira, todos qualificados nos autos. 
 
Sustenta o representante do Parquet, em síntese, que (i) os denunciados Hussein Bakri e Thyago 
Antônio Pigatto Caus (sogro e genro), no certame municipal de 2016, no qual o segundo 
concorria ao cargo de Prefeito, realizaram captação ilícita de sufrágio. Afirma que promoveram 
uma competição, com premiação, para os eleitores que levassem o maior número de pessoas ao 
evento realizado no pátio da casa de shows Wooden Hall, no dia 27/08/16, do qual participaria 
o apresentador de programa televisivo Ratinho, bem como seu filho, Ratinho Jr. Segundo consta 
da denúncia, o deputado Hussein Bakri prometeu uma viagem para Curitiba, onde o vencedor 
passaria o dia com o deputado, conhecendo os trabalhos da Assembleia Legislativa, além de 
ganhar almoço e jantar, sendo que tais despesas seriam arcadas por Hussein Bakri. Além disso, 
imputa o Ministério Público a (ii) prática de conduta caracterizadora de abuso do poder político 
por parte de Hussein Bakri, uma vez que ele teria cedido os funcionários públicos Maria Ester 
Paganotto Savi e Wilson de Oliveira de Almeida, durante do expediente, para que atuassem na 
campanha do Thyago Pigatto e do seu vice, sr. Júlio Adilson Pires. Ainda, o chefe da 6ª Regional 
de Saúde do Estado do Paraná, sr. Henrique César Guzzoni, indicado por Hussein Bakri para o 
cargo, também teria atuado na campanha eleitoral do sr. Thyago Pigatto. Consta, ainda, da 
denúncia que houve (iii) abuso do poder político e econômico decorrente do oferecimento de 
cargo comissionado na prefeitura em troca de apoio político. Explicando, o Ministério Público 
narra que a chapa de Thyago Pigatto tinha interesse que o PMDB integrasse a coligação formada 
para disputar o certame municipal, indicando como vice-prefeito o sr. Antônio Alexandre 
Moreira (vulgo "Toninho da Ótima" ). Caso se lograsse êxito nessa coligação, o sr. José Augusto 
Mucke (integrante do PMDB) seria nomeado para cargo comissionado na Secretaria Municipal de 
Trânsito. Informa que dessa transação participaram além de Thyago Pigatto os denunciados 
Hussein Bakri e André Luís Aleixo. É também imputado aos réus a (iv) prática de abuso de poder 
político e econômico decorrente da oferta de cargos comissionados na Assembleia Legislativa do 
Paraná em troca de apoio à campanha municipal. Esclarece a denúncia que Hussein Bakri, 
Thyago Pigatto, André Luís Aleixo e Vinícius José Rocha tinham como plano a indicação do 
vereador Daniel Fernando Rocha como vice-prefeito, a qual, incialmente, negou o pedido em 
razão de que teria que se afastar das suas atividades de advocacia, o que reduziria seus 
proventos. Contudo, diante da justificativa da negativa, foi ofertado ao vereador um cargo 
comissionado, com proventos de R$ 10.000,00 mensais e, após, de R$ 15.000,00, o qual seria 
ocupado por sua esposa. Tal cargo seria vinculado ao escritório regional do Deputado Estadual 
Hussein Bakri. Foi proposto, também, para o vereador que poderia haver a nomeação de duas 
pessoas ligadas a ele, com vencimentos de R$ 7.500,00 cada, modo a ocultar a ilicitude. Afirma 
que, embora não tenham sido aceitas as propostas, resta caracterizado o ilícito eleitoral. Por 
fim, sustenta o Ministério Público que (v) os réus Hussein Bakri, Thyago Pigatto, André Luís 
Aleixo, Mário Lúcio Pereira Ferreira e Vinícius José Rocha envolveram-se diretamente na 
coordenação da campanha eleitoral, promovendo arrecadação de valores não contabilizados, o 
que caracteriza abuso do poder econômico. Alega que André Luís Aleixo solicitou a Mário César 
Patruni a troca de um cheque de terceiro por valor em espécie no importe de R$ 40.000,00 para 
pagamento de cabos eleitorais. Que, após as eleições, André Luís Aleixo novamente entrou em 
contato com Mário César Patruni para saber se ele havia conseguido cheques ou dinheiro para 
pagamento de dívidas da campanha de Thyago Pigatto e seu vice, quando informou que não 
teria o numerário. Que Vinícius José Rocha também estaria envolvido na arrecadação não 



contabilizada para quitar dívidas da campanha. Das conversações também se extrai que Mário 
Lúcio Pereira Ferreira realizava os pagamentos relativos à campanha municipal majoritária e 
que Maria Ester Paganotto Savi (assessora parlamentar de Hussein Bakri) também realizava 
arrecadação de numerário para a campanha. Afirma que ambos simularam a regularidade das 
contas da campanha, fazendo com que pessoas físicas depositassem em suas próprias contas-
correntes numerários para que, depois, transferissem para a conta da campanha. Assevera que 
o denunciado Marcelo Dalton Dalmolin tinha pleno conhecimento desses fatos, inclusive 
orientado os envolvidos na forma de realizar as doações simuladas. Relata que a prova obtida 
com a interceptação evidencia que Henrique César Gussoni e Alla Boyko Gussoni realizaram 
doação irregular de R$ 15.000,00 para a campanha, dinheiro esse entregue pelos próprios 
coordenadores da campanha. Igualmente, André Luís Aleixo realizou doação em valor superior 
ao legalmente permitido, considerando a declaração de rendimentos. Advoga que Everton 
Distefano Ribeiro, Mário Lúcio Pereira Ferreira, Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira, Vinícius 
José Rocha, Maria Ester Paganotto, Emanuel Gabrdo Taques, César Augusto Bogus, Sandra 
Schultz Bogus e Antônio Alexandre Moreira realizaram doações em período ilegal. Com relação à 
Gabrielle Beatriz Bakri Pigatto Caus, trata-se da administradora financeira na prestação de 
contas, a qual tinha plena ciência das ilicitudes cometidas. Discorre sobre a ilegalidade da 
prática denominada "caixa dois" . Ao fim, pede, em liminar, a quebra do sigilo fiscal e bancário 
de parte dos denunciados. No mérito, pugna, (a) no tocante aos denunciados Thyago Pigatto 
Caus, sua condenação por captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e político; (b) 
com relação ao denunciado Hussein Bakri, sua condenação por captação ilícita de sufrágio, 
abuso de poder econômico e político; (c) no concernente aos denunciados Júlio Adilson Pires, 
André Luís Aleixo e Vinícius José Rocha, suas condenações por abuso de poder econômico e 
político; (d) pertinente aos demais denunciados, suas condenações por abuso de poder 
econômico. Foram juntados documentos. 
 
Nas fls. 297-306, a inicial foi recebida, sendo deferido o pleito liminar. 
 
Citado, o codenunciado Antônio Alexandre Moreira apresenta resposta nas fls. 484-489. Afirma 
que em momento algum foi gravado oferecendo ou participando de simulação de doação. Que o 
fato de terceiros mencionarem seu nome não o torna responsável por prática de abuso de poder 
econômico no tocante à doação realizada. Advoga que não há impedimento legal par que sejam 
realizadas doações após as eleições, sendo que a lei veda, apenas, novos gastos de campanha. 
Informa que foi procurado após as eleições por Mário Lúcio Pereira Ferreira para fins de 
verificar a possibilidade de doação para quitação de dívidas pretéritas da campanha, com o que 
anuiu. Discorre que o valor doado, por representar menos de 10% dos valores empregados na 
campanha, não pode ser considerado como interferência na regularidade do certame. Pede a 
improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Acosta documentos. 
 
André Luís Aleixo apresenta defesa nas fls. 491-503. Em preliminar, alega a nulidade da prova 
obtida com a interceptação telefônica. Ainda, aponta irregularidade da via eleita para a 
apuração de doações realizadas acima do permissivo legal, a qual deveria ser apurada por meio 
de representação eleitoral. Invoca, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito por falta de 
prova robusta sobre seu envolvimento nos fatos narrados na inicial. No mérito, afirma que não 
houve qualquer promessa de vantagem na questão atinente à coligação ao PMDB, tratando-se 
de ilação do Ministério Público. Igualmente, no tocante ao oferecimento de cargos juntos à 
Assembleia Estadual, as conversas gravadas foram anteriores ao pleito, se cuidando de meras 
conjecturas. Aduz que o PMDB acabou se vinculando ao adversário no certame majoritária 
municipal. Afirma que, à época, era chefe do IAP, não tendo poder decisório em qualquer 
nomeação para cargo comissionado perante a Assembleia Estadual. Esclarece que não 
coordenou a campanha, agindo como dirigente partidário do DEM, partido que se coligou com o 
partido do candidato à prefeitura Thyago Pigatto. Que apenas realizou duas doações 
devidamente registradas para a campanha. Alega que os valores indicados nas gravações 
telefônicas em momento algum são apontadas como relativas à campanha. Que as conversas 



tratavam de assuntos particulares e não eleitorais. Que tais conversas se originaram da greve 
dos bancos, o que exigiu operações entre particulares para saldar compromissos pessoais. Aduz 
que os valores doados não excederam ao limite legal. Pede a extinção do feito. 
Subsidiariamente, pretende a improcedência dos pedidos deduzidos na vestibular. 
 
Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira, Everton Distefano Ferreira e Emannuel Gabardo Taques, 
citados, apresentam contestação nas fls. 505-517. Em preliminar, advoga a parte contestante a 
nulidade da quebra do sigilo bancário e fiscal por incompetência do juízo. Alega a ilegitimidade 
dos investigados por não terem concorrido para qualquer cargo eletivo. Quanto ao mérito, 
afirmam que as doações realizadas observaram o limite legal bem como os prazos definidos 
pela lei de regência. Assevera que, como Carmen e Everton são casados, o limite para a doação 
deve levar em consideração o patrimônio do casal. Afirma que, como as contas dos candidatos 
ainda não foram julgadas, além de não terem sido impugnadas, não podem as doações 
realizadas ser tidas por ilícitas. Pedem o acolhimento das preliminares. Caso não acolhido, que 
sejam julgados improcedentes os pedidos no mérito. 
 
Júlio Adilson Pires apresenta defesa nas fls. 522-530. Afirma que não participou de quaisquer 
das condutas narradas na inicial. Outrossim, que não pode ser responsabilizado em razão de 
eventual proveito eleitoral. Aduz que apenas teve seu nome mencionado nas interceptações 
telefônicas, sem figurar como interlocutor de qualquer conversa. Postula a improcedência dos 
pedidos articular na inicial. Subsidiariamente, pugna pela observância dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das penalidades. 
 
Marcelo Dalton Dalmolin apresenta defesa nas fls. 533-544. Esclarece, inicialmente, que 
prestou serviços de contabilidade e não de advocacia para o candidato Thyago Pigatto. Que os 
documentos apresentados com a inicial não indicam a prática de qualquer irregularidade. Que o 
exercício da contabilidade não pressupõe a investigação da origem das doações e nem sua 
regularidade. Desconhece movimentações financeiras irregulares, informais ou outras que não 
as registradas no sistema da Justiça Eleitoral. Aduz que o pagamento de alguns dias à militância 
em valor irrisório não configura ato ilícito, ensejando, quando muito, ressalva nas contas. 
Assevera que pagamentos efetivamente realizados não podem ser considerados atos ilícitos. 
Afirma que não há indícios nos autos a autorizar o processamento do feito contra sua pessoa. 
Postula a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial. 
 
Nas fls. 546-621, o coinvestigado Hussein Bakri apresenta resposta. Argui a decadência da 
pretensão articulada nos autos porquanto o prazo final para o ajuizamento da AIJE é o dia 
anterior à diplomação, sendo que a presente ação foi ajuizada no dia da diplomação. Advoga, 
ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito porquanto não era candidato no certame 
de 2016. Sustenta que se faz necessário prova robusta para a inclusão de terceiro no polo 
passivo da demanda, o que não se verifica no caso em tela. Ainda, sustenta a incompetência do 
juízo, considerando a prerrogativa de foro do denunciado, uma vez que exerce mandato 
estadual. Defende, ainda, a nulidade da quebra do sigilo assim como da interceptação 
telefônica determinada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de União da Vitória. Também em 
preliminar, requer o reconhecimento de litispendência com a AIJE n. 296-11.2016-6.16.0033 no 
tocante à captação ilícita de sufrágio. Quanto ao mérito, defende que não pode responder pela 
captação ilícita de sufrágio por não ser candidato. Tece considerações sobre eventual ilicitude 
na forma de obtenção do áudio em que supostamente teria ocorrido a captação. Assevera que o 
áudio foi veiculado em grupo fechado de apoiadores e cabos eleitorais da coligação não 
configurando qualquer ilícito. Argumenta, outrossim, que não resta caracterizado abuso do 
poder econômico ou político por inexistência de fato grave ou com potencialidade de lesão à 
higidez do pleito. No tocante à suposta cessão de funcionários do legislativo estadual para 
atuarem na campanha, sustenta que não há provas da alegação. Afirma que Wilson de Oliveira 
de Almeida foi exonerado em 15/08/16, somente sendo nomeado novamente em 03/10/16. 
Com relação à Maria Ester Paganotto Savi, não há provas de que tenha atuado na campanha 



durante o expediente. Pertinente a Henrique César Gussoni, aponta não existir qualquer grau 
de hierarquia ou subordinação com o denunciado. Além disso, destaca que, em setembro de 
2016, o sr. Henrique César Gussoni se encontrava no gozo de férias, não havendo 
incompatibilidade com a participação na campanha. Afirma que não há qualquer indício de que 
o representado tenha oferecido cargo comissionado junto à Prefeitura Municipal ou à 
Assembleia Estadual em caso de eleição. Assevera que não exerceu qualquer atividade na 
campanha de 2016. Que a inicial apenas presume a existência de "caixa dois" e eventual 
participação do denunciado. Pede o acolhimento das preliminares. Subsidiariamente, propugna 
pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.  
 
A codenunciada Gabriele Beatriz Bakri apesenta resposta à acusação nas fls. 625-659. Argui a 
decadência da pretensão articulada nos autos porquanto o prazo final para o ajuizamento da 
AIJE é o dia anterior à diplomação, sendo que a presente ação foi ajuizada no dia da 
diplomação. Advoga, ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito porquanto não era 
candidata no certame de 2016. Sustenta que se faz necessário prova robusta para a inclusão de 
terceiro no polo passivo a demanda, o que não se verifica no caso em tela. Defende, ainda, a 
nulidade da interceptação telefônica determinada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de União 
da Vitória. Quanto ao mérito, defende a inexistência de "caixa dois" . Relata que, mesmo no 
caso de reprovação nas contas, isso não ensejaria a aplicação das penalidades pretendidas 
porque deve ser sopesado a gravidade dos fatos, para o que não atentou o Ministério Público. 
Ainda, que não há como responsabilizar a representada por prestações de contas que ainda não 
foram julgadas. Pede o acolhimento das preliminares. Subsidiariamente, pela improcedência 
dos pedidos deduzidos na inicial. 
 
Citado, o codenunciado Vinícius José Rocha contesta nas fls. 664-703. Argui a decadência da 
pretensão articulada nos autos porquanto o prazo final para o ajuizamento da AIJE é o dia 
anterior à diplomação, sendo que a presente ação foi ajuizada no dia da diplomação. Advoga, 
ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito porquanto não era candidato no certame 
de 2016. Sustenta que se faz necessário prova robusta para a inclusão de terceiro no polo 
passivo a demanda, o que não se verifica no caso em tela. Defende, ainda, a nulidade da 
quebra do sigilo assim como da interceptação telefônica determinada pelo magistrado da 2ª 
Vara Criminal de União da Vitória. Quanto ao mérito, esclarece que é primo dos investigados 
André Luís Aleixo e Daniel Fernando Rocha o que é relevante para contextualização das 
conversas. Que é funcionário da Comissão de Educação do Legislativo Estadual e não do 
gabinete do investigado Hussein Bakri. Afirma que não possui autonomia ou poder de gerência 
para ofertar cargo comissionado. Discorre sobre o conteúdo das conversas interceptadas. Com 
relação à suposta arrecadação irregular, afirma que não há provas das imputações narradas na 
inicial. Que a denúncia está fundada em suposições. Defende que as doações realizadas foram 
regulares. Pede o acolhimento das preliminares. No mérito, pugna pela improcedência dos 
pedidos deduzidos na inicial.  
 
Thyago Antônio Pigatto Caus contesta nas fls. 708-769. Argui a decadência da pretensão 
articulada nos autos porquanto o prazo final para o ajuizamento da AIJE é o dia anterior à 
diplomação, sendo que a presente ação foi ajuizada no dia da diplomação. Advoga, ainda, sua 
ilegitimidade passiva para figurar no feito porquanto não restou robustamente comprovado os 
fatos narrados na inicial. Defende, ainda, a nulidade da quebra do sigilo assim como da 
interceptação telefônica determinada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de União da Vitória. 
Também em preliminar, requer o reconhecimento de litispendência com a AIJE n. 296-11.2016-
6.16.0033 no tocante à captação ilícita de sufrágio. Quanto ao mérito, defende que não pode 
responder pela captação ilícita de sufrágio porquanto os áudios em que se fundamenta a 
pretensão foi veiculado em grupo fechado de WhatsApp. Argumenta, outrossim, que não resta 
caracterizado abuso do poder econômico ou político por inexistência de fato grave ou com 
potencialidade de lesão à higidez do pleito. No tocante à suposta cessão de funcionários do 
legislativo estadual para atuarem na campanha, sustenta que não há provas da alegação. 



Afirma que Wilson de Oliveira de Almeida foi exonerado em 15/08/16, somente sendo nomeado 
novamente em 03/10/16. Com relação à Maria Ester Paganotto Savi, não há provas de que 
tenha atuado na campanha durante o expediente. Pertinente à Henrique César Gussoni, aponta 
não existir qualquer grau de hierarquia ou subordinação com o denunciado. Além disso, destaca 
que em setembro de 2016 o sr. Henrique César Gussoni se encontrava no gozo de férias, não 
havendo incompatibilidade com a participação na campanha. Afirma que não há qualquer 
indício de que o representado tenha oferecido cargo comissionado junto à Prefeitura Municipal 
ou à Assembleia Estadual em caso de eleição. Que a inicial apenas presume a existência de 
"caixa dois" e eventual participação do denunciado. Pede o acolhimento das preliminares. 
Subsidiariamente, propugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Junta 
documentos. 
 
Nas fls. 861-901, o codenunciado Thyago Pigatto Caus apresenta exceção de suspeição em 
desfavor da magistrada eleitoral ao argumento de suposta inimizade, o que fora autuado em 
apartado (processo n. 33-42.2017.6.16.0033, fl. 901). 
 
Citados, os coinvestigados Henrique César Gussoni, Alla Boiko Gussoni, Mário Lúcio Ferreira 
Pereira, Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira, César Augusto Bogus e Sandra Mara Schulz Bogus 
apresentam defesa nas fls. 903-908. Em preliminar, defendem a ilegalidade das escutas 
telefônicas. No mérito, argumentam que o exercício de cargo de comissão junto à regional de 
saúde não inviabiliza a prática de atos político-partidários. Afirma Henrique César Gussoni que 
a participação nos eventos políticos ocorreu nos finais de semana e feriados. Sustenta que não 
há falar em doações irregulares. Henrique César alega ainda possuir relação de amizade com o 
candidato, sendo natural seu interesse na sua eleição. Relata que os valores apontados como 
"caixa 2" foram arrecadados regularmente e declarados à Justiça Eleitoral. Defende a 
regularidade das doações realizadas após o dia das eleições. Pede a improcedência dos pedidos 
declinados na exordial. 
 
A magistrada eleitoral não acolheu a alegação de suspeição, remetendo os autos ao TRE (fl. 
910). 
 
Réplica às contestações nas fls. 976-1.067, na qual o Ministério Público pede a declaração de 
revelia dos coinvestigados Henrique César Guzzoni, Alla Boiko Guzzoni, Mário Lúcio Ferreira 
Pereira, César Augusto Bogus, Sandra mara Shulz Bogus, Hussein Bakri, Gabriele Beatriz Bakri, 
Vinicíus José Rocha e Thyago Pigatto Caus, além de impugnar as defesas apresentadas. 
 
Foi juntado aos autos decisão de não conhecimento da exceção de suspeição (fls. 1.075-.1082), 
a qual foi confirmada em sede de exame de embargos de declaração (fls. 1.085-1.093). 
 
Os investigados se manifestaram sobre a alegação de revelia (fls. 1.146-1.219; 1.225-1.311; 
1.317-1.368; 1.374-1.421). 
 
A documentação pertinente à quebra do sigilo fiscal e bancários dos investigados foi juntada 
aos autos (fls. 1.434-1.522). 
 
Os investigados Thyago Antônio Pigatto Caus, Hussein Bakri, Gabriele beatriz Bakri e Vinícius 
José Rocha atravessam manifestação nas fls. 1.530-1.549. Sustentam que, malgrado tenha a 
magistrada eleitoral Leonor Bisolo Constantinopolos Severo negado sua suspeição para atuar no 
presente feito, a reconheceu no bojo dos autos n. 13261-18.2016.8.16.0174, afastando-se da 
jurisdição. Discorre sobre a identidade dos fatos e das partes. Com relação ao juiz Morian 
Nowitschenko Linke, afirma que já se manifestou em outros autos declarando sua suspeição 
para atuar em processos em que seja parte o investigado Thyago Pigatto Caus. Além disso, esse 
magistrado foi arrolado como testemunha na exceção de suspeição. Assim, pretendem seja 
reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pelos dois magistrados nos autos. 



 
O magistrado Morian Nowitschenko Linke averbou sua suspeição (fls. 1.594).  
 
Sobreveio minha designação para atuar no feito, por meio da Portaria n. 336/18, ocasião em 
que determinei a juntada de documentação e a certificação de fatos e dados relevantes para o 
deslinde dos autos (fl. 1.599). 
 
Certidões juntadas nas fls. 1.601-1.602 e 1.6013. 
 
As partes foram intimadas para apontarem os pontos controvertidos, indicarem as provas 
pretendidas, declinando a pertinência delas para o desenlace dos autos (fl. 1.615). 
 
O Ministério Público manifesta nas fls. 1.622-1.703, pugnando pelo julgamento antecipado; os 
investigados Thyago Antônio Pigatto Caus, Hussein Bakri, Gabriele beatriz Bakri e Vinícius José 
Rocha protestaram genericamente por produção de todas as provas admitidas no Direito (fls. 
1.732-1.778); Antônio Alexandre Moreira declinou não ter outras provas a serem produzidas (fl. 
1.782); o coinvestigado Marcelo Dalton Dalmolin fez menção remissiva às provas pretendidas 
(fls. 1.784-1.791); Júlio Adilson Pires pugna pela produção de prova testemunhal para contrapor 
os fatos narrados na inicial (fl. 1.794). 
 
Foi proferida decisão nas fls. 1.796-1.806, na qual (i) restou rejeitada a alegação de parte dos 
investigados de nulidade do processo em razão de suposto impedimento/suspeição dos 
magistrados que atuaram no feito; (ii) foram indeferidos os pedidos de provas formulados pelos 
investigados; (iii) fora determinada a juntada das declarações do imposto de renda completas 
dos investigados André Luís Aleixo e Marcelo Danto Dalmolin. 
 
Fora opostos embargos de declaração pelo corréu Marcelo Danton Dalmolin (fls. 1.831/1840). 
 
Os embargos foram rejeitados por meio da decisão das fls. 1.842-1845. 
 
O Ministério Público apresenta razões finais nas fls. 1.847-1958; Thyago Antônio Pigatto Caus 
nas fls. 1.968/1.982; Vinícius José Rocha nas fls. 1.984-1.989; Hussein Bakri às fls. 1.991-1.982; 
Gabriele Beatriz Bakri às fls. 2.001-2.005; André Luís Aleixo nas fls. 2.008-2.016; Maria Ester 
Paganotto Savi nas fls. 2.018-2.020; Júlio Adilson Pires às fls. 2.022-2.034; Marcelo Danton 
Dalmolin às fls. 2.036-2.048. 
 
Registro, por fim, que foi apresentado incidente de suspeição da Promotora Eleitoral Rosana 
Maria Longo, o qual foi julgado improcedente na data de 22/06/2018 por esse magistrado.  
 
Vieram os autos conclusos para sentença em 22/06/2018 (fl. 2.050). 
 
No dia 22/06/2018, após a vinda dos autos conclusos, o investigado Hussein Bakri protocola 
petição requerendo a suspensão do feito até o julgamento da validade do compartilhamento 
das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas pelo Tribunal de Justiça do Paraná. 
 
É o sucinto relatório.  
 
Passo a fundamentar e decidir. 
 
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO. 
 
 



 
Como já informado às partes, o feito admite o julgamento antecipado considerando que o 
acervo probatório coligido aos autos pelas partes, aliado às próprias defensivas apresentadas, é 
suficiente à emissão de juízo exauriente de mérito, sem que isso importe em cerceamento de 
defesa. 
 
Com relação à alegada nulidade de atos processuais por suposta atuação de magistrados 
suspeitos/impedidos, ela já foi objeto de exame quando do saneamento do processo às fls. 
1.796-1.806, motivo pelo qual a questão está preclusa perante esse juízo, sem prejuízo da 
análise em sede recursal. 
 
De igual forma, os pedidos de provas já foram analisados e indeferidos por esse juiz na mesma 
decisão, quando foram amplamente externadas as razões de fato e de direito que culminaram 
no indeferimento, não havendo espaço para rediscussão nesse momento processual.  
 
Assim, passo ao exame das preliminares e, posteriormente, ao exame do mérito, o qual será 
divido em capítulos, considerando a multiplicidade de fatos imputados na vestibular. 
 
 
 
Da inadequação do rito. 
 
 
 
É ventilada preliminar de inadequação do uso da ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) 
para apuração das supostas doações ilegais. Argumentam que o meio adequado seria a 
representação, devendo, portanto, ser indeferida a petição inicial.  
 
Contudo, razão não assiste aos insurgentes. 
 
A Lei Complementar n. 64/1990, no caput do artigo 22, dispõe o seguinte: 
 
 
 
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: (grifei) 
 
 
 
Logo, a AIJE é o instrumento a ser manejado para apurar o desvio ou abuso do poder 
econômico, do poder de autoridade ou do poder político e as transgressões pertinentes à 
origem de valores pecuniários, em detrimento do voto; e utilização indevida de veículos ou 
meios de comunicação social em benefício de candidato ou de partido político. 
 
Da doutrina ainda se colhe a lição de Rodrigo Lopes Zilio para quem a AIJE é um relevante 
instrumento na Justiça Eleitoral porque 
 
 
 
...é o meio processual adequado para combater os atos de abuso lato sensu, ou seja, todo e 



qualquer ato de abuso - seja de poder político, de autoridade, econômico ou uso indevido dos 
meios de comunicação - que tenha interferência na normalidade do pleito, independentemente 
de adequação típica prévia, pode e deve ser objeto dessa ação, que é o meio jurídico adequado 
para combater os atos de abuso de poder que se substanciam em conceitos jurídicos 
indeterminados e apresentam caráter de generalidade. 
 
 
 
Isto é, se as doações tidas por irregulares são reputadas como forma de abuso do poder, não há 
qualquer impedimento para a utilização do AIJE, meio próprio para apurar essa forma de desvio 
eleitoral. 
 
Nesse sentido, já decidiu o TSE: 
 
 
 
RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÕES 2014. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). 
USO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. IMPRENSA ESCRITA. JORNAL. ART. 22 DA LC 64/90. 
MATÉRIAS JORNALÍSTICAS FAVORÁVEIS A CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. 
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA DA AÇÃO, DE INÉPCIA DA INICIAL POR 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE ILICITUDE DAS PROVAS. MÉRITO: AUSÊNCIA DE GRAVIDADE 
PARA MACULAR A NORMALIDADE E A LEGITIMIDADE DO PLEITO. ABUSO NÃO CONFIGURADO. 
CÔMPUTO DOS VOTOS A FAVOR DA LEGENDA SE A DECISÃO DE CASSAÇÃO DE DIPLOMA OU DE 
INELEGIBILIDADE FOR PROFERIDA APÓS O PLEITO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO DO 
ASSISTENTE SIMPLES, O PSDB. PROVIMENTO DOS DEMAIS RECURSOS ORDINÁRIOS INTERPOSTOS, A 
FIM DE SE JULGAR IMPROCEDENTE A AIJE.  
 
(...). 
 
2. A preliminar de inépcia da petição inicial por inadequação da via eleita deve ser rejeitada, 
porquanto o art. 22 da LC 64/90 autoriza a investigação judicial eleitoral para apurar não só o 
abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, como também a utilização indevida de 
veículos ou meios de comunicação social, hipótese dos autos. 
 
(...). 
 
(Recurso Ordinário nº 79722, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 233, Data 01/12/2017, Página 80/81). 
 
 
 
No caso em tela, as doações apontadas como irregulares pelo Ministério Público são reputadas 
como uma das formas de abuso de poder econômico praticados pelos investigados. Logo, 
absolutamente pertinente a escolha da AIJE para apurar os fatos narrados na exordial. 
 
Por essas razões, rejeito a preliminar. 
 
 
 
Da alegada incompetência do juízo em razão do foro privilegiado do investigado Hussein Bakri. 
 
 
 
Afirma o investigado Hussein Bakri que, por exercer mandato de deputado estadual, o juízo 



eleitoral da 33ª Zona Eleitoral seria incompetente para conhecer do feito, face à sua 
prerrogativa de foro. 
 
Contudo, a preliminar não merece ser acolhida. 
 
O direito constitucional posto confere aos membros do Congresso Nacional o direito de serem 
processados e julgados, nas infrações penais comuns, pelo Supremo Tribunal Federal (art. 53, § 
1º, Constituição Federal - CF). Essa mesma prerrogativa é estendida aos deputados estaduais 
(art. 27, § 1º, da CF), os quais, nessas mesmas hipóteses (infrações penais comuns), deverão ser 
processados e julgados pelo Tribunal de Justiça respectivo. 
 
Contudo, no conceito de infrações penais comuns não se incluem infrações de natureza 
extrapenal, dentre as quais se encontram as ações voltadas a apurar e processar atos 
considerados como abuso do poder econômico e político em certame eleitoral, seja por meio de 
AIJE ou de outros instrumentos eleitorais. Corolário lógico, no tocante a tais infrações, inexiste 
previsão constitucional que garanta foro privilegiado ao detentor de mandato eletivo. O 
Supremo Tribunal Federal já se pronunciou a respeito do tema: 
 
 
 
MEMBRO DO CONGRESSO NACIONAL. REPRESENTAÇÃO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR Nº 
64/90 (ART. 22), PARA EFEITO DE APURAÇÃO DE ALEGADO ABUSO DE PODER ECONÔMICO 
SUPOSTAMENTE DECORRENTE DE EXCESSO PRATICADO NA EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO ELEITORAL 
(LEI Nº 9.504/97, ARTS. 23, § 3º, E 81, § 2º, E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.217/2010, ART. 16, § 4º). 
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DO PARLAMENTAR FEDERAL DECRETADA PELA JUSTIÇA ELEITORAL. 
POSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (LC 64/90, ART. 22, XIV). NATUREZA 
JURÍDICA. DOUTRINA. PRECEDENTES. PROCEDIMENTO QUE SE DESTINA A IMPOR TÍPICAS SANÇÕES 
DE DIREITO ELEITORAL, DESVESTIDAS DE NATUREZA CRIMINAL. INOCORRÊNCIA, EM TAL 
HIPÓTESE, DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PENAL ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, EIS QUE INEXISTENTE PRERROGATIVA DE FORO, "RATIONE MUNERIS" , EM TEMA DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Rcl n. 13.286. 
Min. Celso de Melo. Divul. 28/02/12). 
 
 
 
Do corpo do voto, extraio as seguintes passagens: 
 
 
 
A instauração do procedimento a que se refere o art. 22 da LC nº 64/90 - pertinente ao suposto 
envolvimento de membro do Congresso Nacional em alegado abuso de poder econômico, 
considerada a natureza jurídica das sanções de direito eleitoral nele imponíveis - não torna 
invocável, por isso mesmo, para efeito de seu processamento, a prerrogativa de foro perante o 
Supremo Tribunal Federal, eis que esse procedimento, disciplinado pela LC nº 64/90 (art. 22), 
objetiva, em última análise, viabilizar a imposição de sanção de direito eleitoral, desvestida, 
como anteriormente enfatizado, de natureza criminal. 
 
Não foi por outra razão que o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 70.140/RJ, 
Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, confirmou a inaplicabilidade, ao procedimento de investigação 
judicial eleitoral instaurado com fundamento no art. 22 da LC nº 64/90, da regra inscrita no 
art. 102, I, "b" , da Constituição, que consagra a prerrogativa de foro, dentre outras 
autoridades, dos membros do Congresso Nacional, desde que se trate, exclusivamente, de 
infrações penais: 
 



(...). 
 
Essa mesma compreensão do tema foi reafirmada, em julgamento plenário desta Suprema 
Corte, que acentuou, a propósito da mesma questão ora em exame, que, ainda que se trate de 
membro do Congresso Nacional (ou de qualquer outra pessoa investida de prerrogativa de foro 
¿ratione muneris" ), a investigação judicial eleitoral, instaurada para efeito de apuração, dentre 
outras hipóteses, de abuso de poder econômico, não se inclui na esfera de competência 
originária do Supremo Tribunal Federal. 
 
 
 
Se isso não bastasse, o investigado manejou mandado de segurança (processo n. 200-
61.2017.6.16.0000) no curso do feito, no qual se debateu, além de outras questões, justamente 
a alegada incompetência desse juízo para conhecer dos fatos a ele imputados. Entretanto, o 
pedido foi rejeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) nos seguintes termos: 
 
 
 
Além da discussão quanto à legalidade do ato coator, o impetrante levanta outras questões 
para apreciação, dentre as quais a suposta prerrogativa de foro a que faria jus, por estar no 
exercício do mandato de Deputado Estadual, invocando o art. 57, §4º da Constituição do Estado 
do Paraná. 
 
Contudo, como já referido por ocasião da análise do pedido de liminar (fls. 307/314), a 
prerrogativa de foro não atinge as demandas de natureza eleitoral, ressalvada a competência 
criminal eleitoral. 
 
Quanto ao tema, assim ensina José Jairo Gomes: 
 
"Saliente-se que - salvo em matéria criminal - inexiste, nos domínios eleitorais, foro por 
"prerrogativa de função". Destarte, nas eleições municipais, a competência na AIJE segue sendo 
do juiz eleitoral apesar de o representado receber diploma de Prefeito. Nas federais e 
estaduais, a competência permanece afeta ao Tribunal Regional a despeito de o representado 
ter sido diplomado Governador Senador ou Deputado Federal. No sentido: "Ementa: Membro do 
Congresso Nacional. Representação fundada na Lei Complementar ne 64/90 (art. 22), para 
efeito de apuração de alegado abuso de poder econômico supostamente decorrente de excesso 
praticado na efetivacão de doação eleitoral (Lei n° 9.504/97, arts. 23, §3º e 81, §2º, e 
Resolução TSE n. 23.217/2010, art. 16, § 4°). Quebra de sigilo bancário do parlamentar federal 
decretada pela Justiça Eleitoral. Possibilidade. Investigação judicial eleitoral (LC 64/90, art. 
22, XIV). Natureza. Doutrina. Precedentes Procedimento que se destina a impor sanções de 
Direito Eleitoral desvestidas de natureza criminal. Inocorrência, em tal hipótese, de usurpação 
de competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, eis que inexistente prerrogativa 
de foro "ratione muneris" em tema de investigação judicial eleitoral. Reclamação a que se nega 
seguimento" (STF- decisão monocrática na Rc/.nº 13286/RN - Rei. Mm. Celso de Mello - Dje 
ns42, 28/02/2012 (...))." 
 
O eminente doutrinador faz referência a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à 
matéria, cuja base fática guarda forte similitude à hipótese dos autos por também envolver 
quebra de sigilo de parlamentar com prerrogativa de foro.  
 
Assim, prevalece a disciplina específica contida no art. 24 da LC ne 64/19904, que atribui ao 
juiz eleitoral a competência para processar e julgar as AIJE¿s ajuizadas em relação às eleições 
municipais, ainda que dentre os investigados figurem autoridades com prerrogativa de foro por 
exercício de função (fls. 1.110-1.111). 



 
 
 
Nessa vereda, não já falar em incompetência desse juízo para conhecer do feito, inclusive no 
tocante ao investigado investido em mandato de deputado estadual. 
 
 
 
Da alegada revelia de parte dos investigados. 
 
 
 
Sustenta o Ministério Público que parte dos investigados deixaram fluir in albis o prazo da 
defesa, motivo pelo qual é de serem-lhes aplicados os efeitos da revelia. 
 
Todavia, tenho que não merece prosperar a tese arguida em razão das inovações trazidas à 
lume pelo vigente Código de Processo Civil. 
 
Com efeito, não há dúvidas que a jurisprudência sedimentada do TSE é no sentido da 
inaplicabilidade do art. 229 do Código de Processo Civil- CPC (antigo art. 191 CPC/73) aos feitos 
eleitorais. Ilustrativamente, cito o seguinte precedente: 
 
 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
INTEMPESTIVIDADE. 
 
(...). 
 
2. O art. 191 do Código de Processo Civil, que estabelece a contagem de prazo em dobro no 
caso de litisconsortes com diferentes procuradores, não se aplica aos feitos eleitorais. 
Precedentes: ED-AgR-Al n° 839-38, rel. Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de 25.6.2015; AgR-
REspe n° 366-93, rel. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 10.5.2011; AgR-Al n° 578-39, rel. Mm. 
Marcelo Ribeiro, DJe de 3.3.2011; ARESPE n° 27.104, rel. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 
14.5.2008; ARO n° 905, rel. Mm. José Gerardo Grossi, DJ de 23.8.2006; ED-AgRg-REspe no 
21.322, rel. Mm. Gomes de Barros, DJ de 6.8.2004; AgRg-AG no 1.249, rel. Min. Eduardo 
Ribeiro, DJ de 24.3.2000. Embargos de declaração recebidos como agravos regimentais, aos 
quais se nega provimento. 
 
(...). 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 35878, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 24/11/2015).  
 
 
 
Contudo, tal posicionamento merece revisão com o advento do atual Código de Processo Civil. 
 
É que o Codex Processual passou a conter regra expressa prevendo sua aplicação em processos 
eleitorais, ainda que de forma subsidiária. Diz o art. 15: Na ausência de normas que regulem 
processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão 
aplicadas supletiva e subsidiariamente. 
 
Por seu turno, o TSE, quando tratou da aplicabilidade do atual CPC no âmbito eleitoral, editou 



a Resolução n. 23.478/16, disciplinando exatamente quais as disposições legais que eram 
incompatíveis com o sistema eleitoral. Ocorre que em momento algum foi ressalvada a 
aplicabilidade do art. 229 do CPC. Isso, somado ao fato de existir, agora, regra expressa sobre a 
aplicabilidade do CPC aos procedimentos eleitorais, torna por superada a orientação 
jurisprudencial até então vigente. 
 
Nessa vereda, considerando que o prazo fatal para a apresentação de defesa pelos investigados 
era o dia 31/05/2017 - tendo em conta que a juntada da última citação deu-se em 19/05/17, fl. 
468) - todas as contestações apresentadas são tempestivas, com exceção, apenas, da defesa 
apresentada pelos investigados Henrique César Gussoni, Alla Boiko Gussoni, Mário Lúcio Ferreira 
Pereira, Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira, César Augusto Bogus e Sandra Mara Schulz Bogus, 
uma vez que protocolada em cartório apenas no dia 02/06/2017 (vide certidão do ev. 1.601). 
 
Contudo, mesmo com relação a esses investigados, não há falar em declaração dos efeitos da 
revelia. 
 
Tratando-se de ação de investigação judicial eleitoral não há falar em aplicação dos efeitos da 
revelia, uma vez que o feito versa sobre direitos indisponíveis, atraindo a norma contida no art. 
345, II, do CPC. Além disso, há pluralidade de réus, sendo que as demais defesas apresentas 
tempestivamente aproveitam aos demais, o que faz incidir o disposto no art. 345, I, do CPC. 
Nesse sentido, há diversos precedentes dos tribunais regionais eleitorais e do próprio TSE: 
 
 
 
RECURSO ORDINARIO. INVESTIGACAO JUDICIAL ELEITORAL. DECRETACAO DE REVELIA. 
IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DO PODER ECONOMICO E POLITICO. PROVA INCONCUSSA. 
NECESSIDADE. 
 
1. Na ação investigatória judicial, instaurada para os fins do artigo 22 da lei complementar 
64/90, descabe a decretação de revelia e confissão, por depender a procedência da 
representação de prova inconcussa dos fatos tidos como violadores do texto legal, sendo o 
procedimento probatório inteiramente independente da formalização tempestiva e adequada 
da defesa dos representados. 
 
2. A configuração do abuso do poder econômico exige prova inconcussa. Precedentes. 
 
Recurso ordinário desprovido.  
 
(RECURSO ORDINARIO nº 382, Acórdão nº 382 de 23/11/1999, Relator(a) Min. MAURÍCIO JOSÉ 
CORRÊA, Publicação: DJ - Diário de Justiça, Data 04/02/2000, Página 28). 
 
 
 
 
 
REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE ABERTURA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. 
ART. 30-A DA LEI 9.504/97. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. 
DIREITO INDISPONÍVEL. SITUAÇÃO QUE NÃO INDUZ OS EFEITOS DA REVELIA. IRREGULARIDADE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS COM COMBUSTIVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS NA 
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ABERTURA TARDIA DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO 
FINANCEIRA ANTERIOR ABERTURA CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAPTAÇÃO OU 
GASTO ILÍCITO DE RECURSOS. IMPROCEDÊNCIA. 
 
1. Ainda que intempestiva a contestação, não se configuram os efeitos da revelia quando a ação 



versar sobre direito indisponível, como é o caso em tela. 
 
(...). 
 
(REPRESENTACAO nº 256, Acórdão nº 114 de 05/12/2011, Relator(a) ÁLVARO MANOEL ROSINDO 
BOURGUIGNON, Publicação: DJE - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES, Data 13/12/2011, 
Página 3/4 ). 
 
 
 
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO. 
ARRECADAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE RECURSOS. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES. CASSAÇÃO 
DE DIPLOMAS. 
 
(...). 
 
Preliminar de cerceamento de defesa (suscitada pelo 1º recorrente como "inverossimilhança da 
revelia dos representados"). Quinquídio para apresentação da defesa apurado incorretamente 
pela sentenciante, uma vez incluído o termo inicial na contagem. Tempestividade da primeira 
contestação e intempestividade da segunda. Inexistência de prejuízo, uma vez afastados 
expressamente os efeitos da revelia e conhecidas, na prática, as teses defensivas. Preliminar 
parcialmente acolhida para declarar a tempestividade da contestação de Celito Francisco Sari. 
 
(...). 
 
RECURSO ELEITORAL nº 21148, Acórdão de 24/05/2011, Relator(a) BENJAMIN ALVES RABELLO 
FILHO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 02/06/2011). 
 
 
 
Aduza-se que o fato de a parte ser revel não engendra a conclusão de que não possa falar nos 
autos ou que esteja impedida de juntar documentos ao caderno processual. Apenas acarreta as 
consequências processuais expressamente previstas no Diploma Processual, dentre as quais não 
está relacionado a extração da petição atravessada extemporaneamente. Nesse sentido, já 
decidiu o STJ: 
 
 
 
PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE 
CIVIL - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO - 
QUESTÃO PROCESSUAL - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ALÉM DO 
PRAZO LEGAL - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA 
DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. 
 
I - A previsão legal (CPC, artigo 195) de desentranhamento de peças e documentos 
apresentados juntamente com os autos - devolvidos em cartório além do prazo legal - não 
impede permaneçam nos autos, conquanto sem efeito jurídico, em observância ao princípio da 
documentação dos atos processuais. 
 
II - O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O 
réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode 
permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a 
qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 
 



Agravo regimental improvido. 
 
(AgRg no Ag 1074506/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/02/2009, DJe 03/03/2009). 
 
 
 
Ademais, o próprio Codex Instrumental ressalva que o réu que ingressar posteriormente nos 
autos será intimado de todos os atos processuais podendo se manifestar sobre quaisquer deles 
(parágrafo único do art. 346 do CPC). Evidentemente que se lhes aplicam os efeitos da 
preclusão, mas sem que isso importe em ordem de extração de documentos juntados aos autos 
de forma intempestiva. 
 
Assim, por essas razões, indefiro os pedidos formulados pelo Ministério Público quanto ao 
ponto. 
 
 
 
Da suposta ilegitimidade passiva de parte dos investigados por inexistir prova robusta dos seus 
envolvimentos. 
 
 
 
Reza o artigo 17 do CPC que, para propor a ação ou contestá-la, faz-se necessária a presença 
de dois pressupostos processuais, quais sejam, o interesse processual e a legitimidade. Ou seja, 
mostra-se legítimo para figurar no polo ativo o autor que seja titular da situação jurídica posta 
em juízo; enquanto, o réu legitimado é aquele no qual jaz a relação de sujeição derivada da 
pretensão deduzida pelo requerente. Ainda,  
 
 
 
...é parte legítima para exercer o direito de ação aquele que se afirma titular de determinado 
direito que precisa da tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima, para figurar no 
pólo passivo, aquele a quem caiba a observância do dever correlato àquele hipotético direito. 
 
 
 
Nas sempre judiciosas palavras de Moacyr Amaral dos Santos, 
 
 
 
São legitimados para agir, ativa e passivamente, os titulares dos interesses em conflito; 
legitimação ativa terá o titular do interesse afirmado na pretensão; passiva terá o titular do 
interesse que se opõe ao afirmado na pretensão.  
 
 
 
Ademais, consigno que adoto a Teoria da Asserção, a qual apregoa, em síntese, que as 
condições da ação são aferidas de modo abstrato com base no que contida na peça vestibular.  
 
Aferir a legitimidade das partes com base na defesa apresentada é questão já afeita ao mérito 
da lide, não propriamente às condições da ação. Conclusão diversa equivaleria a negar a 
própria essência da Teoria Abstrata da Ação, a qual é aceita quase que pacificamente pela 
doutrina pátria, fundada que está na circunstância de o direito de ação ser algo abstrato e 



independente do direito material em litígio. Nesse sentido, ensina Kazuo Watanabe, apoiado 
nas lições de Barbosa Moreira, in verbis: 
 
 
 
O exame das condições da ação deve ser feito "com abstração das possibilidades que, no juízo 
de mérito, vão deparar-se ao julgador: a de proclamar existente ou a de declarar inexistente a 
relação jurídica que constitui a res in iudicium deducta" ; vale dizer, o órgão julgador, ao 
apreciá-las, "considera tal relação jurídica in statu asserionis, ou seja, à vista do que se 
afirmou" raciocinando ele, ao estabelecer a cognição, "como que admita, por hipótese, e em 
caráter provisório, a veracidade da narrativa, deixando para a ocasião própria (o juízo de 
mérito) a respectiva apuração, ante os elementos de convicção ministrados pela atividade 
instrutória" , como preleciona Barbosa Moreira. 
 
Aliás, o entendimento assente do TSE é no sentido de aplicar a Teoria da Asserção em sede de 
AIJE, consoante os precedentes que colaciono: 
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
(AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI 9.504/97). (...). INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA 
ASSERÇÃO. PRECEDENTES. DESCRIÇÃO DOS ILÍCITOS E DA RESPONSABILIDADE DOS AGRAVANTES. 
 
5. Segundo o TRE/SC, na inicial da AIJE foram descritas as "condutas específicas que, em tese, 
teriam sido praticadas pelos recorrentes [agravantes] Denilso e Leonir, possibilitando-lhes o 
pleno exercício de defesa, como, de fato, ocorreu". Assentar a inépcia da peça de ingresso 
demandaria indevido reexame do conjunto fático-probatório (Súmula 24/TSE). 
 
(...). 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 1635, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Tomo 76, Data 17/04/2018, Página 14/16). 
 
 
 
ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL. AÇÕES DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. DELIMITAÇÃO DO PEDIDO. DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS. INÉPCIA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO 
 
AGRAVADA. 
 
(...). 
 
4. Conforme já decidiu o TSE, "as condições da ação, segundo a teoria da asserção, devem ser 
aferidas em abstrato, com base nas alegações apresentadas na inicial, sem que seja necessário 
o exame de provas e a existência de direito 
 
material do autor. Nessa linha, a conformação do direito com base nos fatos narrados na inicial 
encerra questão típica de mérito" (REspe nº 1004-23/MG, rel. Min. Henrique Neves da Silva, 
julgado em 11.11.2014). 
 
5. Agravos regimentais desprovidos. 
 



(Recurso Especial Eleitoral nº 69694, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 214, Data 09/11/2016, Página 320). 
 
 
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. DECISÕES. INSTÂNCIAS 
ORDINÁRIAS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. FATO. TIPIFICAÇÃO. CRIME ELEITORAL. 
APURAÇÃO. EVENTUAL ABUSO DE PODER. POSSIBILIDADE. 
 
(...). 
 
2. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, devem ser aferidas em abstrato, com 
base nas alegações apresentadas na inicial, sem que seja necessário o exame de provas e a 
existência de direito material do autor. Nessa linha, a conformação do direito com base nos 
fatos narrados na inicial encerra questão típica de mérito. 
 
Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro 
grau, a fim de que processe e julgue a AIJE como entender de direito. 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 100423, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 2198, Data 20/11/2014, Página 27). 
 
 
 
No caso em testilha, diversamente do alegado pelos investigados, os elementos de 
convencimento trazidos à baila pelo Ministério Público juntamente com a inicial, corroborados 
pela prova documental coligida no curso do feito aos autos, evidencia a legitimidade de todos 
os investigados para figurarem no polo passivo do feito. 
 
Aduza-se que, se a prova produzida pelo Ministério Público será ou não suficiente para a 
emissão de um juízo de procedência das pretensões articuladas na exordial, cuida-se de 
matéria afeta ao mérito da lide. Ainda, também diz respeito ao mérito a valoração da prova 
coligida aos autos, bem como seu sopesamento com as versões e explicações declinadas pelos 
investigados acerca das imputações realizadas pelo Ministério Público. 
 
Dessa forma, considerando que aos investigados são apontadas individualmente as condutas, em 
tese, por eles praticadas e que tais condutas, pelo menos em tese, merecem reprimenda da 
legislação eleitoral, impõe-se reconhecer a legitimidade passiva de todos os réus para 
figurarem no polo passivo do feito. 
 
 
 
Da suposta ilegitimidade passiva do coinvestigado Hussein Bakri. 
 
 
 
Afirma o investigado que, por não estar concorrendo a qualquer cargo eletivo no certame 
municipal, por não ter exercido cargo na campanha eleitoral de 2016 e também pelo candidato 
por ele apoiado não ter logrado êxito no certame, não teria legitimidade para figurar no polo 
passivo da AIJE.  
 
Porém, razão não lhe assiste. 
 
A AIJE tem como um de seus desideratos precípuos garantir a lisura do certame, repreendendo, 



severamente quando necessário, aqueles que buscam interferir de forma ilegítima no "fiel da 
balança" que apregoa a isonomia de armas entre os concorrentes.  
 
Por isso, podem ser atingidos pelas penalidades prevista na legislação eleitoral não apenas o 
candidato que concorreu ao pleito como também todo aquele que contribuiu e/ou se beneficiou 
com a prática ilegal. Aliás, cuida-se de discussão superada desde 2010, quando sobreveio a Lei 
Complementar n. 135/10, que alterou o teor do inc. XIV do art. 22 da Lei Complementar n. 
64/90. Isso porque com a novel redação restou estreme de dúvidas que quaisquer envolvidos 
e/ou beneficiados pelo ilícito eleitoral são legitimados para figurar no polo passivo da AIJE. Diz 
o dispositivo em questão: 
 
 
 
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal 
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do 
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos 
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do 
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou 
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos 
ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de 
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar; (grifei). 
 
 
 
Da doutrina, colhe-se a seguinte lição de Carlos Mário da Silva Velloso e Walber de Moura Agra: 
 
 
 
No polo passivo da AIJE deve constar qualquer pessoa, candidato ou não candidato que pratique 
as condutas mencionadas. Igualmente é preciso indicar o candidato ou mandatário que, mesmo 
não se envolvido de forma direta com as práticas descritas em seu permissivo legal, aferiu 
algum benefício dessas condutas, comprovando-se seus conhecimentos em relação às condutas 
delituosas praticadas. Realizando-se essa hipótese, há a formação de litisconsórcio passivo 
necessário entre o candidato e os cidadãos que realizaram a conduta descrita como ilícita para 
beneficia-lo. 
 
 
 
Além do mais, não se pode perder de vista que um dos motes da AIJE é garantir a lisura do 
pleito, repreendendo todos aqueles que interferiram ou agiram nesse escopo. A jurisprudência 
do TSE é uníssona nesse sentido: 
 
 
 
RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2014. DEPUTADO ESTADUAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL 
ELEITORAL. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ASSISTENCIALISMO EM COMITÊ DE CAMPANHA. 
CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO. 
 
Histórico da Demanda 
 
(...). 
 
5. A recorrida é parte legítima, visto que pode vir a ser sancionada na condição de autora ou 
beneficiária das condutas (art. 22, XIV, da LC 64/90 e precedentes). 



 
(...). 
 
(Recurso Ordinário nº 803269, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman De Vasconcellos E 
Benjamin, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 04/10/2016, Página 145). 
 
 
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO UNIPESSOAL. EFEITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO. 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2008. ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE 
AUTORIDADE. AIJE. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA ANTES DA DIPLOMAÇÃO. CASSAÇÃO DO 
REGISTRO. EFEITO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA CONDUTA. AGRAVO NÃO 
PROVIDO. 
 
1. "Recebem-se como agravo regimental os embargos declaratórios, com pretensão infringente, 
opostos contra decisão monocrática" (ED-AI nº 12.113/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 
de 11.5.2010). 
 
2. O julgamento de procedência da AIJE anterior à diplomação dos eleitos gera a cassação do 
registro de candidatura, independentemente de seu trânsito em julgado (AgR-AI nº 10.963/MT, 
Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 4.8.2009; AgRg-MS 
 
nº 3.567/MG, Rel. Min. César Peluso, DJ de 12.2.2008). 
 
3. Embora não fosse agente público, o recorrente foi beneficiário direto da conduta abusiva de 
seu irmão, servidor da FUNAI, que agindo nessa qualidade desequilibrou e comprometeu a 
legitimidade do pleito. É o quanto basta para a configuração do abuso de poder político com a 
cassação de seu registro de candidatura, tal como previsto no art. 22, XIV, da LC nº 64/90. 
 
4. Conforme jurisprudência do e. TSE, ¿o abuso de poder pode ser apurado tanto em relação ao 
beneficiário como em relação ao autor, porquanto o que se busca preservar é a lisura do pleito¿ 
(AAG nº 7.191/BA, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 26.9.2008). 
 
5. Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 37250, Acórdão, Relator(a) Min. Aldir Guimarães Passarinho 
Junior, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 03/08/2010, Página 262). 
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AIME. PROPAGANDA 
ELEITORAL IRREGULAR. DEMONSTRAÇÃO DE POTENCIALIDADE PARA INFLUIR NO RESULTADO DO 
PLEITO. 
 
(...). 
 
4. AIME. Abuso de poder. Beneficiário. Legitimidade passiva. O abuso de poder pode ser 
apurado tanto em relação ao beneficiário como em relação ao autor, porquanto o que se busca 
preservar é a lisura do pleito. 
 
Agravo a que se nega provimento. 
 
(AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 7191, Acórdão, Relator(a) Min. Joaquim Benedito Barbosa Gomes, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 26/09/2008, Página 9/10). 



 
 
 
Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do coinvestigado Hussein Bakri.  
 
Apenas registro que, no tocante à alegada ilegitimidade passiva pertinente à imputação de 
captação ilícita de sufrágio, resta prejudicado o exame da preliminar, porquanto, como se 
verificará a seguir, o fato já foi objeto de outra demanda, configurando hipótese de 
litispendência. 
 
 
 
Da decadência. 
 
 
 
Sustentam parte dos investigados que o representante do Ministério Público Eleitoral teria 
decaído do seu direito de apresentar a AIJE. Segundo alegam, o prazo teria decorrido na 
véspera da diplomação, sendo que a ação apenas fora distribuída no dia seguinte. 
 
Malgrado os argumentos esposados pelos investigados, a tese defendida não merece acolhida. 
 
Está consolidado no âmbito de todos os tribunais regionais e no próprio Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) que o prazo fatal para o manejo da AIJE é a data da diplomação, inclusive. 
 
Evidentemente, como nenhuma ressalva é feita pelos tribunais, não há como concluir que, na 
contagem desse prazo, excluir-se-ia o dia final, conforme sustentam os investigados. Aliás, os 
precedentes do TSE são de clareza solar ao indicar justamente o contrário, no sentido de se 
incluir o próprio dia da diplomação como prazo final para o ajuizamento da ação. 
 
Para ilustrar essa orientação jurisprudencial, no corrente ano, o TSE julgou caso muito 
semelhante ao debatido nos autos. Trata-se do Recurso Especial Eleitoral nº 1635. Na ocasião, 
se discutia justamente se uma AIJE ajuizada no mesmo dia da diplomação era ou não 
tempestiva, quando se concluiu pela sua tempestividade por ter sido ofertada antes da hora 
agendada para a diplomação dos eleitos. Reproduzo a ementa do julgado em questão: 
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
(AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI 9.504/97). (...). DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO. AIJE. TERMO AD 
QUEM. DATA DA DIPLOMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. 
 
4. A AIJE foi protocolada em 7.12.2012, dia da diplomação dos eleitos, não havendo falar em 
decadência. Precedentes. (...). 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 1635, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Tomo 76, Data 17/04/2018, Página 14/16). 
 
 
 
Do corpo do acórdão, extrai-se a passagem que interessa ao feito: 
 
 



 
Na espécie, a AIJE foi protocolada às 16h27 do dia 07/12/2012, antes da diplomação dos eleitos 
(...). 
 
Assim, reafirme-se que "a data da diplomação está incluída o dies ad quem para a propositura 
da AIJE (....). 
 
 
 
Pois bem. 
 
No caso particular dos autos, a AIJE foi protocolada no dia 16/12/16, às 16h36min (fl. 02). Já a 
diplomação dos eleitos, consoante certificado na fl. 1.602, teve início às 19h20min do dia 
16/12/2016, encerrando-se às 20h daquele mesmo dia. 
 
Logo, o dies ad quem foi escorreitamente observado pelo representante do Parquet, não 
havendo falar em decadência do direito. 
 
 
 
Do mérito. 
 
 
 
Antes de adentrar propriamente na análise dos fatos imputados aos investigados, tenho por 
relevante apreciar de forma destacada e preliminarmente a suposta nulidade das 
interceptações telefônicas que instruem os autos. A análise em sede preliminar dessas questões 
se faz necessário porquanto o exame da quase totalidade dos fatos imputados aos investigados 
decorre, em maior ou menor extensão, dessas conversas interceptadas, o que revela o caráter 
prejudicial a suposta nulidade para o exame do mérito.  
 
 
 
Da suposta nulidade da intercepção telefônica e da possibilidade de sua utilização como prova 
emprestada. 
 
 
 
Sustentam parte dos investigados que a intercepção telefônica que instruiu a peça pórtica 
padeceria de nulidade por violação a diversos predicados legais e constitucionais. Assim, 
pugnam pela declaração de nulidade da prova. 
 
Todavia, razão não socorre aos investigados. 
 
Inicialmente, registro que não cabe ao magistrado eleitoral deliberar sobre a validade ou não 
de prova produzida perante outro juízo. Cabe aos interessados buscar eventual nulidade dessa 
prova perante o juízo em que ela foi produzida. Nesse sentido: 
 
 
 
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADES. NÃO 
CARACTERIZADAS. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE PROVA 
EMPRESTADA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO QUANTO A EVENTUAIS ILEGALIDADES NA OBTENÇÃO DA 
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SEDE ADEQUADA: AÇÃO PENAL. DEMISSÃO DECORRENTE DE ATO 



DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO EXPRESSAMENTE TIPIFICADO NA LEI N.º 8.492/1992. 
PROCESSO JUDICIAL PRÉVIO PARA APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. DESNECESSIDADE. 
PREPONDERÂNCIA DA LEI N.º 8.112/90. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 
OFENSA A ESSES POSTULADOS. INEXISTENTE. SUPOSTAS NULIDADES NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE 
INOCÊNCIA QUANTO ÀS CONDUTAS IMPUTADAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA 
DO WRIT OF MANDAMUS. 
 
(...). 
 
3. Eventuais irregularidades atinentes à obtenção propriamente dita das "interceptações 
telefônicas" - atendimento, ou não, aos pressupostos previstos na Lei n.º 9.296/96 - não podem 
ser dirimidas em sede de mandado de segurança, porquanto deverão ser avaliadas de acordo 
com os elementos constantes dos autos em que a prova foi produzida e, por conseguinte, 
deverão ser arguidas, examinadas e decididas na instrução da ação penal movida em desfavor 
da Impetrante. 
 
(...). 
 
9. Segurança denegada. 
 
(MS 14.140/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2012, DJe 
08/11/2012). 
 
 
 
A propósito, no curso do feito, o próprio TRE-PR já se manifestou nesse sentido, quando 
examinou o MS n. 200-61.2017. Do corpo do acórdão, que se encontra juntado nas fls. 1.102-
1.114 (5º volume), extraio a passagem que interessa no particular: 
 
 
 
Ainda, aponta o impetrante suposta nulidade relacionada à utilização de prova emprestada, 
oriunda de Juízo Criminal, pelo mesmo fundamento: violação de prerrogativa de foro durante 
sua produção.  
 
Quanto a essa questão, a pretensão esbarra em motivo distinto: não compete a esta Justiça 
Eleitoral o controle da legalidade das decisões da Justiça Comum e, muito menos, da produção 
de provas realizada naquela seara. Entendendo o impetrante que houve vícios na instrução 
probatória realizada pela Vara Criminal, o órgão competente para a apreciação e eventual 
reforma não é este Tribunal especializado.  
 
Nesse compasso, tendo sido tais provas produzidas no bojo de processo judicial e não havendo 
notícia de que tenham sido anuladas, sua admissibilidade para fins de instrução da AIJE atende 
a imperativo de ordem legal, sendo certo que o valor que lhes será atribuído dependerá de 
apreciação judicial, observado o contraditório, nos precisos termos do art. 372 do CPC. 
 
O mesmo raciocínio aplica-se, na íntegra, à alegação de que as interceptações telefônicas 
autorizadas na Justiça Comum conteriam violações aos requisitos estabelecidos na Lei n. 
9.296/1996, nos incisos X e XII do art. 59 e no inciso IX do art. 93 da CF; entendendo o 
impetrante que houve irregularidades procedimentais, deve argui-las junto à Justiça Comum, 
não competindo à Justiça Eleitoral reavaliar a atuação de outros órgãos do Judiciário. (fls. 
1.111-1.112). 
 



 
 
A prova em questão (interceptação telefônica) adentrou nesses autos como prova documental. 
Para ser considerada válida, basta que haja autorização do juízo perante o qual foi produzida a 
prova, que seja juntada integralmente nos autos, afora ser oportunizado vista dela à parte 
contrária durante toda a instrução para o exercício regular da ampla defesa e do contraditório. 
Já decidiu o TSE: 
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 
(AIJE). ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO (ART. 22 DA LC 64/90). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI 9.504/97). (...). INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INQUÉRITO. 
AUTORIZAÇÃO. COMPARTILHAMENTO. LICITUDE. (...). 
 
8. Admite-se, em AIJE, uso de prova emprestada legalmente produzida em procedimento 
investigatório criminal. Precedentes. 
 
9. No caso, é lícito o compartilhamento de provas, incluídas as interceptações telefônicas, 
destacando-se que: a) o juízo competente autorizou a produção dessa prova; b) o Parquet 
requereu que o conteúdo do inquérito instruísse esta AIJE, o que foi deferido na íntegra pelo 
magistrado; c) os agravantes tiveram acesso às provas em todas as fases do processo; d) o 
decisum autorizativo, embora juntado pelo Ministério Público em segundo grau, era 
preexistente.(...).  
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 1635, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - 
Diário de justiça eletrônico, Tomo 76, Data 17/04/2018, Página 14/16). 
 
 
 
ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJES. PREFEITO, VICE-PREFEITO E 
VEREADORES. PRELIMINARES. AFASTAMENTO. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA ELEITORAL. ABUSO DO PODER 
ECONÔMICO. REEXAME. RECURSOS DESPROVIDOS. 
 
(...). 
 
5. Não é ilegal a prova obtida por meio de interceptação telefônica conduzida diretamente pelo 
Ministério Público. Precedentes. 
 
6. É possível a utilização em AIJE de prova (interceptação telefônica) produzida legalmente em 
procedimento investigatório criminal. 
 
7. Desnecessária, para a validade da prova, a transcrição integral de diálogos gravados durante 
a quebra do sigilo telefônico. Precedentes. 
 
8. É lícita a utilização de prova emprestada de processo no qual não tenha sido parte aquele 
contra quem venha a ser utilizada, desde que se lhe permita o contraditório. Precedentes. 
 
(...). 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 65225, Acórdão, Relator(a) Min. João Otávio De Noronha, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 02/05/2016, Página 54). 
 



 
 
Todos esses requisitos foram satisfeitos nos autos: o juízo criminal perante o qual foi produzida 
a prova franqueou acesso à Justiça Eleitoral; as partes tiveram pleno acesso à prova durante 
todo o trâmite processual; foi garantido aos investigados o contraditório e a ampla defesa.  
 
Saliento que a alegação de que supostamente o compartilhamento da prova foi realizada em 
favor do TRE não encontra esteio nos elementos de convicção aos autos. Ademais, a Justiça 
Eleitoral é una, sendo que, uma vez franqueado acesso à interceptação telefônica, à evidência, 
que quem conhecerá da prova é o juízo competente para processar os fatos relacionados a ela. 
Então, por esse enfoque, qualquer nulidade há de ser reconhecida. 
 
Outrossim, também descabe a tese de que caberia ao Tribunal de Justiça do Paraná determinar 
o compartilhamento da prova, no tocante ao investigado Hussein Bakri. Como foi visto alhures, 
a prática de ilícitos eleitorais não atrai a regra de prerrogativa do foro. Logo, cabe ao juiz 
perante o qual foi produzida a prova determinar a remessa do material obtido aos juízes 
competentes para apreciar cada um dos ilícitos, em tese, verificados. E tal foi realizado: o 
juízo criminal permaneceu com as provas que diziam respeito às suas atribuições, remeteu ao 
Tribunal de Justiça do Paraná e ao Tribunal Regional Eleitoral as provas que indicavam a prática 
de crimes praticados ou com participação do deputado estadual Hussein Bakri, bem como 
remeteu para a Justiça Eleitoral de primeira instância as provas em que se verificavam a 
prática de ilícitos eleitorais não criminais. Dessa feita, não há falar em ilegalidade do 
compartilhamento da prova pelo juízo criminal de União da Vitória. 
 
Ad argumentum tantum, mesmo que se adentrasse na análise do mérito propriamente dito das 
nulidades arguidas pelas partes, elas não mereceriam acolhida. 
 
Primeiro, o juízo criminal que decretou a intercepção telefônica era o competente para tanto. 
 
Compulsando os autos, afiro que a investigação criminal que deflagrou a quebra telefônica 
visava apurar ilícitos criminais praticados no Instituto Ambiental do Paraná (IAP) por um de seus 
funcionários. Tais ilícitos, inicialmente, consistiam em inserção de laudos falsos nos 
procedimentos de autorização para corte de árvores, o que indicava a existência de uma 
organização criminosa especializada em fraudar autorizações ambientais.  
 
Posteriormente, averiguou-se a prática, em tese, de diversos outros ilícitos penais que 
envolviam diversos agentes, sendo que o núcleo operacional estaria situado no IAP de União da 
Vitória. Diante desses dados colhidos, foi desmembrada a investigação e novo pedido e 
interceptação foi realizado, sendo direcionado a todos aqueles que, em princípio, estariam 
envolvidos com as diversas práticas criminosas inicialmente constatadas. Então, sobreveio nova 
decisão, devidamente fundamentada (11 páginas), deferindo a intercepção telefônica. Foram 
realizadas prorrogações, sendo que todas as decisões estão fundamentadas. 
 
Após, houve nova cisão da investigação em razão da multiplicidade de fatos constatados com a 
intercepção, os quais passaram a ser acompanhados no processo n. 11144-54.2016.8.16.0174. E, 
justamente nesses autos, após o surgimento de indícios de ilícito eleitoral, foi determinada a 
remessa de cópia das provas coligidas nos autos para a Justiça Especializada Eleitoral para 
adotar as providências que entendia cabível. 
 
Pois bem. 
 
Considerando que os fatos investigados, em tese, estavam sendo praticados na unidade do IAP 
sediada em União da Vitória, a distribuição da medida cautelar criminal, logicamente, deveria 
ser realizada junto a um dos juízes criminais com jurisdição na Comarca de União da Vitória, o 



que foi realizado. 
 
A medida de intercepção, por sua vez, após regular sorteio dos autos, foi deferida pela 
magistrada substituta da 2ª Vara Criminal, a qual fundamentou adequadamente sua decisão ao 
longo de 09 (nove) laudas.  
 
Aduza-se que era ônus da defesa comprovar que havia outros meios/formas de apuração dos 
fatos investigados, que não a intercepção telefônica, considerando sua excepcionalidade. O STJ 
já se manifestou a respeito: 
 
 
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO DAS 
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. REDE DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTES (ART. 218-B, 
§2º, INC. I, DO CP). NULIDADES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIA. NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
DISPONIBILIZAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO APÓS ASSINATURA MANUAL. IRREGULARIDADE NÃO 
VERIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI 9.296/1996. 
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA. TARJAS PRETAS. ACESSO INTEGRAL 
AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, 
NÃO PROVIDO. 
 
(...). 
 
V - "É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 
9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades 
para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a 
utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável" (RHC n. 39.927/SP, 
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3/2/2015). 
 
(...). 
 
(RHC 74.191/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 
30/10/2017). 
 
 
 
Contudo, quaisquer dos investigados sequer teceu considerações a esse respeito. Ainda que 
assim não o fosse, como indicam os elementos indiciários colhidos da interceptação, afere-se 
que se cuidam de condutas impassíveis de serem apuradas por meio outro. Aliás, cabe o 
registro, da aludida intercepção originaram diversas ações criminais, nas quais se imputam a 
prática de crimes de corrupção, advocacia administrativa, etc. 
 
No tocante às prorrogações das interceptações telefônicas realizadas na cautelar de produção 
antecipada de provas, os tribunais superiores já firmaram o entendimento de que não há na lei 
ou na Constituição Federal qualquer norma vedando o prolongamento da intercepção. Isso é, 
ela não possui prazo certo, devendo perdurar enquanto for relevante para a investigação 
criminal. A única ressalva é que ele deve ser renovado a cada 15 (quinze) dias de forma 
motivada. Nesse sentido: 
 
 
 
RECURSO ESPECIAL. ART. 313-A DO CP. NULIDADE POR FALTA DE RENOVAÇÃO DE ATOS 
INSTRUTÓRIOS DEPOIS DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. TESE NÃO CONHECIDA. INTERCEPTAÇÃO 



TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. PRORROGAÇÕES. 
POSSIBILIDADE. TESES DE VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES E DE 
DESPROPORCIONALIDADE DA DURAÇÃO DO MEIO DE PROVA NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. 
TESTEMUNHO NÃO CONSIDERADO PELO JUIZ PARA A CONDENAÇÃO. PERSUASÃO RACIONAL. AUTO 
DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE INDICAR ESPECIFICIDADES DE CADA DOCUMENTO 
APREENDIDO. ART. 59 DO CP. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO 
CONCRETA. MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRITÉRIO DE 
ESCOLHA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ESPECIFICADO PELO 
TRIBUNAL. ART. 45, § 1°, DO CP. RAZÕES DE PEDIR DISSOCIADAS DO ARESTO. SÚMULA N. 284 DO 
STF. OBSERVÂNCIA DO CARÁTER PEDAGÓGICO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO AUTÔNOMA E DA 
SITUAÇÃO ECONÔMICA DA RECORRENTE. RECURSO ESPECIAL DENEGADO E RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
 
(...). 
 
3. Quanto à possibilidade de prorrogação do meio de prova, o aresto impugnado foi proferido 
em consonância com o entendimento desta Corte Superior, firme em assinalar que o art. 5° da 
Lei n. 9.296/1996 não indica limite temporal rígido da interceptação telefônica, que não pode 
exceder, inicialmente, 15 dias, mas pode ser prorrogada de forma fundamentada, tantas vezes 
quanto for necessário, se a atividade criminosa sob apuração é complexa e exige investigação 
contínua. 
 
(...). 
 
(REsp 1385911/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
12/09/2017, DJe 28/11/2017). 
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTIGOS 
288, 332 E 333 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. 
INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS 
CORPUS: CF, ART. 102, I, `D" E "I" . ROL TAXATIVO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO 
DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL 
DESPROVIDO.  
 
1. Esta Corte possui inúmeros precedentes admitindo a possibilidade de sucessivas prorrogações 
do procedimento de interceptação telefônica. (HC 120.027, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ 
acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 18/2/2016; HC 120.027, Primeira Turma, Rel. 
Min. Edson Fachin, DJe de 24/11/2015; HC 106.225, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator p/ acórdão 
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/3/2012). (...). 
 
(HC 145569 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 01/09/2017, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 27-09-2017 PUBLIC 28-09-2017). 
 
 
 
Tais renovações foram observadas não padecendo de ilegalidade as prorrogações. 
 
Aduza-se que a afirmação da defesa de que as prorrogações da intercepção não possuíam 
embasamento legal em razão de que os policiais que estavam responsáveis pela análise das 
escutas apontaram a inexistência de indícios de prática delituosa não possui qualquer suporte 
jurídico. O titular da investigação e da ação era o Ministério Público, o qual não está vinculado 



às deliberações realizados pelo corpo policial. Logo, o fato de o Ministério Público discordar das 
conclusões e solicitar as prorrogações e extensão da interceptação (o que fora devidamente 
fundamentado em todas as oportunidades) não engendra mácula no procedimento. 
 
Pertinente à falta de fundamentação das prorrogações da interceptação, também não vinga a 
alegação. 
 
Verificando a prova coligida aos autos, afere que todas as ordens de prorrogação foram 
fundamentadas. Outrossim, o Supremo Tribunal de Justiça (STF) já decidiu que decisão sucinta 
não equivale a decisão carente de fundamentação, preenchendo, adequadamente a norma 
insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal: 
 
 
 
QUESTÃO DE ORDEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
(CPC, ART. 544, §§ 3° E 4°).  
 
(...). 
 
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição 
Federal. Inocorrência.  
 
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, 
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.  
 
(...).  
 
(AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO 
GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 
RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). 
 
 
 
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
VIGENTE AO TEMPO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES. CONSONÂNCIA DA 
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. 
PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 
RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO 
PUBLICADO EM 12.3.2013.  
 
1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão 
jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada 
argumento suscitado pelas partes.  
 
(...). 
 
(ARE 862175 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 19-06-2015 PUBLIC 22-06-2015). 
 
 



 
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO 
CPC/1973. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RAZÕES DE DECIDIR 
EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL 
PARA PROCESSAR E JULGAR A MAGISTRADA DENUNCIADA. IMPOSIÇÃO DE PENA DE 
DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
AFASTAMENTO PROVISÓRIO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, E 108, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ 
NATURAL. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 
AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.  
 
1. Não ocorrente violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, 
pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de 
cada argumento suscitado pelas partes. (...). 
 
(AI 858269 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 
04/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018). 
 
 
 
Ademais, o mesmo STF já deliberou que, em se tratando de prorrogação de interceptação 
telefônica, caso o pedido venha a ser deferido pelo juízo, a decisão está, na verdade, 
incorporando as razões de decidir já expendidas nos autos em momentos anteriores. Nesse 
sentido: 
 
 
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABAES CORPUS. CONTRABANDO OU 
DESCAMINHO E SONEGAÇÃO FISCAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PARA 
APURAR OS FATOS NELA NOTICIADOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. 
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 
CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
 
(...). 
 
6. O prazo originalmente estabelecido para a interceptação telefônica pode ser prorrogado. As 
decisões posteriores que autorizarem a prorrogação sem acrescentar novos motivos "evidenciam 
que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira 
decisão que deferiu o monitoramento" . Precedente: HC 100.172, Plenário, Relator o Ministro 
Dias Toffoli, DJe de 25.09.13. 7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. 
 
(RHC 117972, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/02/2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 19-03-2014 PUBLIC 20-03-2014). 
 
 
 
Pois bem. 
 
No caso em tela, o juiz de primeira instância deferiu prorrogações das interceptações 
telefônicas, fundamentando todas suas decisões. Ainda, todos os pedidos e prorrogações foram 
realizados dentro dos prazos legais. 
 



Corolário lógico, por esse prisma, também não há nulidades a serem reconhecidas.  
 
Alega-se, também, que o juízo criminal seria incompetente para decretar a intercepção 
telefônica, uma vez que um dos investigados (Hussein Bakri), por ser deputado estadual, teria 
foro privilegiado. Logo, eventual quebra de sigilo deveria ser analisada pelo Tribunal de 
Justiça. Todavia, a tese não merece prosperar. 
 
O investigado Hussein Bakri não era, inicialmente, investigado na ação direcionada a apurar 
irregularidades no IAP de União da Vitória. Não obstante, no curso das interceptações, o 
deputado estadual apareceu em referências e ligações com os investigados, os quais, reforço, 
não possuíam prerrogativa de foro.  
 
Todavia, tão logo se identificou essa situação, o Ministério Público requereu a cisão da 
investigação, com remessa de cópia dos autos ao Tribunal de Justiça para apurar eventuais 
fatos criminosos praticados ou cujo envolvimento apareciam o deputado estadual, considerando 
sua prerrogativa de foro pelo cargo eletivo exercido. 
 
Aduza-se que, em se tratando de encontro fortuito de prova, não há falar em incompetência do 
juízo que decretou a interceptação telefônica inicialmente. Cuida-se de aplicar a Teoria do 
Juízo Aparente. Essa teoria busca validar as provas classificadas, a priori, como ilícitas, em 
razão de o juiz perante o qual as produziu não deter competência para fazê-lo. Não obstante, a 
constatação dessa incompetência apenas surge posteriormente, em razão da descoberta de um 
fato até então desconhecido. E, como se trata de um erro escusável sobre o juízo, que o 
impossibilita de conhecer da sua incompetência para a causa ab initio, não se pode falar em 
ilicitude das provas produzidas por ele. 
 
Da doutrina, colhe-se a seguinte lição: 
 
 
 
Juiz competente para determinar a interceptação será aquele competente para processar e 
julgar o crime de cuja prática se suspeita. A verificação a posteriori de que se trata de crime 
para o qual seria incompetente não deve acarretar a nulidade absoluta da prova colhida, uma 
vez que, cuidando-se de procedimento cautelar, bastante se afigura, ab initio, o fumus boni 
iuris." (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007, p.612). Vicente Greco Filho 
compartilha a mesma compreensão, leia-se: "A competência para deferir a medida é de 
natureza funcional, tratando-se, pois, de competência absoluta. Tem sido admitida, por força 
da lei de organização judiciária estadual, em comarcas complexas, a existência de juízos 
especializados para as providências anteriores ao oferecimento da denúncia, como a concessão 
de fiança, o relaxamento do flagrante e o habeas corpus contra autoridade policial, as quais 
também tornariam prevento o juízo da ação principal nos termos do Código de Processo Penal e 
da orientação jurisprudencial dominante. A expressa menção na lei de vinculação de 
competência ao juiz da autorização como o juiz da ação principal vai suscitar a alegação de 
nulidade de atos praticados pelo juiz especializado, mas cremos que vai prevalecer, no caso, o 
entendimento da autonomia da lei estadual de organização judiciária em estabelecer a 
competência dos juízos no âmbito de sua justiça, orientação, aliás, prestigiada em diversas 
oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal.  
 
 
 
Ou seja, apenas se cogitará da nulidade da prova encontrada fortuitamente nos casos em que, 
desde o princípio, era plenamente verificável que aquele juízo perante o qual se produziu a 
prova não era o competente para tanto. Do contrário, a prova será válida. Nesse sentido é o 
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: 



 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO 
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 
11.343/06. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. 
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 
102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA 
SUPREMA CORTE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO JUÍZO 
APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA 
CUSTÓDIA PREVENTIVA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE 
INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO 
CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
 
1. As provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da 
autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser 
considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo 
aparente. Precedentes: HC 120.027, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe 
de 18/02/2016 e HC 121.719, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2016. 2. 
Nas interceptações telefônicas validamente determinadas é passível a ocorrência da 
serendipidade, pela qual, de forma fortuita, são descobertos delitos que não eram objetos da 
investigação originária. Precedentes: HC 106.152, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 
de 24/05/2016 e HC 128.102, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 23/06/2016. 
(...). 
 
(...). 
 
(HC 137438 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017). 
 
 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE 
CORRUPÇÃO PASSIVA E ADVOCACIA ADMINISTRATIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS 
REALIZADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OPERAÇÃO VEGAS. SURGIMENTO DE INDÍCIOS 
DO ENVOLVIMENTO DE SENADOR DA REPÚBLICA, DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO, EM 
FATOS CRIMINOSOS EM APURAÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA 
PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE A CAUSA (CF, ART. 102, I, B E C). NECESSIDADE DE 
IMEDIATA REMESSA DOS AUTOS À CORTE. NÃO OCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DE SUA COMPETÊNCIA 
CONSTITUCIONAL CONFIGURADA. PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES EM PRIMEIRO GRAU. 
TENTATIVA DE ARRECADAR MAIORES ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO POR VIA OBLÍQUA SEM A 
AUTORIZAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, 
ART. 5º, LIII). OPERAÇÃO MONTE CARLO. SURGIMENTO DE INDÍCIOS DO ENVOLVIMENTO DE 
DETENTOR DE PRERROGATIVA DE FORO NOS FATOS EM APURAÇÃO. SOBRESTAMENTO EM AUTOS 
APARTADOS DOS ELEMENTOS ARRECADADOS EM RELAÇÃO AO REFERIDO TITULAR DE 
PRERROGATIVA. PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS INVESTIGADOS. 
DESMEMBRAMENTO CARATERIZADO. VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA CORTE, JUIZ 
NATURAL DA CAUSA. INVALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS RELACIONADAS AO 
RECORRENTE NAS OPERAÇÕES VEGAS E MONTE CARLO E DAS PROVAS DIRETAMENTE DELAS 
DERIVADAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (FRUIT OF THE POISONOUS TREE). 
PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  
 
(...). 



 
4. É válido o encontro fortuito de provas em interceptações telefônicas (v.g. RHC nº 
120.111/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 31/3/14). 5. A jurisprudência da Corte 
é no sentido de que a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de 
foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de 
diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a 
existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para 
o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a 
atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de 
indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. 
 
(...). 
 
(RHC 135683, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 31-03-2017 PUBLIC 03-04-2017). 
 
 
 
Dessa feita, versando o processo sobre típico caso de encontro fortuito de prova, não há falar 
em nulidade da prova por incompetência do juízo. 
 
Por fim, a validade das provas já foi objeto de deliberação pelo Tribunal de Justiça do Paraná, 
em razão de Habeas corpus impetrado em favor do investigado Hussein Bakri. O julgado foi 
ementado nos seguintes termos: 
 
 
 
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL QUE 
DETERMINOU A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DO PACIENTE, BEM COMO DO CONTEÚDO DAS 
INTERCEPTAÇÕES EFETIVADAS NO CURSO DAS INVESTIGAÇÕES PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. APURAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO IAP - INSTITUTO AMIBIENAL DO 
PARANÁ, NÚCLEO DE UNIÃO DA VITÓRIA. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM RAZÃO DA 
INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE COATORA, VISTO SER O PACIENTE DETENTOR DA 
PRERROGATIVA DE FORO, POR EXERCER MANDATO DE DEPUTADO ESTADUAL. OCORRÊNCIA, EM 
DIÁLOGO INTERCEPTADO, DE MENÇÃO ACIDENTAL OU FORTUITA AO PACIENTE, SOBRE O QUAL 
NÃO PESA ACUSAÇÃO, CONFORME JÁ RECONHECIDO POR ESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL (INQ. 
N.º 1.620.515-5, REL. DES.MIZUTA). PRIVILÉGIO DE FORO QUE NÃO SE ESTENDE AOS DEMAIS 
IMPLICADOS OPORTUNO DESMEMBRAMENTO DO FEITO, MEDIANTE EXTRAÇÃO E 
ENCAMINHAMENTO DE PEÇAS A ESTE ÓRGÃO JULGADOR. AUSÊNCIA DE QUALQUER ATO DE 
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM DESFAVOR DO DEPUTADO, ORA PACIENTE. INOCORRÊNCIA DE 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DESTA CORTE. ORDEM DENEGADA. 
 
O fato de o Órgão Especial haver reconhecido a inexistência de delito atribuível a Deputado 
Estadual, não acarreta a paralisação das investigações em relação aos demais implicados, 
perante o Juízo singular. Se - e quando - surgir, no curso das investigações, qualquer menção 
àquela autoridade, os autos devem, aí sim, ser encaminhados de imediato a esta Corte. 
 
(TJPR - Órgão Especial - HCCOE - 1636142-9 - União da Vitória - Rel.: Miguel Kfouri Neto - Por 
maioria - J. 03.04.2017). 
 
 
 
Registro que o Habeas corpus n. 1636142-9 ainda não transitou em julgado. Porém, como visto, 
já foi assentada a validade das interceptações em si. Resta pendente, pelo que foi informado 



no dia 22/06/18 pelo investigado Hussein Bakri, apenas a análise da validade ou não do 
compartilhamento da prova. Todavia, como amplamente visto, não há irregularidade nesse 
compartilhamento, o que está assentado na jurisprudência uníssona dos tribunais superiores.  
 
Dessa feita, por todas as razões expendidas acima, é que rejeito a alegação de nulidade da 
interceptação telefônica e das provas dela originadas. 
 
 
 
Da suposta impossibilidade da utilização das intercepções telefônicas por falta de transcrição 
integral das conversas. 
 
 
 
Parte dos investigados levanta, ainda, a tese de que seria inviável validar a utilização de 
trechos das gravações interceptadas, uma vez que não teria o Ministério Público transcrito 
integralmente essas conversações. 
 
Contudo, essa discussão há muito está superada pela jurisprudência dos tribunais. Com efeito, 
cumpre ao Ministério Público apresentar as provas dos fatos imputados aos réus, destacando do 
acervo probatório justamente aquela prova que reputa relevante para firmar o convencimento 
motivado do juiz. 
 
De outro lado, optando o investigado por contestar os fatos a ele imputados, cabe a ele apontar 
onde residem eventuais imprecisões das acusações, qual conversa transcrita apresenta 
vício/erronia, se há trechos de conversas parcialmente transcritas que estejam fora de 
contexto, etc. Enfim, é ônus da defesa contestar a veracidade do que utilizado pelo Ministério 
Público como prova de suas alegações. Exemplificativamente, trago à colação dois precedentes 
que evidenciam a jurisprudência consolidada tanto do STJ como STF: 
 
 
 
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS. DECISÕES JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. LEGALIDADE DA QUEBRA DO SIGILO. FALTA 
DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS MONITORADAS. FORMALIDADE DESNECESSÁRIA PARA 
A VALIDADE DA PROVA OBTIDA.  
 
(...). 
 
4. O entendimento predominante nos Tribunais Superiores é no sentido da desnecessidade de 
transcrição integral do conteúdo da quebra do sigilo das comunicações telefônicas, bastando 
que se confira às partes acesso aos diálogos interceptados. Precedentes do STJ e do STF.  
 
(...). 
 
(AgRg no AREsp 567.805/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
27/02/2018, DJe 07/03/2018). 
 
 
 
 
 
INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS EM RELAÇÃO A ACUSADO SEM FORO POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO CONJUNTO COM 



OS DEMAIS ENVOLVIDOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES 
JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO JUNTADAS AOS AUTOS. 
AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. 
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS ALUDIDAS NA 
EXORDIAL ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM 
DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS 
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO 
MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). ATUAÇÃO EM 
CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS VIGENTES. ERRO DE TIPO. PRECEDENTE. 
DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO 
DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 
8.038/1990).  
 
Conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afigura-se suficiente, para 
adimplir a determinação do art. 6º, § 1º, da Lei 9.296/1995 e assegurar o direito de defesa dos 
acusados, o acesso à degravação dos diálogos aludidos pela denúncia, sendo dispensável a 
disponibilização de todo o material oriundo da interceptação telefônica (HC 91.207-MC, Rel. 
Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21.9.2007; 
INQ 2.424, Rel. Min. CÉSAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 26.3.2010; RHC 117.265, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26.5.2014; INQ 4.023, Rel. Min. CÁRMEN 
LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 1º.9.2016). (...). 
 
(Inq 3965, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-259 DIVULG 05-12-2016 PUBLIC 06-12-2016). 
 
 
 
Assim, tenho por desnecessária a transcrição integral das conversas interceptadas. 
 
Estabelecidas essas balizas, passo, então, ao exame pormenorizado dos fatos imputados aos 
investigados. 
 
 
 
Fato 1: Da captação ilícita de sufrágio. Da litispendência com a AIJE n. 296-11.2016-6.16.0033. 
 
 
 
O primeiro fato tratado nos presentes autos diz respeito à suposta captação ilícita de sufrágio, 
praticada pelos investigados Thyago Antônio Pigatto Caus e Hussein Bakri, por meio de 
mensagens enviadas por aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de 
voz (WhatsApp). 
 
As mensagens em debate foram as seguintes: 
 
 
 
Um dia, vai conhecer a Assembleia, as votações, e vai almoçar comigo, jantar, por minha 
conta, é um convite só, ta bom, é um convite só, quero ver a garra de cada um. Eu sei se é 
prêmio isso, ou se é castigo, mas vai ser legal, conhecer aqui. Eu quero fazer esse desafio pra 
vocês, quer ver quem vai provar que leva mais gente na grande festa, a festa da vitória. 
(gravação atribuída a Hussein Bakri). 
 
 



 
Pessoal, então olha só, dentro dessa, desse desafio do nosso deputado aí, eu vou mostrar pra 
vocês qual o motivo que nos leva a provoca-los a trazer o maior número de gente pro nosso 
lançamento de campanha. 
 
No sábado, nós vamos simbolizar aquilo que realmente representa a campanha. De um lado, 
aqueles que já lançaram a campanha deles, abarrotado de cabides eleitorais, de cabide de 
emprego, abarrotado de cara esperando cargo, abarrotado de político. 
 
Do nosso lado, no sábado de manhã, vocês vão ver o seguinte, o nosso palanque vai estar 
composto pelo nosso grupo e por uma pessoa que representa o povo, mas representa o povo de 
verdade, o cheiro do povo. 
 
Quem confirmou a presença hoje vai participar do nosso evento no sábado é o Ratinho, 
apresentador do SBT. Então, assim, pessoal, eu tô muito feliz, tô muito alegre porque eu tenho 
certeza que nós vamos encher a Wooden Hall, vai ser no Wooden Hall às 10h da manhã. 
 
Eu quero colocar mais de 2.000, 3.000 pessoas dentro daquele evento lá, tá bom?! Mas eu 
preciso que vocês nos ajudem, lá é a entrada é pro povo, não é pra político, não é pra nada, é 
pra povo lá, eu quero ver o povo lá. (mensagem atribuída à Thyago Pigatto). 
 
 
 
Não obstante, esses mesmos fatos foram objeto da AIJE n. 296-11.2016-6.16.0033 consoante se 
afere da cópia da inicial juntada às fls. 1.604-1.612.  
 
Outrossim, segundo certidão da fl. 1.613, referida ação já foi julgada em primeira e segunda 
instância, sendo que o acórdão já transitou em julgado, absolvendo os investigados das 
imputações. 
 
Malgrado a AIJE n. 296-11.2016-6.16.0033 não tenha sido proposta pelo Ministério Público, isso 
não engendra o afastamento do instituto da litispendência. É que, havendo concorrência entre 
legitimados para o uso do instrumento, deve-se levar em consideração os fatos e os 
fundamentos jurídicos veiculados para se aferir se não há, ou não, identidade de ações. E, no 
caso, os fatos são os mesmos, assim como os fundamentos jurídicos dos pedidos declinados. 
 
Por litispendência entende-se a hipótese fática em que duas ou mais ações, com identidade de 
pedidos, causa de pedir e partes, são ajuizadas (art. 337, § 1º, do CPC). No dizer sempre 
expressivo de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: 
 
 
 
...ocorre a litispendência quando se reproduz ação idêntica a outra que já está em curso. As 
ações são idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja, quando têm as mesmas partes, 
a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato). A citação 
válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência (CPC 219 caput). Como a 
primeira já fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se verificou a litispendência, 
não poderá prosseguir, devendo ser extinto o processo sem julgamento do mérito. 
 
 
 
A litispendência faz com que seja proibido o ajuizamento de uma segunda ação, idêntica à que 
se encontra pendente, porquanto a primeira receberá a sentença de mérito, sendo 
desnecessário uma segunda ação igual à primeira.  



 
 
 
Diversamente do afirmado pelo Ministério Público, não há falar em autonomia entre a presente 
AIJE e aquela em que já se discutiram os fatos ora versados; os fatos são idênticos, a causa de 
pedir próxima e a remota são as mesmas em ambas as ações, além de não discreparem os 
pedidos formulados. 
 
Logo, impõe-se o reconhecimento da existência de litispendência, o que engendra a extinção 
do feito, sem resolução do mérito (art. 485, V, do CPC), no tocante à suposta captação ilícita 
de sufrágio. 
 
 
 
Fato 2: Do suposto abuso de poder político em razão da cessão de funcionários da Assembleia 
Legislativa para atuação na campanha eleitoral municipal de 2016. 
 
 
 
Sustenta o Ministério Público que Hussein Bakri cedeu Maria Ester Paganotto Savi e Wilson de 
Oliveira de Almeida, funcionários da Assembleia Legislativa do Paraná e vinculados ao gabinete 
do deputado estadual, para atuarem na campanha eleitoral dos investigados Thyago Antônio 
Pigatto Caus e Júlio Adilson Pires, quando concorreram para o cargo de prefeito e vice do 
executivo local. Além disso, eles teriam atuado no auxílio da campanha durante o expediente 
de trabalho da Assembleia Legislativa Afirma que tal agir configura conduta proibida por lei 
(art. 73, III, da Lei das Eleições), a qual, portanto, deve ser sancionada. 
 
Sobre esse fato, não há grandes digressões a serem tecidas. 
 
A Lei n. 9.504/97, no seu artigo 73, III, prevê o seguinte: 
 
 
 
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes 
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:  
 
(...); 
 
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual 
ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral 
de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o 
servidor ou empregado estiver licenciado; 
 
 
 
Ou seja, segundo dispõe o dispositivo em tela, apenas a cessão de servidores ou empregados 
vinculados ao Poder Executivo é vedada pela legislação eleitoral. No caso, tenha ou não 
ocorrida a cessão, é fato que os investigados não integram o Poder Executivo, o que surge como 
impeditivo da pretensão deduzida pelo Ministério Público no tocante a esse fato. 
 
Com efeito, ainda que tenha por convicção pessoal a gravidade da conduta e que deveria, por 
questão principiológica, merecer censura, não cabe ao Poder Judiciário legislar sobre o tema. O 
órgão competente para tanto é o Congresso Nacional, cumprindo ao Judiciário simplesmente 
aplicar o Direito ao caso concreto. E, quando o Congresso Nacional se debruçou sobre o tema, 



exerceu o que se denomina de "silêncio eloquente" . Isto é, propositalmente deixou de inserir 
nas condutas proibidas a cessão de servidores e/ou funcionários integrantes do Poder 
Legislativo para atuarem em campanha eleitoral.  
 
Aduza-se que não se apresenta possível a aplicação do princípio da analogia ou mesmo da 
interpretação teleológica ao caso em tela. Aquele, porque, tratando-se de norma punitiva, não 
se admite a inserção de condutas outras não expressamente previstas; este, porque a aplicação 
do princípio da interpretação teleológica não serve para complementar lacunas 
propositalmente deixadas pelo legislador. 
 
Se isso não bastasse, o princípio da segurança jurídica é fundamento do Estado Democrático de 
Direito, devendo, portanto, ser encarado como verdadeiro postulado normativo de atenção 
obrigatória por parte dos magistrados. Sua observância garante a regularidade das situações e 
engendra a médio e longo prazo a estabilidade social, fim último da prestação jurisdicional. 
 
Dito isso, o TSE já analisou casos análogos ao presente. E, quando da análise da extensão da 
norma contida no art. 73, III, da Lei das Eleições, deu interpretação restritiva à regra, 
excluindo da proibição a cessão de servidores/funcionários de poderes outros que não do Poder 
Executivo. Cito os seguintes precedentes: 
 
 
 
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. ABUSO DO PODER 
POLÍTICO. GOVERNADOR. VICE-GOVERNADOR. CONDUTA VEDADA. SERVIDOR PÚBLICO. PODER 
LEGISLATIVO. CESSÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. RESTRIÇÃO DE DIREITOS. INTERPRETAÇÃO 
EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 
 
1. A vedação contida no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 é direcionada aos servidores do Poder 
Executivo, não se estendendo aos servidores dos demais poderes, em especial do Poder 
Legislativo, por se tratar de norma restritiva de direitos, a qual demanda, portanto, 
interpretação estrita.  
 
2. Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os princípios da 
tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta corresponder exatamente ao tipo previsto 
na lei (REspe nº 626-30/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4.2.2016). 
 
3. Agravo regimental desprovido. 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 119653, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães 
Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 12/09/2016, Página 31). 
 
 
 
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. CESSÃO DE 
SERVIDOR DO PODER LEGISLATIVO EM BENEFÍCIO DE CAMPANHA ELEITORAL.  
 
1. Em razão de o art. 73, inciso III, da Lei nº 9.504/1997 consistir em norma restritiva, ao dispor 
"ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou 
municipal do Poder Executivo", não se justifica, considerando sua finalidade, interpretá-la 
extensivamente e aplicá-la a servidores de outros poderes que não o Executivo.  
 
2. Decisão agravada mantida por seus fundamentos. Agravo regimental desprovido. 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 137472, Acórdão, Relator(a) Min. Gilmar Ferreira Mendes, 



Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 18/04/2016, Página 23/24). 
 
 
 
Com relação ao investigado Henrique César Guzzoni, de fato ele integrava à época dos fatos o 
Poder Executivo, uma vez que desempenhava até recentemente o cargo de chefe local da 6ª 
Regional de Saúde do Estado do Paraná. 
 
Não obstante, a mera alegação do Ministério Público, de que, por ele ser "indicado político" do 
investigado Hussein Bakri, configuraria a hipótese de incidência da proibição contida no art. 73, 
III, da Lei das Eleições, não merece acolhida. 
 
A uma, porque a indicação política não garante qualquer grau de hierarquia entre o indicando e 
o indicado, não havendo como concluir que o deputado estadual Hussein Bakri teria poder de 
comando e (in)gerência a configurar a "cessão" exigida pela lei. Saliento que a mera disposição 
do servidor em atuar na campanha como forma de retribuir a aludida indicação política, não 
equivale à cessão exigida pela lei. 
 
A duas, foi afirmado pelo investigado que as participações na campanha se deram nos finais de 
semana e feriados. Ocorre que, assim o sendo, não havia qualquer impedimento legal para o 
exercício de atividades em campanha. Isso porque a parte final do inc. III do art. 73 da Lei das 
Eleições faz expressa ressalva a essa situação. A jurisprudência conforta esse entendimento: 
 
 
 
RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE PODER 
POLÍTICO. CONDUTA VEDADA. CONCESSÃO DE FÉRIAS EM PERÍODO ELEITORAL. ART. 22 DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 64/90. ART. 73, INCS. I, III E IV, DA LEI N. 9.504/97. ELEIÇÕES 2016.  
 
(...). 
 
2. Concessão de férias pelo prefeito à época aos servidores públicos municipais em estrita 
observância aos períodos aquisitivos. Não comprovado eventual prejuízo às atividades do 
município. Número de servidores ocupantes de cargos de confiança e de concursados que 
fruíram férias no período de campanha eleitoral de 2016 é semelhante aos que gozaram férias 
em anos anteriores. Consulta respondida pelo TSE no sentido da possibilidade de servidor 
público participar da campanha eleitoral desde que esteja de licença/férias ou não esteja em 
horário de expediente. Não configurado abuso de poder político ou de autoridade, tampouco 
conduta vedada. Situação que não representa quebra de isonomia entre os candidatos. 
Provimento.  
 
(Recurso Eleitoral n 31857, ACÓRDÃO de 16/05/2017, Relator(a) DR. LUCIANO ANDRÉ 
LOSEKANN, Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 83, Data 
18/05/2017, Página 3). 
 
 
 
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - PRÁTICA DE CONDUTA 
VEDADA AO AGENTE PÚBLICO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  
 
1. Não configura conduta vedada do inciso III do art. 73 da lei n.º 9.504/97 a participação em 
campanha de servidor licenciado no período eleitoral.  
 
(...). 



 
(RECURSO n 18962, ACÓRDÃO de 24/06/2014, Relator(a) ROBERTO MAIA FILHO, Publicação: 
DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 30/06/2014). 
 
 
 
Aliás, esse é o entendimento do TSE desde pelo menos 2004. Em tal ano, foi formulada a 
seguinte consulta ao TSE: à vista do inciso III, do art. 73, da Lei n. 9.504/97, podem servidores 
públicos municipais em férias remuneradas, trabalhar em comitês eleitorais? A resposta dada 
pelo TSE foi afirmativa (CTA n. 1.096 - Resolução TSE n. 21.854 - Rel. Min. Luiz Carlos Madeira - 
publicada em 06.8.2004). 
 
A três, o Ministério Público não comprovou, a contento, quando foram realizados os eventos em 
que o investigado aparece participando da campanha eleitoral. Veja-se que é inviável concluir 
com segurança que a data do evento é a mesma da data da postagem da fotografia/matéria em 
rede social, até porque a inclusão de imagens em redes sociais pode se referir a fatos ocorridos 
preteritamente. Outrossim, das fotografias não consta " marca d¿água" indicando a data em que 
elas foram registradas. 
 
É bem verdade que talvez, de fato, haja coincidência entre as datas das postagens e a data em 
que ocorridos os eventos. Não obstante, cumpria ao Ministério Público deixar estreme de 
dúvidas essa questão, quanto mais diante da tese defensiva apresentada. Saliento que o Direito 
não admite a produção de prova negativa, por trazer em seu âmago, na maior parte das vezes, 
obstrução ao direito à ampla defesa. Logo, não competia ao investigado Henrique César 
comprovar que não estava em determinado local e horário, quando, por presunção, ele estaria 
cumprimento expediente laboral. De outra parte, é do órgão acusador o ônus de comprovar os 
fatos imputados (art. 373, I, do CPC). Veja-se que inexistiam maiores dificuldades para que o 
Ministério Público comprovasse as datas efetivas das participações do sr. Henrique César na 
campanha eleitoral (a prova oral era própria para tal finalidade). Porém, ao postular pelo 
julgamento antecipado do feito, deixou o Ministério Público de produzir as provas necessárias 
para comprovar sua versão dos fatos, não podendo tal fato acarretar prejuízo ao investigado. 
 
Nessa vereda, julgo improcedentes os pedidos formulados pelo representante do Parquet no 
tocante aos fatos ora tratados. 
 
 
 
Do abuso de poder político e econômico.  
 
 
 
Antes de adentrar no exame do que denomino "fato 3" e "fato 4" , mister tecer considerações 
acerca do abuso de poder no âmbito eleitoral. 
 
O abuso de poder ocorre quando quem o detém o exerce de forma arbitrária ou mesmo além 
dos limites impostos pelo seu fim econômico ou social. Não se trata de um conceito rígido, mas, 
sim, fluido, motivo pelo qual a lei não se ocupa de defini-lo precisamente, tecendo, apenas, 
seus contornos. Isso porque uma definição rígida deixaria de fora do alcance da lei condutas 
claramente configuradoras de abuso de poder, porquanto não é dado ao legislador antever 
todas as hipóteses do cotidiano. Daí por que, em que pese presente um conceito geral de abuso 
de poder, é da realidade fenomênica que se extrairá a ocorrência ou não desse ato emulativo. 
 
Particularmente no campo das eleições, o abuso de poder tem especial destaque, seja por seu 
uso desenfreado pelos atores do processo, seja porque a sua utilização acaba por malferir um 



dos aspectos mais caros das eleições, qual seja, o equilíbrio que deve existir entre os 
concorrentes ao cargo eletivo.  
 
No âmbito eleitoral, duas espécies de abuso de poder têm alta incidência e relevância: o abuso 
de poder político e o abuso de poder econômico. Este, caracteriza-se pela utilização expressiva 
(antes, durante ou após a campanha) de recursos materiais e/ou humanos que possuam valor 
econômico em descompasso com os limites legais. Como exemplos, podem ser citados o 
emprego de recursos não declarados à Justiça Eleitoral, oferta de cargos comissionados e 
transporte de eleitores. Aquele, verifica-se quando alguém exerce em desvio dos princípios da 
Administração Pública o cargo/função pública que ocupa, privilegiando anseios particulares em 
detrimento da coletividade.  
 
Entretanto, como já consignado, a definição de abuso é evento fenomênico devendo ser 
investigado no plano dos fatos. E a praxe forense passou a constatar inúmeras outras formas de 
abuso de poder. Uma que passou a chamar a atenção da Justiça Eleitoral, até mesmo pelos 
acontecimentos recentes do Brasil, diz respeito aos apoios políticos entre agentes e partidos 
políticos. 
 
Se constatou, de forma hialina, que os apoios políticos deixaram de derivar de unicidade de 
propostas de governança, ou de planos socioeconômicos, ou, ainda, de ideologia. O exercício 
sadio da política foi substituído por uma prática espúria de angariar apoio político por meio de 
oferta de cargos comissionados, vantagens pecuniárias, ou privilégios ilegais de toda a ordem. 
Ou seja, verifica-se uma mutação cancerígena do conceito de política. Ela passa de uma ciência 
de governança, consistente na arte de negociar por meios legítimos a compatibilização de 
interesses coletivos, para um simples balcão de negócios que visam interesses privados. Política 
passou a ser politicagem, isto é, política de interesses pessoais, de troca de favores, e/ou de 
realizações insignificantes ou que tenham por desiderato beneficiar certo grupo de pessoas.  
 
Não obstante, mesmo sendo corriqueiro seu uso (compra de apoio político), é de se registrar 
que essa forma de cooptar apoio institucional caracteriza abuso de poder econômico e/ou 
político diante da manifesta ilegitimidade do meio eleito. Ao adotar essa conduta, o candidato 
e aqueles que o auxiliam, na verdade, se valem de toda a máquina estatal (que muitas vezes 
sequer está ainda em seu poder, por estar concorrendo à eleição e não reeleição) para se 
beneficiar diretamente com votos no processo eleitoral, maculando, em essência, a isonomia 
que deve permear toda a campanha. E veja-se que essa cooptação pode se dar tanto por meio 
de apoio político ao próprio candidato, como por meio de abandono da legenda de 
parceiros/apoiadores do candidato adversário. 
 
O TSE, embora por anos, tenha encarado a prática de obtenção ilícita de apoio político como 
algo inerente ao sistema, passou a considerá-la como caracterizadora de abuso de poder a 
partir de 2015 - ou seja, o entendimento atual já vigorava quando do certame debatido nos 
autos. Essa alteração de jurisprudência se deu quando do julgamento do RESPE 198-47.2012 e 
RESPE n. 259-52.2012, cujas ementas restaram assim redigidas: 
 
 
 
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. APOIO 
POLÍTICO. NEGOCIAÇÃO. CANDIDATOS. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. 
REGISTRO. CASSAÇÃO. INELEGIBILIDADE. DESPROVIMENTO.  
 
1. A oferta de valores a candidato, com intuito de comprar-lhe a candidatura, configura a 
prática de abuso do poder econômico.  
 
2. A aferição da gravidade, para fins da caracterização do abuso de poder, deve levar em conta 



as circunstâncias do fato em si, não se prendendo a eventuais implicações no pleito, muito 
embora tais implicações, quando existentes, reforcem a natureza grave do ato. 3. A negociação 
de candidaturas envolvendo pecúnia, sobretudo quando já deflagradas as campanhas, 
consubstancia conduta grave, pois exorbita do comportamento esperado daquele que disputa 
um mandato eletivo, e que deveria fazê-lo de forma equilibrada em relação aos demais 
concorrentes. 4. Recurso desprovido. 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 19847, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães 
Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 42, Data 04/03/2015, Página 
219/220). 
 
 
 
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. 
COMPRA DE APOIO POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. 
 
1. A negociação de apoio político, mediante o oferecimento de vantagens com conteúdo 
econômico, configura a prática de abuso do poder econômico, constituindo conduta grave, pois 
exorbita do comportamento esperado daquele que disputa um mandato eletivo e que deveria 
fazê-lo de forma equilibrada em relação aos demais concorrentes (REspe nº 198-47/RJ, de 
minha relatoria, DJe de 3.2.2015). 
 
2. A aferição da gravidade, para fins da caracterização do abuso de poder, deve levar em conta 
as circunstâncias do fato em si, não se prendendo a eventuais implicações no pleito, muito 
embora tais implicações, quando existentes, reforcem a natureza grave do ato. 
 
3. Agravo regimental desprovido. 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 25952, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães 
Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 14/08/2015). 
 
 
 
Malgrado seja relativamente recente no TSE essa orientação jurisprudencial, no âmbito dos 
Tribunais Regionais Eleitorais há muito esse entendimento já vigorava: 
 
 
 
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CESSÃO DE MÁQUINÁRIO DA 
PREFEITURA PARA PRESTAR SERVIÇO EM PROPRIEDADE PRIVADA. COMPROVAÇÃO. FATO 
POTENCIALMENTE LESIVO AO PLEITO. PROVIMENTO. 
 
Comprovado que o apoio político de determinado empresário da região somente foi conquistado 
após ser agraciado com a utilização gratuita de maquinário público, e que este possui influência 
política na região, a ponto de ter seu apoio disputado por todos os candidatos que concorriam 
ao pleito majoritário naquele pleito, resta demonstrado que o abuso praticado pelo recorrido 
possui potencialidade lesiva hábil a comprometer a higidez das eleições, motivo pelo qual não 
deve subsistir a decisão ora atacada.  
 
(...). 
 
(RECURSO ELEITORAL n 1158, ACÓRDÃO n 67 de 18/03/2009, Relator(a) ELOÁ ALVES FERREIRA, 
Publicação: DOE - Diário Oficial do Estado, Data 31/03/2009, Página 2-anexo). 
 



 
 
 
 
RECURSOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO CAUTELAR PARA ATRIBUIÇÃO DE 
EFEITO SUSPENSIVO. CONEXÃO. JULGAMENTO CONJUNTO. VEREADORES E SUPLENTE DE 
VEREADOR. ABUSO DO PODER POLÍTICO, ECONÔMICO E CORRUPÇÃO ELEITORAL. CASSAÇÃO DOS 
MANDATOS E INELEGIBILIDADES. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA SENTENÇA. ELEIÇÕES 2012.  
 
(...). 
 
Comprovado forte esquema de irregularidades na conjugação de esforços dos representados 
para angariar sufrágio de forma ilícita. Modus operandi desdobrado em, v.g., compra de 
espaços de propaganda, promessas ou alcance de benesses, uso de protocolos junto a serviço 
público para dar aparência de legalidade ao uso da máquina pública, prestação de serviços com 
maquinário público, oferecimento de valores e cargos públicos em contrapartida a apoio 
político.  
 
Conjunto fático-probatório consistente e harmônico, suficiente para comprovar a consecução 
das ilicitudes perpetradas pelos recorrentes, desvirtuando o sentido do sufrágio e incutindo nos 
eleitores a desvalia do trato mercantilista do voto.  
 
Perda de objeto da ação cautelar.  
 
Provimento negado.  
 
(Recurso Eleitoral n 24844, ACÓRDÃO de 28/10/2014, Relator(a) DR. INGO WOLFGANG SARLET, 
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 197, Data 30/10/2014, 
Página 5). 
 
 
 
ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO.  
 
(...). 
 
Oferecimento de materiais de construção, de dinheiro para desistência de candidatura e de 
emprego em troca de apoio político.  
 
Suficiência do acervo probatório e idoneidade das testemunhas e imagens. Procedimento 
investigatório utilizado como informativo.  
 
Impugnação procedente.  
 
Deram parcial provimento ao recurso, para afastar a inelegibilidade.  
 
(Recurso Eleitoral n 396, ACÓRDÃO de 15/07/2014, Relator(a) DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS, 
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 124, Data 18/07/2014, 
Página 5). 
 
 
 
 



 
RECURSOS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. 
ELEIÇÕES 2012.  
 
(...). 
 
A conduta perpetrada pelos recorrentes, consistente em oferecer dinheiro e prometer cargos 
públicos a dois candidatos à vereança da coligação adversária para que estes desistissem da 
disputa eleitoral em apoio à candidatura dos recorridos, configura, modo inequívoco, abuso de 
poder econômico.  
 
Negociações político-partidárias são comuns e ínsitas ao regime democrático quando precedem 
às convenções. Fatos que ocorreram em pleno período eleitoral, no ápice da campanha política. 
A tentativa de desistência de uma candidatura por compra ou promessa de benesses possui 
maior poder lesivo do que a compra de alguns votos. A ilicitude está estampada nas verbas 
oferecidas a cada candidato, que sequer poderiam ser registradas na prestação de contas, sob 
pena de desaprovação.  
 
(...). 
 
(Recurso Eleitoral n 19847, ACÓRDÃO de 16/04/2013, Relator(a) DR. JORGE ALBERTO ZUGNO, 
Publicação: DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Tomo 68, Data 18/04/2013, Página 
4). 
 
 
 
Portanto, a "compra" de apoio político, quer poder meio de abuso de poder econômico, quer 
por abuso de poder político, configura-se como infração eleitoral grave, merecendo alta 
censura no âmbito eleitoral. 
 
Assentadas essas premissas, passo ao exame individualizado dos fatos 3 e 4, os quais envolvem 
abuso de poder político e econômico. 
 
 
 
Fato 3: Do alegado abuso de poder político e econômico decorrente do oferecimento de cargo 
comissionado na prefeitura em troca de apoio político.  
 
 
 
Afirma o Ministério Público que o investigado Thyago Antônio Pigatto Caus, com participação de 
Hussein Bakri e André Luís Aleixo, teria oferecido a José Augusto Mucke (presidente do PMDB 
local) cargo comissionado junto à Secretaria Municipal de Trânsito de União da Vitória, caso 
lograsse êxito na eleição. Tal negociata visava obter o apoio do PMDB nas eleições municipais 
para chefe do executivo.  
 
Examinemos os fatos. 
 
No dia 27/07/2016, foi interceptada ligação telefônica entre André Luís Aleixo e Thyago 
Pigatto, na qual discutiam a forma de obtenção do apoio político do PMDB no certame para 
eleição majoritária municipal. Na ligação, André Luís Aleixo comunica ao candidato Thyago 
Pigatto que estava na companhia de integrantes do PMDB local, e que a pessoa de Toninho 
(Antônio Alexandre Moreira) noticiou que sairia candidato à prefeito pelo PMDB, o que 
beneficiaria o candidato Thyago Pigatto, uma vez que impediria que o PMDB viesse a apoiar o 



candidato Santin Roveda, adversário político de Thyago. Porém, caso não se confirmasse a 
candidatura do peemedebista, haveria uma ruptura interna no PMDB, sendo que os candidatos a 
vereadores iriam apoiar "quem pagasse mais" . Então, Thyago Pigatto pergunta se não haveria a 
possibilidade de Toninho ser seu vice, modo a viabilizar o apoio integral do PMDB à sua 
candidatura, sendo informado por André Aleixo que a possibilidade era remota.  
 
Na mesma reunião, André Aleixo informa que conversou com José Augusto Mucke (presidente do 
PMDB) e, modo a cooptar seu apoio, lhe ofereceu o cargo de secretário de trânsito. Em 
contrapartida, deveria José Augusto Mucke ou apoiar a campanha de Thyago Pigatto, ou forçar 
que Toninho saísse candidato. Informou que esse acordo seria realizado entre André Luís Aleixo, 
Thyago Pigatto, Hussein Bakri e o próprio José Augusto Mucke. Reproduzo a transcrição 
constante do relatório n. 002, arquivo 18412547 (fl. 225): 
 
 
 
André fala que estava com a turma do PMDB e que Toninho colocou que vai ser candidato e que 
agora tem que torcer para que seja verdade, por que se o Toninho não for candidato o PMDB vai 
ficar livre, não vão coligar na majoritária e os vereadores vão se "aninhar" aonde acharem 
melhor pra fazer o maior número de vereadores, fala "quem pagar mais leva", não vão coligar 
com o "piá" (Santin) nem com a "gente" (Thyago), que Toninho não aceita ser vice e o partido 
está dividido, comenta que devem incentivar Toninho a sair candidato, falam dos possíveis 
candidatos a vice de Toninho, André diz que ficou mais tempo lá e falou para Augusto que "só 
entre eles, Tiago e Hussein", que se ele (José Augusto Mucke e PMDB) não coligar com "a gente" 
(Tiago) que lancem o Toninho como candidato "que se nóis ganhá você tem a Secretaria de 
Trânsito", falam das dificuldades na coligação devido as influencias dos deputados Anibelli, 
Requião Filho e o secretário Rossoni. Tiago pergunta se Daniel vai ser candidato a vereador e 
quais os outros candidatos a vereador que iriam em apoio a eles e se Toninho não viria como 
vice, André diz que se Toninho não for o candidato a prefeito o PMDB não vai coligar com 
ninguém, André fala que se Toninho sair candidato e "bancar" os vereadores eles vão apoiar 
Toninho, se caso Toninho não for candidato o PMDB vai colocar três nomes para que Tiago 
escolha qual será seu vice, André fala da possibilidade de Cordovan que por algum motivo está 
desgostoso para ser o vice de Tiago que diz que ele está com o Bachir que é vice de Santin e 
André comenta que prometeram a Secretaria de Esportes para o filho de Cordovan para apoiar 
Santin e Bacir, pergunta se Hussein já exonerou a filha de Cordovan e Tiago confirma, André diz 
que não sabia mas que tinham comentado com ele que Cordovan não iria mais com Hussein 
(apoio a Tiago) e que Hussein tinha exonerado a filha de Cordovan, Tiago pergunta porque os 
integrantes do PMDB não deixam Toninho ser o seu vice e André diz que é estratégia deles, que 
eles acham que Toninho "tá no nosso pocó" e como vice não vai brigar por ninguém e Tiago diz 
que Toninho tem que dizer que então sai do partido e não vai dar dinheiro pra ninguém, André 
fala que daí eles vão votar se vão com Tiago, com Santin ou independentes . 
 
 
 
Outrossim, a versão dos investigados sobre o conteúdo da gravação, de que se tratariam de 
meras conversas "normais" sobre coligação, bem demonstra que práticas espúrias como a 
tratada nos autos já se encontra em um estado endêmico na política nacional.  
 
Ora, como afirmar que o oferecimento de um cargo comissionado para angariar apoio político é 
algo normal, mera conversa casual? Tamanha a subversão do sistema que práticas 
manifestamente ilegais e imorais realizadas reiteradamente no meio político passaram a ser 
consideradas comuns, usuais pelos seus praticantes. Causa-lhes estranheza é o fato de pessoas 
comuns, cidadãos de bem se chocarem com tais condutas, como se legítimas fossem.  
 
Aduza-se que não se veda nem se recrimina a aliança política. Aliás, quando visa o bem comum, 



ela é de todo recomendável. Afinal, é da própria natureza da política como arte o 
estabelecimento de compatibilização de interesses coletivos. Não obstante, tal aliança deve se 
dar de forma orgânica, fruto de planos de governo semelhantes propostos pelos partidos, 
similitude de plataformas culturais, sociais e/ou econômicas. Ele deve fluir da identidade de 
projetos ou, pelo menos, da harmonia ou incompatibilidades entre eles, tudo sempre colocando 
em primeiro plano o interesse coletivo.  
 
Agora, o que se rechaça, com veemência, é o subterfúgio, o "toma lá, dá cá" , a negociada de 
cargos, valores, privilégios pessoais que em nada visam a coletividade, senão pretensões 
pessoais, egoísticas e que não se relacionam com a Administração Pública. A perene busca 
daqueles que estão no poder de perpetuar seu status quo, seja a que custo for, é altamente 
pernicioso a todo o sistema e ao Estado Democrático de Direito.  
 
Como já consignado, tais condutas não são admitidas pelo Direito, merecendo toda a censura 
possível, quer no campo legal, quer no campo moral, quer no campo ético. Em casos 
semelhantes, os Tribunais Regionais Eleitorais já decidiram: 
 
 
 
ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - ABUSO DE 
PODER ECONÔMICO - PRELIMINAR DE LICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL - PROVA 
LÍCITA - OFERECIMENTO DE VANTAGENS A CANDIDATO DE OPOSIÇÃO PARA DESISTIR DA 
CANDIDATURA - PROVAS ROBUSTAS - CONFIGURAÇÃO - INELEGIBILIDADE - SENTENÇA 
REFORMADA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
1. É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem 
conhecimento do outro, ainda que utilizadas por terceiros. Decisão por maioria; 
 
2. Oferecimento de vantagem e cargo público a candidata a vereadora da coligação adversária 
para que esta desistisse da disputa eleitoral em apoio a candidatura dos recorridos. Provas 
robustas que caracterizam abuso do poder político e econômico; 
 
3. A gravidade do fato - e não sua potencialidade - é o requisito legal a ser analisado quando se 
apura abuso de poder político e econômico. Conduta grave identificada, suficiente a ensejar 
sanção legal aos envolvidos; 
 
3. Aplica-se a inelegibilidade quando houver prova da responsabilidade subjetiva do sujeito 
passivo, ao passo que para a aplicação da pena de cassação do registro ou do diploma basta a 
condição de beneficiário do ato de abuso; 
 
4. Recurso parcialmente provido. 
 
(Recurso Eleitoral n 67715, ACÓRDÃO n 26094 de 06/04/2017, Relator(a) ULISSES RABANEDA 
DOS SANTOS, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2388, Data 11/04/2017, 
Página 2-3). 
 
 
 
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE 
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
CASSAÇÃO DE DIPLOMA. APLICAÇÃO DE MULTA.  
 
(...). 
 



2.2 - Abuso de Poder Econômico 
 
A prática da cooptação ilícita de apoio político é, de fato, anunciada na jurisprudência desta 
Especialidade como uma das formas pelas quais os candidatos podem se valer do seu poder 
econômico para, em dele abusando, afetar a normalidade do pleito. Precedente do e. TSE. 
 
(...). 
 
(RECURSO ELEITORAL n 37870, ACÓRDÃO de 14/12/2017, Relator(a) JOÃO BATISTA RIBEIRO, 
Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Data 23/01/2018). 
 
 
 
Saliento que é irrelevante para a configuração de prática do abuso do poder econômico o fato 
de não ter sido concretizado o apoio político ou não ter sido aceita a proposta de cargo. O que 
se repreende é a proposta em si, cuja finalidade, em última análise, interfere no transcorrer 
lídimo das eleições. 
 
Dessa feita, tenho por caracterizado o abuso do poder econômico por parte do André Luís 
Aleixo (quem efetivamente ofertou o cargo) e por parte de Thyago Pigatto Caus, a qual, 
comunicado da ofertada realizada também em seu nome, aderiu à proposta. 
 
Com relação ao investigado Hussein Bakri, mister tecer alguns comentários que serão 
reforçados ao longo da sentença. 
 
De plano, fixo a tese de que Hussein Bakri era o chefe maior, líder (ainda que informal) da 
campanha eleitoral de Thyago Pigatto ao cargo de chefe do executivo local. 
 
Com efeito, Thyago Pigatto é genro de Hussein Bakri. Aliás, a maior parte dos investigados no 
presente feito possuem relação direta com Hussein Bakri, seja em razão de vínculo de 
parentesco, seja porque dependentes economicamente dele, seja porque desempenham cargos 
comissionados junto ao gabinete do deputado estadual ou, seguramente, mediante indicação 
sua em outros órgãos da Administração. 
 
Foi ele que intermediu, junto com os demais coordenadores da campanha, as compras de apoio 
políticos, vínculos partidários, arrecadação ilícita de valores e tudo o mais destinado a garantir 
fosse seu genro eleito no certame municipal. E, veja-se, que não se cuidava de mero capricho 
do deputado estadual. Na verdade, a eleição do seu genro garantiria a ele uma ampliação da 
sua base eleitoral (que é sediada em União da Vitória), visando o incremento de sua atuação 
legislativa, seguramente destinada à sua campanha em 2018 para novo cargo eletivo. 
 
Justamente por figurar como articulador maior da campanha, à evidencia que havia delegação 
de afazeres aos articuladores menores (como André Luís Aleixo, o próprio candidato Thyago 
Pigatto, Vinícius José Rocha, Mário Lúcio Pereira Ferreira, dentre outros), motivo pelo qual nem 
sempre ele aparece como interlocutor das negociatas. Todavia, como se verificará ao longo da 
sentença, estava ele ciente de todas as manobras, negociações de balcão e tudo que dizia 
respeito à campanha do seu genro, sendo que o seu aval era necessário em todas as propostas e 
articulações. 
 
Nessa ordem de ideias, embora o investigado Hussein Bakri não tenha sido flagrado em 
interceptação telefônica tratando especificadamente desse assunto (oferta de cargo de 
secretário de trânsito) não há dúvidas de que dele tenha plena ciência. Tanto assim que André 
Luís Aleixo, o qual mantinha estreita e direta relação com Hussein Bakri, atuando como seu 
verdadeiro representante nas negociações, menciona na conversa que Hussein não só sabia da 



proposta como com ela anuía.  
 
Nessa ordem de ideias, tenho por devidamente comprovado o envolvimento de Hussein Bakri no 
fato narrado, devendo ser responsabilizado pelo seu agir. 
 
 
 
Fato 4: Do alegado abuso de poder político e econômico decorrente do oferecimento de cargos 
comissionados junto à Assembleia Legislativa do Paraná em troca de apoio político.  
 
 
 
Quanto a esse fato, defende o Ministério Público que os investigados Hussein Bakri, Thyago 
Pigatto, André Luís Aleixo e Vinícius José Rocha tinham como plano a indicação do vereador 
Daniel Fernando Rocha e, para tanto, envidaram todos esforços, inclusive com promessas de 
cargos vinculados ao deputado estadual Hussein Bakri, modo a garantir seu padrão de vida. 
 
Aqui tenho que a prova documental produzida é mais do que suficiente para comprovar a 
tentativa da cooptação abusiva de apoio político. 
 
Na ligação realizada entre André Luís Aleixo e Thyago Pigatto, em 27/06/2016 (arquivo 
18412547, fl. 225), ambos interlocutores, após todas as considerações envolvendo Toninho, 
José Augusto Mucke e os demais potenciais indicados ao cargo de vice-prefeito, indicam 
intenção de terem como candidato à vice da chapa de Thyago o sr. Daniel Fernando Rocha 
(vereador e integrante do PMDB), primo de André Luís Aleixo. 
 
Consta da ligação (arquivo 18412547, fl. 225), a partir de 6¿00¿¿: 
 
 
 
André Aleixo: A maioria do PMDB quer ir com o Santin (...). Só não vão se o Toninho sair 
candidato. (...). O Toninho não sai de vice. Seria outro jogo. Eles (PMDB) vem para coligar na 
vice com outros nomes. (...). Vão pôr os nomes para você (Thyago Pigatto) escolher um 
candidato a vice. (...).  
 
Thyago Pigatto: Mas daí é para me matar. 
 
André Aleixo: Daí o jogo deles. Mas daí nós podíamos convencer o Daniel (...), mas o Daniel não 
vai.  
 
 
 
Em 31/07/2016, o assunto volta a ser discutido, agora entre Hussein Bakri e André Luís Aleixo. 
André Aleixo explica para Hussein Bakri que será difícil convencer Daniel a aceitar o cargo de 
vice porque ele ficaria impedido de exercer parcialmente sua atividade laborativa (advocacia), 
uma vez que há lei municipal vedando que os servidores demandem contra os entes da 
federação, maior nicho do escritório de Daniel. Ainda, Aleixo informa a Bakri que os ganhos 
mensais de Daniel são em torno de R$ 30.000,00. Além disso, Aleixo esclarece à Bakri a forma 
como Thyago, Aleixo e Daniel burlam o impedimento legal para o exercício da advocacia, 
fazendo uns assinarem pelos outros as petições. Depois dos esclarecimentos, Hussein solicita 
para Aleixo uma reunião com Daniel. Reproduzo a transcrição do índice n. 18433072, constante 
da mídia juntada na fl. 225: 
 
 



 
Falam em possíveis candidaturas a prefeito de União da Vitória, Hussein pergunta se Daniel vai 
ser candidato a vereador, André diz que acha que não pelo fato da lei orgânica municipal 
prever que como vereador ele não poderá advogar contra os entes públicos, comenta que ficou 
dois anos e meio assinando por Daniel e que agora Daniel assina por ele para que possa ficar na 
condição de chefe do IAP 
 
- Hussein - E o Daniel sai a vereador ou não? 
 
- André - Eu acho que, eu particularmente acho que não 
 
- Hussein - Não  
 
- André - Não, acho que não, o Daniel não, não, não, não vai 
 
- Hussein - Haham 
 
- André - Ele, caso da situação dele de escritório né pra ele podê advogá e tal né 
 
- Hussein - Haham, mais vereador não atrapalha né? 
 
- André - Quem o, não, atrapalha, atrapalha 
 
- Hussein - Atrapalha o escritório 
 
- André - Atrapalha pelo seguinte por causa da lei organica do município de União da Vitória 
 
- Hussein - Haham 
 
- André - A lei orgânica do município de União da vitória fala assim né que o vereador não pode 
advogá contra o ente público, fala a palavra público 
 
- Hussein - Hã 
 
- André - A de Porto União fala que não pode advogá contra o ente público municipal  
 
- Hussein - Haham 
 
- André - Então é assim lá se ele fosse vereador em Porto União ele poderia entrar com ações 
contra o INSS que é a União, sempre contra a União entende 
 
- Hussein - Haham 
 
- André - Em União da Vitória mesmo que ele não esteja na mesa diretora a lei orgânica do 
município é veda, ele queria mudá isso, ele tentô ficá os quatro ano ali pra mudá isso aí, aí o 
Carlos Boeno deu aquela rasteira em nóis lá né daí não mud.., como é que ia mudá a lei né, 
todos os outros vereadores queriam comê o Daniel lá (riso) 
 
- Hussein - Huhum 
 
- André - Então como não mudou a lei orgânica do município ta nisso aí se não mudá a lei eu 
duvido que ele vá, se tivé um projeto de lei pra alterá a lei orgânica do município que altere 
isso aí eu acho que ele vai a vereador, se não alterá isso ele não vai 
 



- Hussein - Humhum 
 
- Daniel - Não vai porque que nem lá ele ficô dois ano e meio cara que tudo os processos dele 
eu que tinha que assiná pra ele 
 
- Hussein - É 
 
- André - ... hoje o TIAGO ta assinando pra mim porque eu to no IAP entendeu 
 
- Hussein - Haham 
 
- André - Só que eu tenho, tipo assim eu não, eu é pouca assim o Daniel não, o Daniel  
 
- Hussein - Perto dele né 
 
- André - ... muita grana com isso daí entendeu, o Daniel não compensa 
 
- Hussein - É 
 
André - Eu na minha opinião assim acho que o Daniel deve faturá ali no escritório dele uns 
trinta trinta e cinco mil por meis daí o cara não podê por isso no nome dele né 
 
- Hussein - É  
 
- André - Pra ganhá seis conto de vereador e neguinho enchendo, é esses vereador aí... 
 
- Hussein - É,...  
 
- André - ... Daniel, eu o Daniel ta fora eu assim eu não vejo pra ele vantagem nenhuma assim a 
mulher não, não apoia muito, financeiramente 
 
- Hussein - É, não e tem que apoia o Toninho ainda 
 
- André - Não ele só vai, não, não o Daniel se for alguma situação desta vai cumpri tabela 
entendeu, não vai saí pra pedi voto esqueça isso aí não 
 
- Hussein - É, mas então ta bom amigo então ve se essa semana nóis chamamo esses cara pra 
conversá, esses empresário ... gente ta conversando 
 
- André - Vocês vão ta quando aí em União 
 
- Hussein - Quarta-feira, eu vou voltá quarta vamo vê se a gente chama os cara, quem sabe eu 
volte antes, chama esse pessoal pra conversá ve se realmente eles tão a fim de ter um prefeito 
alinhado com a gente entendeu... 
 
- André - É vamo fazê sim eu ajudo o que tive que fazê nóis ajudamo chamá esse pessoal 
 
 
 
André Luís Aleixo e Thyago Pigatto tornam a conversar sobre a possível candidatura de Daniel 
Fernando Rocha como seu vice, em 04/08/2016. Aleixo comunica à Pigatto que voltou a 
conversar com Daniel, que sinalizou seu interesse em sair candidato a vice. Porém, pediu para 
que fosse realizado um esquema, na qual André Aleixo assumiria seu escritório de advocacia e, 
ato contínuo, contrataria o próprio Daniel como seu funcionário, no intuito de manter as 



atividades do escritório. Que essa manobra foi pensada para evitar que outros políticos 
questionassem a continuidade das atividades de advocacia por parte de Daniel Fernando 
enquanto no exercício do cargo de vice-prefeito. Thyago Pigatto informa que mantém seu 
interesse em ter Daniel como seu vice, quando convida André Aleixo para acompanhá-lo até a 
casa do Daniel para conversarem melhor. André, por sua vez, menciona que seria bom ir 
acompanhado também de Hussein Bakri. Consta dos autos (índices n. 18452358 e 18452382, fl. 
225):  
 
 
 
André e Tiago conversam sobre uma possível candidatura do advogado Daniel como candidato a 
vice prefeito na chapa encabeçada por Tiago que é candidato a Prefeito do município de União 
da Vitória, Tiago pergunta o que que Daniel falou a respeito e André diz que ele falou que ele 
quer ser candidato e conversaram sobre a possibilidade de André ir para o escritório e Daniel 
ser contratado como funcionário pra poder ficar lá dentro sem ninguém questionar, ajustar 
para ele tocar o negócio dele sem ser questionado (escritório de advocacia), diz que ao final do 
almoço Daniel prometeu conversar com a esposa Magali e que ele está meio "balançadão" 
(pensando aceitar), Tiago comenta que Cordovan também se "Balançou" pra ele (ser candidato 
a vice), porém quer Daniel como vice, convida André para acompanhá-lo e André diz que seria 
bom que Hussein acompanhasse, aceita acompanhar Tiago que diz que vai passar no Escritório 
Regional do IAP apanhar André para irem até a casa de Daniel.  
 
Fala de André a partir de 1min08s: 
 
- André - Não ele falou puta eu queria daí eu dei tudo as saídas o que ele podia fazê .... 
escritório de eu ir lá e daí ele ser contratado como funcionário pra podê ficá lá dentro 
entendeu e ninguém questioná, tudo a parte de como ajustá pra tocá o negócio dele sem, daí 
ele falou, no final do almoço ele falou puta eu vou conversar com a minha mulher ele ta meio 
balançadão ... 
 
 
 
Tiago liga para André, fala que está em frente ao Escritório do IAP e que vai na casa de Daniel 
apanhar ele e levar para a sua casa para conversar a respeito da possível candidatura de Daniel 
e como seu vice, pergunta se André vai participar da conversa e este diz que vai e sugere que 
Tiago convide o Deputado Hussein para participar da reunião, Tiago concorda e combinam de 
André que está no IAP e sem carro para deslocamento ir até a casa do Deputado e aguardar lá 
que Tiago vai apanhar Daniel e depois passa apanhá-los. 
 
 
 
Posteriormente à realização dessa reunião, da qual Hussein Bakri, de fato, participou - basta 
atentar para o início da conversa, onde o deputado diz que "sentiu que ele (Daniel) não vai" 
concorrer -, André Luís Aleixo liga para o deputado estadual Hussein Bakri para decidirem a 
estratégia para conseguirem convencer Daniel a aceitar concorrer ao cargo de vice de Pigatto. 
Hussein sugere que seja usado algum argumento familiar para convencê-lo. André Luís Aleixo 
informa que tudo que estava a seu alcance já foi oferecido: 
 
 
 
André conversa com alguém que chama de Deputado e falam a respeito da resistência de Daniel 
em ser candidato a vice prefeito na chapa encabeçado por Tiago, deputado diz que sentiu que 
Daniel não está disposto, comenta que Tiago estava empolgado porém acha que Daniel não vai 
aceitar o convite, diz que está em dúvida sobre o que vai acontecer com o PMDB e pergunta se 



André e os demais articuladores políticos não tem um argumento familiar ou alguma coisa para 
convencer Daniel a aceitar, André diz que a decisão é de Daniel e que tudo o que poderiam dar 
pra ele está ali. (índice n. 18453403, fl. 225). 
 
 
 
Ainda no dia 04/08/16, Hussein Bakri retorna ligação para André Luís Aleixo, informando que 
marcou uma reunião com Anibelli (Antônio Anibelli Neto, deputado estadual), Daniel Rocha 
Augusto e Carlos Bueno em Curitiba para tratar dessas questões (índice n. 18453719, fl. 225). 
 
Também no dia 04/08/16, André Luís Aleixo recebe uma ligação de Vinícius José Rocha (vulgo 
VINA, o qual é namorado de uma das filhas do coinvestigado Hussein Bakri, conforme informado 
à fl. 1.776, quinto parágrafo), no intuito de encontrar uma forma de convencer Daniel a aceitar 
concorrer ao cargo de vice-prefeito. Vinícius José Rocha informa que conversou como o 
deputado Hussein Bakri sobre a situação de Daniel e indaga André Aleixo se o fato de ele não 
aceitar o cargo de vice se deve a questões financeiras. Afirma que, se o problema fosse esse, 
eles poderiam nomear a esposa de Daniel Rocha, a sra. Magali, como assessora parlamentar no 
escritório regional de Hussein Bakri, ou que ele indicasse o que ele pretendia para aceitar a 
proposta de concorrer como vice. Afirma que o cargo ofertado para a esposa de Daniel teria 
remuneração prevista de R$ 10.000,00 mensais. Ainda, fala para André Aleixo pressionar Daniel, 
informando que a nomeação da esposa sairia já na semana seguinte ao acordo, conforme 
conhecimento do Hussein Bakri. Consta do índice 18454991, fl. 225: 
 
 
 
- Vina - Escuta o que que eu queria te dizer só para eu ter uma ideia aí cara, eu estava 
FALANDO COM O HUSSEIN se o problema do DANIEL É FINANCEIRAMENTE mesmo, ele vai perder 
muito, esse que é o problema? 
 
- André - Não, o Daniel ele quer ser advogado, não quer ser político 
 
- Vina - É, é  
 
- André - O problema dele não é isso, o Daniel ganha trinta pau por mês, não tem problema 
financeiro  
 
- Vina - Não, é que se ele ficasse engessado eu, a gente podia dá uma equiparada na, colocar a 
MAGALI NO GABINETE alguma coisa cara, fazer uma jogada aí, podiam chegar, chegar bem cara 
 
- André - É mais o Daniel é foda, mais é o Daniel eu acho que o problema dele não é financeiro 
sabe 
 
- Vina - É, ele não quer mesmo 
 
- André - Não, ele quer, ele quer advogar ele ganha trinta conto por mês no escritorinho dele lá 
... 
 
- Vina - Mais é um veado né, porque nós pensamos, essa, essa vamos dar uma limpada no 
gabinete agora pra ir pra eleição cara e se for para ganhar e para fazer cara dá uma AJUDA BOA 
NA MAGALI, DEIXÁ ELA NO GABINETE cara, qualquer outra coisa que ela queira aí, não sei se 
 
- André - Cara, tinha que ligar para ele pra ver mas eu acho que o Daniel, o Daniel tá, ele já 
deu, já está fora do baralho, eu não vejo, estamos gastando tiro em pombo novo, quem sabe 
nem vai 



 
(...). 
 
- André - É, ele no escritório dele ali é trinta pau por mês daqui a pouco fica quatro anos lá pra 
ser vice e ganhar oito conto, entendeu 
 
- Vina - Dá um baque grande, é que nós pensamos se fosse esse financeiro aí pra equipará e 
chega num deizão (R$ 10.000,00) pra MAGALI aí dá uma equiparada, não, não tenho ideia do 
padrão dele né não sei o que que 
 
- André - É 
 
- Vina - Mais é uma ideia 
 
- André - Não, ele, ele tem hoje né cara, você vê ele está abrindo mão, ele tem ..., é certo 
uma eleição dele de vereador está abrindo mão é seis pau (R$ 6.000, 00) por mês né  
 
- Vina - E pra fazer nada né cara 
 
- André - É mais ele não, ele acha que agora é hora dele se de..., o ganha pão dele é o 
escritório e tal... 
 
- Vina - É decerto ele vê que ele fica mais uns ano ali e consegue se garantir, os, as menina 
tudo né cara, vai ver ele nem pensa nisso 
 
- André - ... dizê ó ... põe a Magali no gabinete lá deis pau pra tarabalhar no escritório regional 
e você vai as campanha 
 
- Vina - ... colocamos ela a semana que vem cara, segunda-feira ela está dentro, pode fala, se 
fala eu, eu que, eu falei Hussein eu, eu garanto isso aí é uma palavra minha eu, semana que 
vem nós colocamos ela, depois da campanha, o primeiro mês depois cai a grana ele pode 
contar, pô isso daí é uma questão que você sabe né a importância ....  
 
- André - ... mais eu, eu particularmente acho que o dele não é financeiro, que ele não, ele não 
quer porque ele não quer acha que atrapalha a carreira dele como advogado e ele está bem 
né?! 
 
- Vina - Porra, não, é verdade 
 
- André - É, é diferente sabe, ele falou qualquer outra coisa que eu fizesse na vida eu já tinha 
ido cara .... eu quero tenho tesão de ir e tal mas eu não posso 
 
- Vina - .... 
 
- André - Que nem chegar e dizer pra um cara né largue tua empresa e venha ser.... 
 
- Vina - Venha aqui  
 
- André .... 
 
- Vina - Venha aqui dá a cara para negada dizer que você estava roubando que você está 
fazendo um monte de bosta 
 
- André - É ele está, ele está assim, ele está no escritório ... está bem  



 
- Vino - Mas é um veado,ó se, se o cara, se ele fosse e desse tudo certo né ajudava até a gente 
né cara 
 
- André - Ham 
 
- Vina - Na nossa situação, tua mãe minha mãe, nossa fa..., né cara dava um porra 
 
- André - Mais o Daniel olha cara eu já, o Daniel já foi mil e uma, mil, mil e quinhentas 
oportunidades 
 
- Vina - Ta loco, já imaginou para nós ia sê importante pra caramba né cara, podia te ajeitar e 
tudo cara, tua vida, minha vida (riso), mais 
 
- André - Hamm, eu, é, mais é, é assim vou eu vou ligar pra ele comenta mais ele já empurrou 
o Carlos lá no Tiago sentamos conversamos lá  
 
- Vina - É porque daí amanhã eu falaria amanhã cedo, amanhã eu vou com o HUSSEIN lá cedo 
daí eu falaria eu ó acho que o Daniel se fizer ta, ta, ta ele, ele vai e a gente triangula aqui 
amanhã cedo, veja aí, eu falo com você não quero ligar pra ele pra incomodar porque eu sei 
que, sei que o, o irmão dele aí... 
 
- André - Não, não eu falo com ele mais acho que o financeiro não é pra ele cara, ele entende 
assim o Daniel ele não, não quer ir por causa da questão profissional ele foi bem claro né, não  
 
- Vina - Hã,... tem que respeitar também o cara né as vezes .... exigi demais e também cara 
enche o saco 
 
- André - É, ele, o cara não, infelizmente não ... 
 
- Vina - Você acha que na campanha ele 
 
- André - Não, na campanha ele vai vim ... 
 
- Vina - ... po vai sê importante né cara 
 
- André - Não tenha dúvida que pra nós assim agora nós ficamos numa situação no mato sem 
cachorro nós temos que pegar o PMDB e o Carlos não é o melhor nome mas fazer o que 
 
(...). 
 
- Vina - Coitado do Hussein vai se desgastar mais nós temo uma chance boa né cara eu acho que 
nós temo ainda mais agora com o PMDB aí 
 
- André - É, é, o 
 
- Vina - Vamos ver como é que vai finalizar amanhã  
 
- André - Vai sê, vai sê, vai sê, o Daniel se viesse era uma história maior e tal o Daniel não veio, 
o Cordovan já, já desfiliou hoje fez um escândalo lá na nossa ... 
 
- Vina - (Riso) É foda 
 
- André - Então não tem né cara assim nós ficamos meio sem, meio, meio já ia pegar o Pires ou 



o Carlos Boeno, pelo menos o Carlos Boeno traz o PMDB né 
 
- Vina - E os professores né cara  
 
- André - É  
 
- Vina - Traz os professores naquela parte que poderia ficar né 
 
- André - Mais dizer assim que ficou assim a chapa dos sonhos não ficou  
 
- Vina - Não ficou né  
 
- André - Não dizer que puta fechamos estamos bem, fechamos a chapa dos sonhos 
 
- Vina - A dos sonhos ia sê com o Daniel né cara 
 
(...). 
 
- André - ... é ele já posicionou, eu fui hoje lá no Hussein com o Tiago tudo conversar e tal mais 
isso é certeza que não é o jogo né  
 
- Vina - É, deixe quieto vamos tocar assim 
 
(..). 
 
- André - É não eu acho que nós temo que concentrar cedo já as forças lá pro, pra trabalhar 
essa ideia aí e vai ter que se o Carlos Boeno mesmo e assimila isso e avaliar, sabe não tem eu 
estava conversando com o Tiago e o Tiago já conversou com o Carlos então não tem cara o 
Daniel não, nem a vereador  
 
- Vina - Não quer mesmo não adianta né.... ficar perdendo tempo né... perdendo tempo que 
não tem pra perder aí pra ... 
 
- André - É não mais por isso que o Daniel deixou bem claro né de tarde nós fomo na casa do 
Hussein lá tal, o Daniel já colocou não né, ó não eu não vô e tal, entende, o Santin perdeu uma 
semana antes já com o Daniel já porque 
 
 
 
Terminada a ligação, André Luís Aleixo entra imediatamente em contato com Daniel Fernando 
Rocha para lhe repassar a proposta realizada por Hussein Bakri, Vinícius e Thyago Pigatto. 
Índice n. 18455027 (fl. 225): 
 
 
 
- André - O, o Vina, o Vina falô pra mim, pô cara com o Dani não sei o que ta com medo de 
perdê dinheiro não sei o que eu falei cara o Daniel não é dinheiro ele tem o escritório dele e ta 
bem 
 
- Daniel - É, é 
 
- André - Mas daí ele falou não mais veja lá se ele quizé nóis colocamo a Magali no gabinete 
com deis pau (R$ 10.000,00) por meis 
 



- Daniel - É  
 
- André - daí eu falei cara mas o Daniel não qué, não sei  
 
- Daniel - Meio complicado né 
 
- André - Falou é se ele acha que 
 
- Daniel - O que que ele falou COLOCA QUEM NO GABINETE, A MAGALI? 
 
- André - A MAGALI, DEIS PAU POR MEIS (R$ 10.000,00) 
 
- Daniel - (Riso) só ..., não mais é compricado pra mim, é mais questão profissional mesmo 
 
- André - Já pensô o escritório, mais deis (R$ 10.000,00) da vice, mais deis da, ô loco 
 
- Daniel - (Riso) 
 
- André - Vo vê se ele não qué por a minha (riso) 
 
- Daniel - ... vamo só vê amanhã numa dessa conseguimo convence o Toninho se o Nelson 
ligasse pra ele por exemplo, né  
 
- André - É tinha que, que o Carlos ainda bem que apareceu esse negócio de professor aí né 
 
Seguem falando em outros possíveis nomes e do posicionamento do PMDB em caso de não 
indicar o vice e a chapa colocar o vice de outro partido, Daniel diz que já falou pra Carlos que 
mesmo assim o PMDB deve continuar apoiando e comenta da possibilidade de "Neto" (Anibelli) e 
Hussein entrarem em acordo e aí sugerir a "Neto" a indicação de Daniel, Toninho e Carlos Boeno 
para que não entre outro nome, falam que a melhor opção seria o Toninho, Daniel diz que vai 
verificar na Jurisprudência sobre a possibilidade de Carlos acumular salário 
 
 
 
Encerrada essa conversa (04/08/16), André Luís Aleixo entra em contato com Thyago Pigatto 
para lhe repassar as informações da conversa realizada com Daniel Rocha, quando informa que 
achava que Daniel não iria aceitar a proposta. Então, Thyago Pigatto determina que André Luís 
Aleixo aumente a proposta: ao invés de oferecer um cargo com remuneração de R$ 10.000,00 
mensais, que ofereça um cargo comissionado com remuneração de R$ 15.000,00 mensais para a 
esposa de Daniel Rocha, Magali. Ainda, que o cargo seria no escritório do deputado estadual 
Hussein Bakri em União da Vitória, evitando a necessidade de deslocamento da esposa de Daniel 
para Curitiba, podendo ser assumido já em agosto. Além disso, Thyago Pigatto propõe que 
André Luís Aleixo "assuma" o escritório de advocacia de Daniel Rocha (assinando as petições por 
ele), o que garantiria a renda do escritório a Daniel. Ainda, compromete-se ele próprio, Thyago 
Pigatto (que é advogado por formação), a dar assessoria jurídica ao escritório de Daniel Rocha. 
Veja-se o teor da conversa (índice n. 18455050, fl. 225): 
 
 
 
- Tiago - Ta deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa então vamos todo mundo 
junto, agora deixa eu te falar uma coisa, o cara, eu to disposto a dar um cargo de deis pau (R$ 
10.000,00) para o Daniel 
 
- André - Já passei pra ele já não, não, o Daniel não vai mesmo  



 
- Tiago - Não mesmo 
 
- André - Já que o VINA me ligou não o Daniel não 
 
- Tiago - Não mesmo 
 
- André - Não o Daniel, não o Daniel vai investi na carreira dele de advogado e não, saiu da 
política, é 
 
- Tiago - Um cargo de quinze (R$ 15.000,00) 
 
- André - Num, cara tem que ligá pra ele oferecê eu... 
 
- Tiago - Eu vô falá com ele amanhã de manhã, cara amanhã de manhã é um novo dia nós 
vamos saí bem dessa 
 
(...). 
 
- Tiago - Mas daí o seguinte cara deixa eu te falar uma coisa, se não for, se o PMDB não vier na 
vice eu acho que eles não vem com tesão 
 
- André - É 
 
- Tiago - Esse é meu único medo, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos fazer o seguinte, 
vamos, vamos descansar  
 
- André - É e amanhã vem ... o Daniel cara eu já falei com ele o Vinícius José Rocha me ligou, 
eu liguei de novo ó cara um cargo pra Magali tal, tal entendeu é, é 
 
- Tiago - Vamos, vamos fazer uma coisa você acha que o PMDB fura, pula de nós ou não? 
 
- André - Não acho que não né, porra nós demo o vice, dizer ó tem que sê o Carlos, tem que se 
o Daniel ou Toninho três opções...  
 
- Tiago - É muita palhaçada né cara falta algo mais é, porra 
 
- André - É agora nós não podemos pegar um nome que nós não ganhe a eleição entende nós já 
extrapolamos agora vocês tinham que então venham apoiar nós, nós ajudamos vocês ... e tal  
 
- Tiago - É vamos com calma a não sê que tenha um outro nome lá daí vamos insisti na MAGALI 
daí se eles não quiserem 
 
(...). 
 
- Tiago - Mais vamos mais, vamos tentar o Daniel também em um CARGO DE QUINZE (R$ 
15.000,00) 
 
- André - Cara, quer que eu fale pra ele já, ele está acordado acabei de ligar pra ele 
 
- Tiago - Ligue pra ele e diga: Daniel, largue mão, cara. Pense em você, rapaz. Um cargo para 
tua mulher de quinze conto, o Tiago falou. O Vina se enganou, é quinze conto. Ele quer você 
para ganhar a eleição, para acabar com a eleição. 
 



- André - No gabinete do Hussein (deputado) 
 
- Tiago - No gabinete do Hussein e você vai tocar o, e outra cara sabe o que que é né cara é 
aqui em União, tranquilo tal, daquele jeito  
 
- André - No gabinete aqui de união? 
 
- Tiago - Aqui de União e você, e você, e você toca o escritório dele, eu te dô uma assessoria 
jurídica, tudo cara, e o seguinte e se ele quizer o cargo é já em agosto 
 
- André - Né, sossegado  
 
- Tiago - Se quizer o cargo é já em agosto, é sério, é jogo sério cara não quero perder essa 
eleição cara 
 
- André - Sim, vou passa pra ele é temo que ganha a eleição 
 
- Tiago - Ligue já pra ele acabou, ligue já e acabou, amanhã ele vem com um discurso ele não 
precisa falar isso pra ninguém vem com um discurso amanhã e diz ó pessoal o meu nome está à 
disposição, querem eu pra vice eu vou pra vice e acabou vamos ganhar essa eleição e pronto, 
pronto acabou, porra esse cara tem que pensar um pouco em nós 
 
- André - É vô ligá pra mulher dele dizê porra Magali ofereceram um cargo de QUINZE PAU pra 
você mais o Daniel não qué 
 
- Tiago - QUINZE, QUINZE, e outra, e outra amanhã depois ele vê que o escritório dele ta indo 
mal não sei o que renuncia depois daí o ano que vem, vamo ganhá a eleição cara  
 
- André - É 
 
- Tiago - Fale pra ele isso, fale Daniel o ano que vem se vê que não dá tal isso e aquilo renuncie 
vamos ganhar a eleição  
 
- André - É ele ta o Daniel ele é muito cagão né cara Deus o livre o cara mais 
 
- Tiago - É um cagão não confia na, na se perdê ele fica na boa agora NÃO DEIXE DE GANHAR O 
CARGO  
 
- André - É. 
 
 
 
André Luís Aleixo retorna a ligação para Daniel Rocha, no intuito de informá-lo da nova 
proposta. Daniel fala que vai repassar para sua esposa Magali a proposta e menciona que o 
cargo apenas vai ser ocupado se Thyago Pigatto ganhar as eleições. André Luís Aleixo esclarece 
que não, que conforme foi repassado por Pigatto, o cargo ficaria com a esposa de Daniel já em 
agosto, independentemente do resultado da eleição. Com relação ao escritório de advocacia de 
Daniel Rocha, Aleixo menciona que ele assumiria formalmente o escritório. Além disso, 
esclarece que, para não ficar tão evidente, ao invés de ser oferecido apenas um cargo 
comissionado, poderiam ser ofertados dois cargos comissionados, cada um com remuneração de 
R$ 7.500,00 mensais, os quais seriam ocupados pelas pessoas indicadas por Daniel Rocha. A 
conversa se deu nos seguintes termos (índice n. 18455062, fl. 225): 
 
 



 
- Daniel - Oi André 
 
- André - Oi, é a última do dia ta 
 
- Daniel - Ta bom (risos) 
 
- André - Vamo dormi, já ta dormindo? 
 
- Daniel - Não, não to escovando os dentes e arrumando os menino aqui 
 
- André - É, cara o HUSSEIN (deputado) ele vai te so... te sondá ele sabe que você não qué ir 
mas tão te incomodando  
 
- Daniel - Haham 
 
- André - Cara o Tiago me ligou e disse cara o Daniel eu preciso ganhá a eleição eu, eu, ele vai 
é lógico vamo se ele não for vamo ter que pegá o PMDB e tal, mas eu quero ele (risos) 
 
- Daniel - (risos).... 
 
- André - Ele falou nóis colocamo a MAGALI no gab... no escritório regional aqui de União, 
QUINZE PAU POR MEIS (salário de Quinze Mil Reais mensal) 
 
- Daniel - Como o que na, no escritório Regional? 
 
- André - Trabalhá ela tem que trabalhá ali no escritório regional tem que batê e fica ali 
durante o dia aqui em União da Vitória GANHANDO QUINZE CONTO (R$ 15.000,00) de salário 
 
- Daniel - Nossa, eu vejo aqui com ela, ... mas eu não sei não  
 
- André - Não, mas pergunta pra Maga, daí é aquilo que nóis vamo, diga óia Maga você vai 
ganhar quinze conto por meis no escritório do HUSSEIN ... 
 
- Daniel - A meia-noite eu falo com ela e te passo amanhã cedo daí 
 
- André - É eu, querem que querem entendeu vão por é ela ali, ela vai ter que trabalhá não é 
saca..., não é sacanagem vai lá mesmo 
 
- Daniel - Vai ter que batê ponto tudo certinho tal  
 
- André - Não, não é batê bem ponto vai ter que ir ali de manhã aparecê não dá pra ficá  
 
- Daniel - Atendê um, atendê outro 
 
- André - Não é pra ficá recebendo e não aparecê ali entendeu, vai tê que tê uma funçãozinha 
ali 
 
- Daniel - Humhum, não mas 
 
- André - Detalhe que tudo aquele pessoal que ta no gabinete do Hussein ele vai exonerá né, 
daí vai tudo pra Prefeitura né 
 
- Daniel - É pois é, mais isso se nóis ganhá a eleição né? 



 
- André - Não, não em agosto já agora 
 
- Daniel - Humhum, não beleza eu passo, eu passo pra ela e daí amanhã cedo te mando uma 
mensagem 
 
- André - É diga pra ela ó Maga é assim, diga o que você sabe, é eu vo ganhá você vai tê um 
cargo ali 
 
- Daniel - Humhum 
 
- André - Pra ganhá quinze conto por meis nóis vamo, tem o escritório vou ser vice-prefeito eu 
vou lá pra ajudá e daí fico na, vão me dá uma assessoria jurídica né 
 
- Daniel - Humhum 
 
- André - FAZEMO AQUELE ESQUEMINHA QUE EU TINHA ANTES COM VOCÊ LÁ, cem pila (R$ 
100,00) por audiência (riso) 
 
- Daniel - Não, beleza eu passo pra ela daqui a pouco 
 
- André - É só 
 
- Daniel - ... mas fica só entre nóis, fica tranquilo só entre nóis ninguém sabe de nada  
 
- André - Só, não, só o Tiago falou cara é coisa  
 
- Daniel - Não, não eu passo as coisa pode ficá tranquilo 
 
- André - Tanto que assim se você quizé de repente acha que fica puta é foda POR DOIS, por a 
MAGALI E OUTRO PARENTE ali entendeu  
 
- Daniel - Hum, entendi 
 
- André - Nem que TIPO A MÃE DELA EXEMPLO UM PARENTE DELA LÁ 
 
- Daniel - Hum 
 
- André - VAI LÁ FAZ UMA FOLHA DE SETE E MEIO (R$ 7.500,00) PRA ELA, SETE E MEIO PRO 
OUTRO OUTRO, DÁ DOIS E MEIO PRO PARENTE E ELA FICA COM DOZE EMEIO (12.500,00) 
ENTENDEU?  
 
- Daniel - Humhum, não ... 
 
- André - O que eles querem é ganhar a eleição eles tão disposto a 
 
- Daniel - A qualqué coisa 
 
- André - É, a Maga, e a Maga pô cara a partir do mês que vem vocês tem dinheiro e em um ano 
você terminam a casa (riso)  
 
- Daniel - É, daí eu te passo amanhã cedo uma resposta no Wathsapp mesmo  
 
(...). 



 
 
 
No dia 05/08/16, após novas negociações com quem parece ser o líder estadual do PMDB 
(deputado estadual Anibelli Neto), o deputado estadual Hussein Bakri sacramenta a composição 
da chapa: Toninho sairia como vice-prefeito na chapa de Thyago Pigatto, Daniel Rocha 
concorreria para o cargo de vereador, com o que o PMDB apoiaria a candidatura de Thyago. Em 
troca do apoio, Hussein Bakri abriria mão da vice-liderança do plenário da Assembleia Estadual 
e de outros "troços" . Consta da ligação de Daniel Rocha para André Luís Aleixo, da qual 
também participou Toninho (índice n. 18455963, fl. 225): 
 
 
 
Daniel: Só tem um saída, cara. O Neto (deputado estadual Anibelli Neto) também falou que 
quer o Toninho na vice, sabe. 
 
André: O Toninho na vice? Não tem outra saída? 
 
Daniel: O Hussein tem que ligar 
 
André: É?! O Neto só quer o Toninho na vice. 
 
Daniel: O Toninho é tranquilo. 
 
Toninho: Daí cara, está pronto para ser o vice do Thyago?  
 
Daniel: Está difícil, seu Toninho. 
 
Toninho: Então vamos fazer um acerto, aí. Você não pode pular, cara. Se eu sair de vice do 
Thyago, você sai de vereador. 
 
Daniel: Você vice do Thyago e eu de vereador? 
 
Toninho: Se você sair de vereador. Pode anunciar aí. Daniel: 
 
Daniel: Então está combinado. 
 
Toninho: Sem brincadeira.  
 
Daniel: Combinado. 
 
 
 
Em seguida, veio a confirmação da negociata do próprio deputado estadual Hussein Bakri, na 
ligação realizada para André Luís Aleixo (índice n. 18456353, fl. 225): 
 
 
 
Hussein: Terminei a reunião agora com o Anibelli. Os caras fizeram uma pressão aqui terrível, 
mas acabou fechando. 
 
Daniel: É o Toninho mesmo, né. 
 
Hussein: Fechou. O João Arruda os caras fizeram um milhão de propostas para ele, se eu não 



estou aqui, compadre, ia acertar lá e aqui e ia dar problema. Fiz um pacto com o Anibelli, aqui, 
agora. Um pacto do demônio. Sai da vice-liderança, combinamos uns "troços" de plenário. 
Homem do céu. 
 
Daniel: Um parto. 
 
Hussein: Mas acho que não tem erro aí, não é?! 
 
Daniel: O homem aceitou aqui. 
 
Hussein: Vocês estão agora aí? 
 
Daniel: Não, já saímos. Mas aqui está acertado. Até o Rocha (Daniel) vai de vereador para 
ajudar. 
 
Hussein: O que tu achou do esquema agora? Ficou bom? 
 
Daniel: Ficou bom. Agora encorpou o jogo.  
 
(...) 
 
Hussein: Nós temos 12.000/13.000 votos aí e ele vai incorporar os dele. Os votos que a gente 
precisa. 
 
Daniel: Votos que você nunca teve. Ele sempre foi contra você. 
 
Hussein: Acha que dá para ganhar a eleição agora? 
 
Daniel: Ganhamos a eleição. 
 
Hussein: Está confiante? 
 
Daniel: Opa... 
 
(...) 
 
Hussein: Agora eu estou animado. Será que vai dar dor de barriga nos cara? 
 
Daniel: Vai. Eles não estavam esperando por isso. 
 
Hussein: Avisa para o Augusto que o Anibelli acabou de fechar comigo. Temos que lacrar isso 
para anunciar. 
 
Daniel: Vou marcar um café com esses malucos. 
 
 
 
Do detido relatório das conversações acima reproduzidas e devidamente encadeadas, percebe-
se, claramente, as manobras nefastas praticadas por Thyago Pigatto Caus, André Luís Aleixo, 
Vinícius José Rocha e Hussein Bakri no desiderato de cooptar o apoio político do PMDB nas 
eleições locais, por meio da candidatura de Daniel Rocha ao cargo de vice-prefeito e, depois, 
para vereador.  
 
Para tanto, se valeram de meios espúrios, ofertando cargos comissionados, cuja renda era 



inicialmente de 10 mil reais, passando para 15 mil reais mensais, modo a literalmente comprar 
o apoio do integrante do PMDB, o que caracteriza, de forma cristalina, o abuso do poder 
político e econômico dos investigados citados. 
 
As participações de Thyago Pigatto, André Luís Aleixo e Vinícius José Rocha são incontestes, 
porquanto eles aparecem oferecendo pessoal e diretamente os cargos comissionados em troca 
do apoio político.  
 
Com relação ao deputado estadual Hussein Bakri, sua participação também é manifesta, 
reforçando sua condição de chefe do esquema. Pelo conteúdo das gravações, afere-se que ele 
teve participação ativa no convencimento de Daniel Rocha ao cargo de vice-prefeito. Aliás, 
todos os interlocutores (Thyago Pigatto, Vinícius José Rocha e André Luís Aleixo) em diversas 
passagens referem que o Hussein Bakri estava não apenas ciente da proposta de cargo 
comissionado bem como com ela anuía. Outrossim, realizou pessoalmente diversas reuniões 
modo a cooptar o apoio político do PMDB, tendo, inclusive, cedido sua liderança na Assembleia 
Legislativa e outros "troços" (quiçá seu voto em algum projeto) para concretizar a negociata. 
Além disso, os cargos estariam vinculados ao escritório regional do deputado situado em União 
da Vitória. Logo, dependeriam da nomeação do próprio deputado para preenchimento do cargo. 
Ou seja, não houve mera referência ao seu nome. Sua participação foi direta além de haver 
clara adesão e ciência inequívoca sobre toda a negociata, a qual foi realizada sob seu auspício. 
 
Se isso não bastasse, não se pode deixar de considerar que Hussein Bakri é sogro de Thyago 
Pigatto Caus e Vinícius José, sendo óbvio seu interesse (político e econômico) de eleger para o 
cargo de chefe do executivo local seu genro, fortalecendo, assim, sua base eleitoral, até 
mesmo em razão das eleições estaduais/federais que ocorrerão no corrente ano. 
 
 
 
Da arrecadação ilícita de valores.  
 
 
 
Antes de adentrar propriamente no exame dos fatos, mister estabelecer algumas premissas que 
facilitarão o julgamento do feito. 
 
Inicialmente, consigno que, diversamente do alegado pelo Ministério Público, não há qualquer 
vedação legal de que seja realizada captação de doações para campanha após o dia das 
eleições. Embora entenda não ser a melhor praxe, é fato que o TSE expressamente autoriza a 
arrecadação extemporânea, nos termos da Resolução n. 23.463/2015, a qual tratou de 
regulamentar a arrecadação das doações para as campanhas de 2016. Diz o § 1º do art. 27 da 
aludida Resolução: 
 
 
 
Art. 27. Partidos políticos e candidatos podem arrecadar recursos e contrair obrigações até o 
dia da eleição. 
 
§ 1º Após o prazo fixado no caput, é permitida a arrecadação de recursos exclusivamente para a 
quitação de despesas já contraídas e não pagas até o dia da eleição, as quais deverão estar 
integralmente quitadas até o prazo de entrega da prestação de contas à Justiça Eleitoral. 
 
 
 
Ou seja, a única exigência é que hão de persistir dívidas contraídas durante a campanha, cuja 



arrecadação realizada até o dia da votação não seja suficiente para satisfazê-las. 
 
Também merece ser fixado como premissa que o fato de a prestação de contas não ter sido 
impugnada ou, ainda, não ter sido julgada, não exsurge como impedimento para a análise da 
eventual ilicitude da arrecadação em sede de AIJE. 
 
Cuidam-se de ações autônomas com desideratos absolutamente distintos. Outrossim, eventual 
julgamento positivo da prestação de contas não impede que, na AIJE, se constatem 
irregularidades na arrecadação, com as consequências próprias dessa espécie de ação. Nesse 
sentido, já se posicionou o TSE: 
 
 
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AIJE. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. 
 
(...). 
 
3. Não se pode vincular a procedência da ação de investigação judicial eleitoral a juízo positivo 
ou negativo acerca da prestação de contas, em razão da total independência desses processos e 
da diversidade de objetos. 
 
4. Agravo regimental desprovido. 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 76150, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De Assis 
Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume , Tomo 213, Data 11/11/2015, 
Página 153). 
 
 
 
 
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE 
MANDATO ELETIVO. ART. 30-A DA LEI Nº 9.504/97. 
 
1. A prestação de contas de campanha e a ação de investigação judicial eleitoral são ações 
diversas, e o resultado atingido em uma não vincula necessariamente a decisão a ser tomada na 
outra, não bastando, assim, que as contas tenham sido reprovadas para que se chegue, 
automaticamente, à aplicação das severas sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/97. 
Precedentes: RO nº 7114-68, rel. Min. Dias Toffoli, DJE de 30.4.2014; AgR-AI nº 11.991, rel. Min. 
Arnaldo Versiani, DJE de 22.3.2011. 
 
(...). 
 
(Recurso Especial Eleitoral nº 91345, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 208, Data 05/11/2014, Página 80/81). 
 
 
 
 
 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE RECURSOS FINANCEIROS 
DE CAMPANHA ELEITORAL. ABUSO DE PODER. 
 
(...). 



 
4. Eventual decisão da Corte de origem em processo de prestação de contas não repercute na 
decisão proferida no âmbito de investigação judicial fundada em abuso de poder e no art. 30-A 
da Lei das Eleições, pois, por se tratar de processos distintos e autônomos. 
 
Agravo regimental não provido. 
 
(Agravo de Instrumento nº 11991, Acórdão, Relator(a) Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, 
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 55, Data 22/03/2011, Página 47-48). 
 
 
 
Assim, não há impeditivo legal para o exame das questões postas nos autos. 
 
 
 
Do alcance da proteção jurídica prevista no art. 30-A da Lei das Eleições. Do "caixa dois" e da 
dificuldade de sua prova. Da necessidade de atenção aos indícios e da relevância da prova 
indireta para a formação do juízo condenatório. 
 
 
 
O legislador, quando incluiu no ordenamento jurídico pátrio censura expressa sobre a captação 
ilícita de recursos para fins de aplicação em campanha eleitoral (art. 30-A da Lei das Eleições), 
teve por escopo minimizar a interferência do poder econômico no meio político, objetivando 
dar concretude à pedra angular do certame eleitoral qual seja, a isonomia entre os candidatos.  
 
Aliás, o exercício idôneo do direito de voto (conquista superlativa da democracia) está 
umbilicalmente vinculado ao trâmite regular da campanha eleitoral, no qual os candidatos, sem 
abusar dos meios disponíveis, apresentam suas propostas de campanha, ideologias políticas, 
sociais e culturais, oportunizando que o eleitor escolha, sem mácula, o candidato que melhor 
atenda seus anseios. 
 
Evidentemente, quando o financiamento de campanha não se dá dentro dos limites legais, há, 
em maior ou menor extensão, uma interferência ilícita na formação da convicção do eleitor, 
alterando o equilíbrio entre os concorrentes, o que não é admitido pelo sistema eleitoral. Não 
há dúvidas que pessoas de classes sociais mais abastadas, concorrem em condições financeiras 
superiores a candidatos alocados em classes sociais mais modestas, até porque podem, por 
exemplo, doar para a campanha 10% do rendimento bruto auferido no ano anterior. Porém, 
esse é um degrau social "legítimo" e decorrente da sociedade capitalista que construímos. 
Ocorre que isso dista, em essência, da hipótese em que se verifica a captação irregular de 
verbas para campanha. 
 
A injeção de recursos não declarados à campanha, ou declarados de forma maquiada 
desequilibra a disputa eleitoral, afora importar em acorrentamento do candidato com 
promessas inidôneas que venha a fazer com seus financiadores ocultos. E é evidente que 
promessas dessa natureza são feitas, do contrário, não haveria razão para ocultar as doações 
recebidas.  
 
Daí por que se pode concluir que a norma insculpida no art. 30-A da Lei das Eleições protege 
não apenas a higidez e a lisura na competição eleitoral, como também confere proteção 
especial à transparência das campanhas, no desiderato de verificar a forma e os meios pelos 
quais ela se desenvolveu, permitindo o controle pelos órgãos competentes. Além disso, garante 
aos cidadãos não apenas realizar controle pessoal sobre os candidatos mas também os nutri com 



todas as informações que se fazem necessárias para que escolham seus futuros delegados de 
forma mais isenta possível. 
 
Veja-se que a transparência das campanhas nada mais é do que corolário lógico do direito de 
informação, o qual decorre do princípio republicano. E, é manifesto, não há república sem 
clareza na forma de governar, sem que o cidadão saiba o que ocorre por "de trás" das 
campanhas e as conexões efetivamente estabelecidas pelos candidatos. É de suma importância 
que os eleitores tenham plena ciência desses "vínculos financeiros" , os quais iluminam as 
alianças políticas celebradas pelos candidatos, alianças essas seguidamente ocultadas dos 
eleitores. A transparência, acima de tudo, confere ao cidadão o exercício imaculado do direito 
de voto. 
 
Não por menos é imposto pela Lei das Eleições a identificação dos doadores da campanha (art. 
28, § 1º). E tal exigência, mesmo após manobras políticas do legislativo nacional, que visavam 
ocultar os doadores, restou mantida pelo STF quando da análise da ADI n. 5394, na qual se 
declarou a inconstitucionalidade, com redução de texto, do § 12 do art. 28 da Lei n. 9.504/97, 
o qual viabilizava o ocultamento dos doadores. Calha transcrever passagens do voto do finado 
Min. Teori Zavascki, proferido quando da concessão da liminar na referida ADI: 
 
Ao determinar que as doações feitas a candidatos por intermédio de partidos sejam registradas 
sem a identificação dos doadores originários, a norma institui uma metodologia contábil 
diversionista, estabelecendo uma verdadeira cortina de fumaça sobre as declarações de 
campanha e positivando um controle de fantasia. Pior, premia um comportamento elusivo dos 
participantes do processo eleitoral e dos responsáveis pela administração dos gastos de 
campanha. Isso atenta contra todo um bloco de princípios constitucionais que estão na medula 
do sistema democrático de representação popular. 
 
(...). 
 
Afinal, o conhecimento dos nomes dos doadores ilumina conexões políticas facilmente 
subtraídas do público nos discursos de campanha, denunciando a maior ou menor propensão dos 
candidatos e partidos a abandonar suas convicções ideológicas em posturas de pragmatismo 
político questionáveis, como o fisiologismo, que, se conhecidas de antemão, poderiam sofrer a 
rejeição do eleitorado. 
 
(...). 
 
O retrocesso é bem mais significativo que o desfalque instrumental nas prestações de contas. 
Na verdade, ele enseja o amesquinhamento das condições ideais para a fruição de uma 
experiência eleitoral verdadeiramente democrática. 
 
 
 
Por pertinente, cabe acrescentar as ponderações do ilustre doutrinador Geraldo Ataliba acerca 
do direito à informação: 
 
 
 
E quem fala nisso imediatamente recorda o direito à informação. É o primeiro direito que o 
povo deve ter. Se ele é o titular da soberania, o dono do país - daí a noção de res publica -, se 
ele tem, porque dono, a pretensão de exercer todos os atributos dessa condição, nos termos 
institucionalmente traçados, esse mesmo povo só pode tomar adequadas deliberações, fazer a 
crítica a que tem direito, mediar, e até tomar providências corretivas sobre os seus delegados, 
que são os agentes políticos, se estiver informado. 



 
Assim, o primeiro e fundamental direito em matéria política é o direito à informação: o direito 
que o povo tem de ser informado; o direito de ficar sabendo o que está acontecendo no 
Legislativo, no Executivo e no Judiciário. Este direito de ser informado, na medida e, que seja 
postergado, elidido, menoscabado, diminuído, compromete as engrenagens básicas do 
funcionamento de todo o sistema. 
 
 
 
No caso particular do Brasil, essa preocupação é mais do que necessária. Os últimos anos bem 
demonstram o liame ilídimo entre os financiamentos de campanhas eleitorais e a corrupção. 
Basta atentar para as notórias operações "Lava a jato" , "Câmbio, desligo" , dentre outras. 
 
Por todas essas razões é que a Justiça Eleitoral é absolutamente rígida com relação à 
arrecadação e gastos da campanha. Tal cuidado é a forma mais concreta e eficiente para se 
garantir a paridade de armas entre os candidatos e a lisura da campanha. 
 
Por isso que é obrigação de todo candidato que se proponha a disputar um cargo público 
comunicar e comprovar à Justiça eleitoral todo o numerário recebido para a realização da 
campanha, com informação da origem e do destino, bem como as despesas havidas, 
viabilizando o encontro de contas e a exata ciência de onde veio e para onde foi o dinheiro 
aplicado na campanha. 
 
Contudo, a mera declaração das verbas recebidas à Justiça Eleitoral não redunda na conclusão 
de que elas sejam legítimas. A sapiência daqueles que lidam à margem da lei é notória e não 
lhes é difícil encontrar modos para ludibriar as determinações legais.  
 
Forma peculiar dessas manobras, em se tratando de financiamento de campanha, reside no 
caixa paralelo, também denominado "caixa dois" . 
 
Por definição, considera-se "caixa dois" a prática financeira voltada a não registrar 
determinadas entradas e saídas do fluxo de caixa, criando um caixa paralelo ("caixa dois" ), ou, 
ainda, a prática de registrar falsamente movimentação na contabilidade, ocultando/simulando 
operação efetivamente realizada.  
 
A formação desse caixa paralelo, no âmbito eleitoral, tem por finalidade (i) angariar recursos 
acima dos limites legais, (ii) obter recursos de origem ilícita, ou, ainda, (iii) oriundos de pessoas 
que não poderiam, por lei, realizar doações à campanha (ex vi aqueles que mantém contratos 
de concessão e permissão com poder público - art. 24, III, da Lei das Eleições, comumente 
grandes interessados nesses apoios). 
 
Logo, pela própria natureza da operação, se antevê a extrema dificuldade de se comprovar sua 
prática. Ela se dá de forma sub-reptícia, às escondidas. Por vezes, são realizadas diversas 
operações bancárias apenas para impedir/dificultar a identificação da "trilha" do dinheiro. Não 
há recibos, tampouco documentos claros de sua ocorrência e, quando há, regra geral, vem 
mascarados por supostas operações legítimas que, na verdade, não ocorreram ou se deram de 
forma absoluta diversa, tudo voltado a impedir a verificação da realidade da origem e da 
natureza da operação. 
 
Por essa razão é que o exame pormenorizado dos indícios (prova indireta) é de sumo relevo em 
casos dessa espécie. E, sendo esses indícios harmônicos e robustos, não tendo os réus 
conseguido comprovar ou apresentar uma versão dos fatos plausível a infirmar à alegação de 
"caixa dois" , resta admitida a emissão de um juízo condenatório, ainda que ausente prova 
direta sobre a prática do ilícito.  



 
A propósito, calha transcrever o que se entende por indícios no ordenamento pátrio na seara 
criminal, plenamente aplicável a feitos eleitorais com viés punitivo, caso da AIJE: Código de 
Processo Penal, art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo 
relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras 
circunstâncias. 
 
Saliento que, embora haja algum vacilo na jurisprudência, a orientação majoritária do STJ e do 
STF aponta no sentido de ser plenamente possível a emissão de juízo condenatório, inclusive na 
seara criminal, com base exclusivamente em prova indireta. Nesse sentido: 
 
 
 
PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA 
INDICIÁRIA. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS. REVOLVIMENTO DE MATERIAL 
PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 
 
(...). 
 
2. Vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o 
magistrado, desde que, fundamentadamente, pode decidir pela condenação, ainda que calcada 
em indícios veementes de prática delituosa. 
 
(...). 
 
(HC 15.736/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2001, 
DJ 23/04/2001, p. 189). 
 
 
 
PENAL E PROCESSUAL PENAL. PREVENÇÃO. CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA 
FUNCIONAL (ART. 83 DO CPP). NECESSIDADE DE DECISÃO MERITÓRIA DO ÓRGÃO PREDECESSOR. 
SÚMULA Nº 706 DO STF. CONDENAÇÃO COM BASE EM PROVA INDICIÁRIA. LEGITIMIDADE. HABEAS 
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. 
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, 
"D" E "I" . ROL TAXATIVO.  
 
(...). 
 
3. A força instrutória dos indícios é bastante para a elucidação de fatos, podendo, inclusive, por 
si própria, o que não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto de índole 
condenatória, quando não contrariados por contraindícios ou por prova direta. Doutrina: 
MALATESTA, Nicola Framarino dei. A lógica das provas em matéria criminal. Trad. J. Alves de 
Sá. Campinas: Servanda Editora, 2009, p. 236; LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale 
Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162; PEDROSO, Fernando 
de Almeida. Prova penal: doutrina e jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2005, p. 90-91. Precedentes: AP 481, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 
08/09/2011; HC nº 111.666, Relator: Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012; 
HC 96062, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009. 
 
(...). 
 
(HC 97781, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. LUIZ FUX, Primeira 
Turma, julgado em 26/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14-03-2014 PUBLIC 17-



03-2014). 
 
 
 
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO 
PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 
REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. DESCABIMENTO NA VIA ELEITA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA 
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 
Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA.  
 
1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções 
hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o 
Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como 
"a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, 
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias" . Doutrina (LEONE, Giovanni. 
Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. 
p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado 
em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-
00336).  
 
(...). 
 
(HC 103118, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/03/2012, ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 13-04-2012 PUBLIC 16-04-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 574-
583). 
 
 
 
No âmbito do TSE, se verifica o mesmo entendimento: 
 
 
 
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES DE 2014. IMPUTAÇÃO DE CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO (ART. 41-A DA LEI 9.504/1997) AO GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR DE ESTADO 
DO AMAZONAS. CONFIGURAÇÃO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA AOS AGENTES 
PÚBLICOS (ART. 73, I, DA LEI 9.504/1997). AUSÊNCIA DE PROVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 
PARA FINS ELEITORAIS. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS PARA AFASTAR IMPUTAÇÃO DA 
CONDUTA VEDADA. CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS.  
 
1. Em relação à imputação da prática de captação de sufrágio, há, no caso concreto, conjunto 
probatório suficientemente denso a evidenciar tanto a compra de votos por parte de terceiro 
não candidato, quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito. Possibilidade de utilização 
de indícios para a comprovação da participação, direta ou indireta, do candidato ou do seu 
consentimento ou, ao menos, conhecimento da infração eleitoral, vedada apenas a condenação 
baseada em presunções sem nenhum liame com os fatos narrados nos autos (art. 23 da LC 
64/1990). Precedentes: ED-RO 2.098; AgR-REspe 399.403.104. (...). 
 
(Recurso Ordinário nº 224661, Acórdão, Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Publicação: 
DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 01/06/2017). 
 
 
 
Ademais, é de se registrar que a prova, seja a indireta ou a direta, tem por escopo firmar o 
convencimento motivado do juiz. Ela não é um fim em si mesma. Embora se busque a verdade, 



ela é inatingível, sendo obtido um mero "retrato" do que ocorrido no plano dos fatos, sendo que 
esse "retrato" decorre igualmente da prova direta ou indireta. Daí por que mesmo que haja 
prova simplesmente indiciária, sendo ela harmônica, convincente e robusta, não tendo o réu 
apresentado contraíndicios ou infirmado a versão apresentada pela acusação, está o julgador 
legitimado a emitir um juízo condenatório fundada na prova indireta produzida sob o crivo do 
contraditório. Insta transcrever a lição de Greco Filho: 
 
 
 
... a finalidade da prova é o convencimento do juiz, que é seu destinatário. No processo, a 
prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral ou filosófico; sua finalidade é prática, 
qual seja convencer o juiz. Não se busca a certeza absoluta, a qual, aliás, é sempre impossível, 
mas certeza relativa suficiente na convicção do juiz. 
 
 
 
Por fim, mostra-se pertinente trazer à lume as ponderações realizadas pelo Ministro Luiz Fux, 
quando proferiu o voto condutor do Recurso Ordinário n. 1220-86.2014, julgado em março de 
2018: 
 
 
 
... a doutrina e a jurisprudência, brasileira e estrangeira, acolhem a dignidade da prova 
indireta e sua suficiência para um decreto de procedência do pedido condenatório. Isso não 
significa, obviamente, permitir a flexibilização de garantias legais destinadas a impedir que um 
inocente seja injustamente condenado. Contudo, essas garantias não podem servir de escudo 
protetor para aquele cuja culpa esteja evidenciada pela ordem dos fatos. Assim, nas muitas 
ocasiões em que os ilícitos eleitorais são levados a cabo de maneira oculta, a impossibilidade de 
se contar com provas diretas torna imprescindível o manejo dos indícios, sob pena de se 
permitir que grasse um estado de impunidade que provocaria uma grave indefesa social (nesse 
sentido, precedente do Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário da Federação, México, SUP-RAP 
30/2001). 
 
Em outras palavras, o reconhecimento do ilícito requer a presença de indícios múltiplos, graves, 
concordantes e consistentes. Porém, não é qualquer mínima ou remota possibilidade aventada 
pela defesa que vai, de plano, impedir que se chegue a um juízo condenatório. Assim, sempre 
que as dúvidas que surjam das alegações da defesa e das provas favoráveis à versão dos 
acusados não forem razoáveis, não forem críveis diante das demais provas, pode haver 
condenação.  
 
 
 
Feitas essas achegas, passo ao exame dos fatos reputados como prática de "caixa dois" . 
 
 
 
Fato 5: Da alegada arrecadação ilícita de valores. Da formação de caixa paralelo por meio de 
empréstimos. 
 
 
 
Segundo sustenta o Ministério Público, os investigados teriam formado um caixa paralelo para 
financiamento da campanha, que atingiria valores em torno de 90 mil reais. E, pelo que consta 
dos autos, há provas bastantes para corroborar a alegação. 



 
Em uma das interceptações telefônicas juntadas aos autos, consta que um dos articulares da 
campanha, André Luís Aleixo, disse haver um saldo pendente de pagamento de R$ 90.000,00 de 
dívidas de campanha (no início de outubro de 2016). E tais valores, pelo menos parte deles, não 
estavam declarados à Justiça Eleitoral. Tal conclusão emerge do fato de ele ter tentado obter 
um empréstimo junto a um particular de R$ 40.000,00 para saldar parte dessa dívida, dando em 
garantia um cheque particular de um dos assessores do Hussein Bakri. 
 
Vejamos o encadeamento dos fatos. 
 
Inicialmente, André Luís Aleixo, em 1º/10/16, visando adimplir com parte dos débitos da 
campanha, solicita um empréstimo, a juros, junto a Mário César Patruni, no valor de R$ 
40.000,00. Esse empréstimo envolveria a troca de um cheque de um dos assessores de Hussein 
Bakri, pós-datado para dezembro, sendo que, caso fosse necessário, o próprio deputado 
estadual Hussein Bakri "assinaria" a cártula para garantir seu pagamento. Além disso, André Luís 
Aleixo exige que o valor seja em espécie, porque ele precisaria realizar alguns pagamentos. 
Reproduzo a intercepção em que André Luís Aleixo e Mário César Patruni tratam do pedido de 
empréstimo (índice n. 18726578, fl. 225): 
 
- André: Cara, eu, puta, nos tamo aqui com o HUSSEIN (deputado) nós precisamos fazer uns 
pagamentos ai e ta foda o negócio por causa de banco e levanta dinheiro ainda tudo fechado 
né. 
 
- César: Ahá. 
 
- André: E cara ele tem aqui quarenta conto (R$ 40.000,00) de cheque, dai ele falou ALEIXO 
veja quem, veja juro, colocamos um apartamento de garantia (risos) e preciso levanta isso dai. 
 
- César: De quem é que é? 
 
- André: Não, é do assessor do HUSSEIN parlamentar. 
 
- César: A tá. 
 
- André: Ele é pra dezembro. O HUSSEIN garante assina junto o cheque é tranquilo. 
 
- César: Hum, hum. 
 
- André: Precisava levanta quarenta conto dai você vê o juro e nos damo mais um cheque do 
juro dai. 
 
- César: Puta como é que nos vamos fazer ANDRÉ. 
 
- André: Se você tivesse em espécie, não eu preciso disso ai até o meio da tarde ai. 
 
- César: De hoje? 
 
- André: É tem que paga umas meninas ai e tamo fudido. 
 
- César: Nossa senhora. 
 
- André: Me ajude, você me ajuda é coisa de irmão isso ai que to te pedindo, sei que, ai o 
HUSSEIN pedindo ai e tal vai te dai... ajuda muito nós é decisivo pra nós até. 
 



- César: Eu não sei se eu tenho tudo esse montante ANDRÉ do céu... como é que eu vou fazê 
por causa dos banco né ANDRÉ, você sabe como é que é essas coisa ai. 
 
- André: Hum, hum, pois é nos também tamo como dificuldade de pega dinheiro em espécie né 
cara. 
 
- César: Ahá, não o que eu podia vê eu não sei mais acho que até uns vinte conto assim eu devo 
ter em dinheiro. 
 
- André: E você tem em cheque também que dai nos vemos se o TONINHO desconta, ve se o 
TONINHO da ótica desconta pra nós dai cheque a vista né. 
 
- César: Hum, hum. 
 
- André: Pode ser? 
 
- César: Pode, deixe eu almoça ANDRÉ vou da uma olhada vou dá uma avaliada. 
 
- André: Me ligue nesse numero ai. 
 
- César: Ta bom eu vou te da o retorno. 
 
 
 
No dia 03/10/16, às 17h36min, novo contato de André Aleixo para Mário César reafirmando a 
necessidade de empréstimo, quando Mário César pede um prazo para examinar a possibilidade 
(índice n. 18739030, fl. 225): 
 
 
 
- César: Alô. 
 
- André: Oi CÉSAR, tudo bem é o ANDRÉ. 
 
- César: Oi ANDRÉ tudo bem. 
 
- André: Tudo, to incomodando ai de novo. 
 
- César: Nada. 
 
- André: Viu to incomodando porque tamo precisando (risos). 
 
- César: Não, não, viu ANDRÉ. 
 
- André: Oi. 
 
- César: Até pra te fala bem a verdade ANDRÉ eu ainda tenho até as seis pra dois ainda me 
darem a resposta sabe e o resto tudo mundo vai usa sabe ta todo mundo trocando os cheque.  
 
- André: Hã, é o momento é ruim né? 
 
- César: É o momento é ruim sabe, o problema é assim os cara, é que nem eu falei se você não 
vai troca eu vou repassar porque ta fechado o teu limite ta justo, não, não, não repasse nada 
porque eu vou resgata eu vou completa o limite os cara tão com medo de perde né. 



 
- André: Hum, hum. 
 
- César: Dai o mais tarda na realidade até seis eles tinham que da mais já é dezessete e 
quarenta né e ninguém me retorna nada. 
 
- André: Hum, hum. 
 
- César: Eu vou vê se dou mais uma ligada é que eu não gosto de fica enchendo o saco dos cara, 
mais eu vou dá um retorno só que puxa vida que fio da mãe mesmo, quando a gente não precisa 
tem sobra pra fazer e quando a gente as vezes pra fazer um troço... 
 
- André: Da na trave né. 
 
- César: Da na trave ai. 
 
- André: Pois é, veja ai nem que seja um valor menor que você consiga, porque tamo 
precisando faze e levanta, o problema nosso é amanhã sabe, precisamos amanhã disso dai. 
 
- César: É você me falou até o fim da semana louco. 
 
- André: Não, não, mais esse agora nos precisava. 
 
- César: É. 
 
- André: Que tem uma situação que a gente tem que fazê passa no banco sabe, tem que 
deposita no banco pra paga pelo banco sabe 
 
- César: Pois é, puta merda ANDRÉ mais olha eu já vou te dizendo cara, vá vendo alguma 
alternativa... 
 
- André: Não, não, nos tamo lidando com vários mais tá todo mundo com essa situação né, 
greve do banco e tal. 
 
- César: Mais que troço desagradável ANDRÉ, olha a gente refém, eu honestamente eu até 
quinta-feira mais ou menos eu vou paralisar eu não tenho mais o que fazer. 
 
- André: Não porque para né... 
 
- César: Não é o pior é que me quebra as perna sabe, chega o ponto de você ter bons negócio 
pra fazer e você não tem o que fazer. 
 
- André: Não consegue gira. 
 
- César: É, mais viu ANDRÉ se você pude me de uma ligadinha tipo amanhã até as nove e meia 
mais ou menos no máximo até as dez eu te digo alguma coisa. 
 
- André: Então tá bom. 
 
 
 
Tão logo essa ligação foi encerrada, Thyago Pigatto Caus entra em contato com André Luís 
Aleixo (às 17h40min), informando que ele havia conseguido arrecadar parte do numerário 
necessário. Ainda, indaga se Mário César irá realizar o empréstimo para saldar o restante dos 



débitos: 
 
 
 
- André: Oi. 
 
- Thyago: O cara passe no whatsapp pediram pra mim ali os dados que eu consegui aqui uma 
parte [do dinheiro].  
 
- André: Hã, tá... 
 
- Thyago: Aquele negócio lá do CÉSAR [empréstimo].  
 
- André: Tá passo ai. 
 
- Thyago: Mais passe já né cara. 
 
- André: Não tamo aqui na frente já. 
 
- Thyago: Tão na frente da onde? 
 
- André: Da tua casa. 
 
- Thyago: Mais não falou com o homem, mais não falou com o cara? 
 
- André: Só amanhã nove hora da manhã ele vai consegui me dizer. 
 
- Thyago: Tá bão, então venha rápido ai. (índice 18739055, fl. 225). 
 
 
 
No dia 04/10/16, André Luís Aleixo, em nova conversa com Mário César, cobra uma posição 
sobre o empréstimo pedido. Além disso, ele informa que, pelos levantamentos realizados, a 
chapa de Thyago Pigatto tinha uma dívida de campanha de R$ 90.000,00 em aberto, sendo que 
destes já haviam conseguido levantar R$ 70.000,00 (Thyago Pigatto informara no dia anterior 
que havia conseguido parte dos valores), restando arrecadar apenas R$ 20.000,00. Transcrevo o 
resumo da conversa entretida entre André Luís Aleixo e Mário César: 
 
 
 
ANDRÉ gera chamada para CÉSAR perguntado se ele conseguirá o dinheiro para completar as 
dívidas de campanha de TIAGO, dizendo que o montante que precisava levantar era R$ 
90.000,00 e que já conseguiu R$ 70.000,00, porém, está faltando ainda os R$ 20.000,00, CÉSAR 
diz que não terá condições de arrumar o dinheiro emprestado (em áudio anterior ANDRÉ e o 
assessor parlamentar VINÍCIUS combinaram encontro no escritório do IAP para acertar as contas 
da campanha). (índice n. 18742166, fl. 225). 
 
 
 
Ainda, ao que se depreende dos autos, esses valores obtidos ilicitamente pela chapa de Thyago 
Pigatto foram depositados na conta de Hussein Bakri. Com efeito, do exame da movimentação 
bancária do investigado Hussein Bakri, afere-se que foi realizado um depósito, em cash, em 
06/10/16, no valor de R$ 100.000,00 pela pessoa física de Aldino Machado de Souza (fl. 1.485).  
 



Naquele mesmo dia e no dia seguinte, Hussein Bakri transferiu de forma fracionada ao também 
investigado Vinícius José Rocha (seu genro) a quantia de R$ 77.000,00. Ressalto que, pelo que 
se já se depreendeu ao longo da presente sentença, somado ao que será examinado abaixo, 
Vinícius José Rocha era um dos operadores da campanha, tratando inclusive dos pagamentos 
devidos e prestação de contas. 
 
Aliás, digno de registro, é absolutamente peculiar a movimentação financeira havida entre as 
contas de Hussein Bakri e Vinícius José Rocha (que exerce cargo comissionado - fl. 196, ao que 
tudo leva a crer, por indicação de Hussein Bakri, uma vez que Vinícius José Rocha é namorado 
da filha do deputado).  
 
Comparando as contas bancárias, verifica-se uma movimentação financeira incompatível com os 
cargos públicos ocupados pelos investigados, afora não ter sido apresentada qualquer 
justificativa plausível a explicar o porquê dessa troca de valores entre os investigados. Apenas 
para ilustrar, em três meses (agosto, setembro e outubro de 2016, exato período da 
campanha), o total de valores transferidos de Hussein Bakri para Vinícius beiram os R$ 
120.000,00 conforme se afere dos extratos do Sistema de Investigação de Movimentações 
Bancárias - SIMBA (fls. 1.497-1.499), devidamente relacionado pelo auditor fiscal nas fls. 1.485-
1.486. 
 
Saliento que a "explicação" declinada em razões finais (fls. 1.998) pelo deputado Hussein Bakri 
não se presta a justificar essas operações. Senão vejamos: Segundo esclarecer o ilustre 
deputado, por estar em constantes viagens entre Curitiba e União da Vitória, "muitas das 
obrigações familiares (compras, pagamentos, etc.) são realizadas por Vinícius e eventualmente 
por Thyago" (consta da fl. 1.998). Ocorre que, a uma, a afirmação contraria as regras de 
experiência. Não é usual que o pai da namorada de um indivíduo transfira valores para que seu 
"genro" honrem com suas obrigações pessoais ordinárias. Aliás, surge a questão, porque essas 
contas não são pagas como comumente as pessoas o fazem, por meio de transferências 
bancárias, boletos, débito em conta, etc. A duas, os valores indicados alhures evidenciam que 
os supostos pagamentos não se tratavam de obrigações ordinárias como compras e pagamentos 
por despesas domésticas. A três, não constam provas nos autos de que esse tipo de 
movimentação financeira também era realizado entre Thyago e Hussein Bakry, como narrado. 
Pelo contrário, da análise da movimentação financeira das contas de Thyago e Hussein não se 
verificar qualquer transação (vide arquivo R-043-2017_0152.17.003453-1 SIMBA - ORIGINAL, 
constante da mídia encartada no envelope n. 7, do 7º volume). A quatro, o sr. Vinícius José 
Rocha, à época dos fatos, era funcionário da Assembleia Legislativa, exercendo função 
comissionada junto à Comissão de Educação do Legislativo Estadual, que funciona em Curitiba. 
Logo, pode-se concluir, com segurança, que o coinvestigado Vinícius residia em Curitiba para 
poder cumprir com sua carga horária de trabalho junto à Comissão de Educação, não havendo 
qualquer sentido na afirmação do investigado Hussein de que transferiria valores para Vinícius 
realizar pagamentos em seu nome de obrigações familiares (os quais residem em União da 
Vitória). 
 
Ou seja, um dos coordenadores da campanha, com total ciência do candidato Thyago Pigatto e 
de Hussein Bakri (que inclusive figuraria como fiador do empréstimo), tentou tomar um 
empréstimo não identificado (uma vez que o empréstimo seria em dinheiro e não em depósito 
identificado para a conta da campanha) para saldar dívidas certamente não declaradas na 
campanha. Não declaradas porque, um, o empréstimo foi exigido em espécie (o que viola todas 
a regras contábeis que regem a arrecadação da campanha eleitoral), dois, ele não seria 
formalizado, havendo uma simples troca de cheque e, três, o numerário se destinava a realizar 
pagamentos de campanha não declarados, porque, do contrário, os pagamentos dar-se-iam via 
conta bancária da campanha. Isto é, cuida-se de verdadeira tentativa de formação de "caixa 
dois. 
 



Outrossim, as provas revelam que Hussein Bakri, Vinícius José Rocha e Thyago Pigatto lograram 
êxito na obtenção de uma doação de mais de R$ 70.000,00 que não foi declarada à Justiça 
Eleitoral, o que torna manifesta a formação de caixa paralelo para financiamento da 
campanha.  
 
Logo, os investigados Thyago Pigatto Caus, Hussein Bakri, Vinícius José Rocha e André Luís 
Aleixo praticaram a formação de caixa paralelo, devendo experimentar reprimenda adequada 
em razão da prática do ilícito eleitoral.  
 
Todavia, não se cuidaram de fatos isolados na campanha, porquanto as provas coligidas aos 
autos comprovam que outras arrecadações não declaradas foram captadas, tratando-se de 
conduta usual na campanha da chapa de Thyago Pigatto, como se verificará abaixo. 
 
 
 
Fato 6: Da alegada arrecadação ilícita de valores. Da formação de caixa paralelo por meio de 
doações não declaradas. 
 
 
 
Das interceptações telefônicas realizadas com autorização judicial, verifica-se a existência de 
pelo menos três doações não declaradas pela campanha à Justiça Eleitoral, num total de pelo 
menos R$ 15.000,00. 
 
A primeira dessas operações se evidencia no dia 03/10/16. Nesse dia, foi interceptada uma 
ligação entre Vinícius José Rocha e André Luís Aleixo, o qual indagara se Macedo havia lhe 
entregue um cheque, cujo numerário seria necessário na manhã do dia seguinte (índice n. 
18732604):  
 
 
 
Vinícius José Rocha José Rocha gera chamada para André e pergunta se MACEDO deixou cheque 
com ele, André responde que não e Vinícius José Rocha diz que MACEDO já foi para Curitiba e 
que deve ter levado cheque que terão de arrumar uma forma de trazer o cheque de volta 
porque irão precisar dele amanhã cedo, Vinícius José Rocha diz que estão na casa do candidato 
TIAGO e convida André para ir até lá. 
 
 
 
Em análise da prestação de contas juntada aos autos, verifico que não consta qualquer doação 
realizada por pessoa identificada como Macedo (fl. 247-249). 
 
Outrossim, o próprio contexto da conversa, somado ao fato de os investigados não terem 
precisado do que se tratava esse valor em suas defesas, torna indene de dúvidas de que se 
tratava de arrecadação não declarada à Justiça Eleitoral. 
 
No segundo episódio de doação não declarada estão envolvidos os próprios candidatos Thyago 
Pigatto e Júlio Adilson Pires (vice de Thyago), com da participação de Mário Lúcio Pereira 
Ferreira. 
 
Em ligação interceptada em 04/11/16, Thyago interpela Mário Lúcio Pereira Ferreira sobre a 
doação realizada pela pessoa de alcunha "Toco" , no valor de R$ 10.000,00. Mário Lúcio afirma 
que não recebeu qualquer valor de "Toco" , quando Thyago afirma que o cheque passado por 
"Toco" estava na posse do candidato à vice de sua chapa, Júlio Adilson Pires, o qual se 



apropriara da importância. Assim, pede que Mário Lúcio entre com contato com Júlio Adilson 
Pires para, então, já que ele estava na posse da doação, acertasse a conta em aberto junto à 
Gráfica Lumar, a qual atingia o importe de R$ 8.000,00. Índice n. 18913876: 
 
 
 
- Mário: Oi. 
 
- Thyago: Tudo bom com você? 
 
- Mário: Bom graças a Deus, diga meu amigo. 
 
- Thyago: Então tá bom, escute uma coisa, você recebeu algum valor do "TOCO" na campanha? 
 
- Mário: Não. 
 
- Thyago: O PIRES [Júlio Adilson Pires] não repassou? 
 
- Mário: Não. 
 
- Thyago: O PIRES não repassou nada pra você? 
 
- Mário: Não, nada, nada. 
 
- Thyago: Então só pra você saber que o "TOCO" deu um bom valor sabe. 
 
- Mário: Hã. 
 
- Thyago: Fiquei sabendo ontem só. 
 
- Mário: Pra quem? 
 
- Thyago: Pra ele. 
 
- Mário: Pro NATELAN. 
 
- Thyago: Pro PIRES. 
 
- Mário: Hã. 
 
- Thyago: Sacanagem né cara. 
 
- Mário: Pois é e nós fudido, tem uns valores pro... depois. 
 
- Thyago: Então posso te pedi uma coisa? 
 
- Mário: Pode. 
 
- Thyago: Você vai liga primeiro, você por PIRES. 
 
- Mário: Hum, hum. 
 
- Thyago: Tá, sabendo que o "TOCO" disse que deixou dez (R$ 10.000,00) pra mim, pra nossa 
campanha né. 



 
- Mário: Ahá, certo. 
 
- Thyago: E que esse valor nos temos que pagar lá na LUMAR (gráfica), porque a LUMAR eles tão 
me ligando me ameaçando (verificar porque) tão fazendo o diabo e se o PIRES qual é que é o 
valor bem certo que tem lá na LUMAR ainda? 
 
- Mário: LUMAR oito (R$ 8.000,00). 
 
- Thyago: Então tá, se o PIRES pode assumir essa dai. 
 
- Mário: Hum, hum, tá. 
 
- Thyago: Se ele repassa, como é que fica, que ficou um clima ruim, diga nós tamo se fudendo e 
tal, que ficou um clima bem ruim, que você preferiu, você liga, só pra nos vê o que esse 
vagabundo vai fala. 
 
- Mário: Ahá, eu ligo. 
 
- Thyago: Sacanagem né cara. 
 
- Mário: Com certeza. 
 
 
 
Saliento que em momento algum, em suas defesas, os investigados precisaram quem seria a 
pessoa de "Toco" , modo a verificar se, de fato, se tratava de pessoa cuja doação foi 
comunicada à Justiça Eleitoral. Não apenas isso: analisando a prestação de contas (fls. 226-
258), afere-se que as únicas pessoas que doaram à campanha o valor de R$ 10.000,00 em valor 
único foram: Vinícius José Rocha, Mário Lúcio Pereira Ferreira, André Luís Aleixo, Carmen 
Elisabeth Scheibe Ferreira e Antônio Alexandre Moreira (fl. 247), sendo que nenhum desses é 
conhecido pela alcunha de "Toco" , pelo menos, nada disso consta dos autos. 
 
Ademais, na prestação de contas do candidato Thyago Pigatto não constam notas fiscais 
emitidas pela Gráfica Lumar no valor indicado na conversa (vide fls. 250 e seguintes). Aliás, a 
própria data da conversa (04 de novembro de 2016) revela que se cuidam de dívidas não 
declaradas à Justiça Eleitoral, uma vez que a prestação de contas já havia sido entregue em 
01º/11/16, sendo certo que, pela Resolução n. 23.463/2015 do TSE, mais precisamente no seu § 
1º do art. 27, todas as dívidas de campanha deveriam ser quitadas até a data da entrega da 
prestação de contas. 
 
Logo, afere-se que, afora estar comprovado a assunção de obrigações não comunicadas à 
Justiça Eleitoral e omitidas da prestação de contas (no importe de R$ 8.000,00), também resta 
cabalmente evidenciado o recebimento de doações não declarados à Justiça Eleitoral, o que 
evidencia a prática de arrecadação ilícita de valores. 
 
Por fim, o terceiro episódio de doação irregular resta comprovado na conversa entretida entre 
Thyago Pigatto e Mário Lúcio Pereira Ferreira, um dos responsáveis pelas contas da campanha. 
 
No dia 04/11/2016, foi interceptada ligação realizada por Thyago Pigatto para Mário Lúcio, na 
qual foi tratada uma doação não declarada à Justiça Eleitoral realizada por uma pessoa de 
nome Rogis. Mário Lúcio informa que recebeu o valor de R$ 5.000,00, em duas parcelas: uma de 
três mil e outra de dois mil. Índice n. 18913876 (fl. 225): 
 



 
 
- Thyago: Me diga outra coisa do ROGIS você recebeu alguma coisa. 
 
- Mário: Cinco (R$ 5.000,00), cinco, três e dois. 
 
- Thyago: A então tá. 
 
- Mário: Ele deu três, depois deu dois. 
 
- Thyago: A então beleza, então ajudou legal eu não sabia disso. 
 
- Mário: Não, ele deu, isso eu sabia. 
 
- Thyago: Então tá, então beleza, eu vou agradece pessoalmente, depois quero saber os que 
deram, quero agradecer né cara. 
 
- Mário: Então tá, tranquilo. 
 
- Thyago: Então você liga. 
 
- Mário: Ligo. 
 
- Thyago: Ligue agora por PIRES só pra nós... não vamos deixar passa isso, tá bom. 
 
- Mário: Tranquilo cara. 
 
 
 
Da prestação de contas (fls. 226-258), não consta qualquer doação realizada por alguém de 
nome Rogis. Ademais, em momento algum, em suas defesas, os investigados precisaram quem 
seria a pessoa de Rogis, modo a verificar se, de fato, se tratava de pessoa cuja doação foi 
comunicada à Justiça Eleitoral. Não apenas isso: analisando a prestação de contas, afere-se que 
as únicas pessoas que doaram à campanha o valor de R$ 5.000,00 foram: Alex Stratmann 
Cordeiro e Sandra Mara Schulz Bogus (fl. 247). E, mesmo se considerado os valores fracionados 
(3 e 2 mil reais) comentados na conversa, não há provas da declaração da doação à Justiça 
Eleitoral. Saliento que não constam anotadas na declaração à Justiça Eleitoral qualquer doação 
no valor de R$ 2.000,00 em pecúnia. E, com relação às doações no importe de R$ 3.000,00, elas 
foram realizadas por Marcelo Franzói, Vinícius José Rocha e Alla Boyko Guzzoni (fl. 247), as 
quais, evidentemente, não podem ser identificadas como sendo Rogis. Tudo isso evidencia a 
arrecadação não declarada de valores.  
 
Logo, por tudo o que foi exposto, lastreado em ampla prova direta e indireta, resta claro que os 
investigados Thyago Pigatto Caus, Vinícius José Rocha, André Luís Aleixo, Mário Lúcio Pereira 
Ferreira e José Adilson Pires atuaram na captação de valores os quais não foram declarados à 
Justiça Eleitoral. 
 
Registro, quanto à defesa de José Adilson Pires, que o só fato de ele não ter participado 
diretamente das conversas interceptadas não é razão suficiente a afastar sua responsabilidade 
pelos fatos. 
 
Primeiro, ele não foi interceptado porque, como já esclarecido, a interceptação telefônica 
tinha por desiderato inicial a apuração de fatos criminosos ocorridos no Instituto Ambiental 
Paranaense, sendo que José Adilson Pires não era investigado naqueles autos.  



 
Segundo, como seu ingresso na campanha na condição de vice foi tardia (porque ele foi a última 
opção de Hussein e Thyago para compor a chapa) ele não é mencionado no início dos ilícitos 
praticados. 
 
Contudo, tudo isso não é bastante para infirmar o teor da conversa travada entre os 
investigados. Além disso, José Adilson Pires concorria ao cargo de vice-prefeito sem certa sua 
participação nas arrecadações realizadas para a campanha. Tanto assim que, conforme 
informou os investigados Thyago Pigatto (que não teria interesse algum em incriminar seu vice), 
foi o próprio José Adilson Pires quem recebeu a doação de Rogis por meio de um cheque. 
 
Não bastasse, o investigado José Adilson em momento algum juntou aos autos declaração da 
empresa Lumar atestando a inexistência desses débitos, o que era de fácil consubstanciação e 
daria substrato à tese defensiva. 
 
Reforço o que já consignei: estando comprovados indícios que, por meio de juízo de indução, 
são suficientes a comprovar a prática de ilícito eleitoral, é ônus do investigado apresentar 
contraindícios tão robustos quanto modo a infirmar a prova produzida nos autos. Todavia, na 
espécie essa contraprova não foi produzida. 
 
 
 
Fato 7: Da formação de "caixa dois" por meio de simulação. 
 
 
 
Além das operações já identificadas para formação de caixa paralelo, o Ministério Público 
afirma que a chapa de Thyago Pigatto adotou outra prática para formar "caixa dois" . Em 
resumo, a operação se dava nos seguintes termos: eram forjados contratos de prestação de 
serviços remunerados, quando, na verdade, eram gratuitos, sendo que a pessoa que sacava o 
numerário, devolvia o importe para os coordenadores da campanha poderem reaplicar o 
dinheiro em outras despesas (não declaradas à Justiça Eleitoral). Essa conduta foi praticada em 
pelo menos duas oportunidades pelo que narra o representante do Parquet, as quais passo a 
examinar individualmente. 
 
 
 
Fato 7.1.  
 
 
 
No dia 26/10/16, foi interceptada ligação telefônica entre Mário Lúcio Pereira Ferreira e 
Valdecir Iwasenko, na qual se debatia o fechamento da prestação de contas. Na ocasião, foi 
referido que deveriam ser feitos depósitos em favor de Marcelo Dalton Dalmolin em razão da 
prestação dos serviços (contabilidade). Não obstante, tão logo ele sacasse os cheques, os 
valores seriam restituídos para serem empregados em outros pagamentos (não contabilizados). 
Reproduzo a parte da conversa que interessa (índice n. 18869804, fl. 225): 
 
 
 
- Mário: Alô. 
 
- Valdecir: Oi MÁRIO tudo bom? 
 



- Mário: O VALDECIR tudo bom meu amigo. 
 
- Valdecir: Bom, MÁRIO me diga uma coisa, quando é que encerra essa conta lá no banco. 
 
- Mário: A conta só, você vai ter de... só tem uma coisa que nós vamos ter de fazer VALDECIR.  
 
- Valdecir: Hã. 
 
- Mário: Eu to olhando é pro advogado assina essa conta, cada um vai ter de depositar R$ 
100,00 na conta pra paga pro advogado e o advogado vai devolver o dinheiro. 
 
- Valdecir: É. 
 
- Mário: Eu to olhando com o MARCELO DALMOLIN se nos vamos fazer isso amanhã ou sexta, 
porque até segunda tem o prazo final de prestação de contas. 
 
- Valdecir: Ahá. 
 
- Mário: Eu cheguei ontem e to dando uma olhada, hoje eu tive conversando com ele, ele falou 
que faz a assinatura da conta de todo mundo, mais ele não pode doar esse serviço eu devolvo o 
dinheiro pro pessoal. 
 
- Valdecir: A tá. 
 
- Mário: Você deposita R$ 100,00 na sua conta normal transfere pra essa conta do coisa, faz um 
cheque nominal a ele de R$ 100,00 né o advogado e ele devolve o dinheiro pra você, sabe como 
ele saca depois e devolve.  
 
- Valdecir: Então ta bom. 
 
- Mário: Ele não vai cobra mais ele não pode doar o serviço, esse serviço ele não pode doar, 
porque ele já fez a doação máxima que ele podia ele já fez para o prefeito, sabe. 
 
- Valdecir: Ahá. 
 
- Mário: E não tem como ele fazer esse tipo de doação, então nós vamos ter de bolar alguma 
coisa que amanhã cedo eu vou decidir e vou ligar pra todo mundo. 
 
- Valdecir: Ahá. 
 
 
 
Contudo, malgrado o relatado pelos interlocutores, não há outros indícios ou provas diretas de 
que essa operação foi levada a efeito. 
 
Analisando a conta da campanha (mídia da fl. 258), não há depósitos ou saque de valores na 
conta após a data da conversa entretida entre Valdecir e Mário. Saliento que os saques da 
conta, para a própria segurança do sistema, são identificados, particularmente aqueles de 
valores iguais ou superiores a R$ 1.000,00. 
 
Outrossim, também em exame da prestação de conta, os dados apresentados indicam que o 
investigado Marcelo Dalmolin doou à campanha sua prestação de serviços de contabilidade. 
Consta da prestação de contas a pessoa de Marcelo Dalmolin como doador de doação estimável 
em pecúnia, no importe de R$ 3.500,00 (recibo n. 000201179375). Essa espécie de doação é 



expressamente admitida pela Lei das Eleições: 
 
 
 
Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para 
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (...).  
 
§ 2o As doações estimáveis em dinheiro a candidato específico, comitê ou partido deverão ser 
feitas mediante recibo, assinado pelo doador, exceto na hipótese prevista no § 6o do art. 28.  
 
 
 
Logo, não há como concluir pelo que se tem dos autos que a dita simulação foi levada a efeito, 
o que impede o reconhecimento de ilícito eleitoral no ponto. 
 
 
 
Fato 7.2. 
 
 
 
Pelo que informa o Ministério Público, no dia 31/10/16, foi constatado pela responsável pela 
contabilidade da campanha, Marcelo Dalton Dalmolin, que havia um saldo de R$ 570,00 na 
conta da campanha, informação repassada para Maria Ester Paganotto Savi (assessora 
parlamentar em cargo comissionado de Hussein Bakri, a qual também atuou na regularização da 
prestação de contas da campanha). O contador recomendou que fosse realizado o pagamento 
de alguém que tivesse trabalhado de forma voluntária com esse valor, alterando a natureza do 
contrato, viabilizando que, após o saque, o valor retornasse para pagamento de dívidas da 
campanha (não declaradas). Maria Ester, então, entra em contato com Mário Lúcio Pereira 
Ferreira para tratar como realizariam a operação. Consta do índice n. 18895429 (fl. 225): 
 
 
 
- Ester: Não, eu liguei porque eu precisava conversa com você o negócio do... assim ó, espere 
ai, você ta onde? 
 
- Mário: Eu to aqui perto do pneus, eu to indo ali na VIVO. 
 
- Ester: Hã, assim ó, sobrou aqueles R$ 570,00 na conta. 
 
- Mário: Certo. 
 
- Ester: Daí o DALMOLIN me falou o seguinte vamo paga alguém. 
 
- Mário: Certo. 
 
- Ester: Pra não né. 
 
- Mário: Perfeito. 
 
- Ester: Ele disse, procure dentro desses aqui na pasta que fizeram serviço gratuito pra nós 
muda o contrato. 
 
- Mário: Certo. 



 
- Ester: Eu pensei no DELIAN. 
 
- Mário: Certo. 
 
- Ester: Sabe. 
 
- Mário: Tranquilo. 
 
- Ester: Posso fazer né. 
 
- Mário: Acho que não tem problema nenhum. 
 
- Ester: Ahá, dai nos fazemos um cheque de R$ 570,00 referente a 14 dias de trabalho. 
 
- Mário: Hum, hum. 
 
- Ester: Né, que dai dá mais ou menos isso e dai ele vai no banco já troca, tem que pega a 
assinatura a assinatura da GABI, entrego... 
 
- Mário: E os outros dias e os outros dias de trabalho dele? 
 
- Ester: Fazemos de conta que ele ficou 14 dias. 
 
- Mário: É meio perigoso, mais tudo bem, eu to falando porque ele tava direto com o THYAGO 
né? 
 
- Ester: É. 
 
- Mário: Ele ficou direto com o THYAGO. 
 
- Ester: Eu até pensei no JAMIL também, só que acontece o seguinte eu não consegui fala com o 
DALMOLIN e eu não sei se o DALMOLIN já cadastrou o cheque no nome do DELIAN.  
 
- Mário: Paga pro DELIAN sem problema. 
 
- Ester: Né, que daí ele devolve esse dinheiro e nós pagamo o MUK [José Augusto Mucke, 
presidente do PMDB local] 
 
- Mário: É verdade. 
 
- Ester: Ta bom. 
 
- Mário: Faça isso. 
 
- Ester: Mais ou menos era isso que eu queria fala com você. 
 
 
 
Malgrado o conteúdo da gravação, tenho que a prova documental coligida aos autos põe em 
severa dúvida a concretização do ilícito eleitoral, o que inviabiliza a condenação pretendida 
pelo Ministério Público no particular. 
 
Analisando detidamente a prestação de contas juntada aos autos, particularmente a relação de 



despesas ordenadas (fls. 250-252), afere-se que ao longo de toda a campanha houve a emissão 
de apenas um cheque no valor de R$ 570,00, o que se deu em 03/10/2016 (fl. 252). Ainda, 
cotejando esse dado com a movimentação financeira da conta da campanha (extrato das fls. 
230-240), verifico que houve apenas uma compensação de cheque no importe de R$ 570,00, 
havida em 31/10/2016 (fl. 240). 
 
Logo, considerando que o único cheque no valor mencionado na conversa (R$ 570,00) fora 
emitido no início de outubro de 2016, mais de vinte dias antes da conversa interceptada, 
inexistindo nos autos outros elementos a evidenciar que foi levada a efeito a simulação referida 
na conversa, impõe-se reconhecer a inexistência de formação ou mesmo de tentativa de 
formação de caixa paralelo no episódio narrado. 
 
Registro que infirmar os dados constante dos autos demandaria a produção de prova oral, cuja 
incumbência era do Ministério Público. Contudo, ao optar pelo julgamento antecipado, abriu 
mão da possibilidade de produzir a prova necessária a robustecer os fatos narrados na inicial, 
não podendo sua incúria redundar em sucumbência para a parte que não tem o ônus de 
produzir provas sobre fatos não comprovados adequadamente. 
 
 
 
Fato 8: Da formação de "caixa dois" por meio de ocultação da origem dos valores arrecadados.  
 
 
 
Considerando que foram várias as operações impugnadas, passo ao exame pontual de cada uma 
delas para melhor elucidar os fatos.  
 
 
 
Fato 8.1: Das doações realizadas por Henrique César Guzzoni e Alla Boyko Guzzoni. 
 
 
 
Impugna o Ministério Público duas doações realizadas por Henrique César Guzzoni e sua esposa 
Alla Boyko: uma, no valor de R$ 12.000,00, realizada por ele; outra, de R$ 3.000,00, realizada 
por ela. 
 
Pelo que consta dos autos, tenho que está devidamente comprovada a origem não identificada 
da doação de três mil reais, sendo que a doação realizada se tratou de verdadeira manobra 
para lavagem de capital. Senão, vejamos: 
 
Henrique César Guzzoni, em 26/10/16, às 13h40min, liga para Mário Lúcio Pereira Ferreira para 
tratar de doação para campanha no nome da sua esposa, Alla Boyko. Inicialmente, ele indaga se 
já não foi realizado pelos operadores da campanha eleitoral alguma doação usando os dados da 
sua esposa (visando não incidir em irregularidade pelo valor da doação, face ao limite legal de 
10% sobre os proventos do ano). Com a resposta negativa, ele confirma que poderá simular a 
doação de R$ 3.000,00 por meio da conta da sua esposa. Assim, é orientado por Mário Lúcio a 
se dirigir até Maria Ester e pegar os R$ 3.000,00. Segue Mário Lúcio orientando Henrique César, 
afirmando que esse numerário tem que ser depositado na conta de Alla Boyko para que, 
posteriormente, seja feita uma transferência para a conta da campanha, modo a legitimar a 
doação realizada por interposta pessoa. Henrique César ainda pergunta se a Maria Ester lhe 
passaria os detalhes dessa operação, sendo informado que sim. Índice n. 18865303 (fl. 225):  
 
 



 
- Mário: Pronto. 
 
- Guzzoni: MÁRIO. 
 
- Mário: Oi. 
 
- Guzzoni: GUZZONI, MÁRIO, diga pra mim uma coisa.  
 
- Mário: Hã. 
 
- Guzzoni: Vocês não tinham feito nada no nome dela ainda né, lógico né? 
 
- Mário: Não, não tinha feito nada não. 
 
- Guzzoni: Tá, então o três mil (R$ 3.000,00) acho que vai dá viu. 
 
- Mário: É. 
 
- Guzzoni: Segundo o contador e os recibo o meu quando é que vocês vão me entrega pra mim? 
 
- Mário: Eu vou pega hoje, hoje eu vou pega o meu também, vou pega o seu o meu, vou pega de 
todo mundo hoje com o MARCELO DALMOLIN. 
 
- Guzzoni: Ta então eu vou... 
 
- Mário: Se ela fizer direto, se quiser fazer o dinheiro tá com a ESTER os três mil. 
 
- Guzzoni: Eu fecho com a ESTER dai, vai precisar o CPF dela também né? 
 
- Mário: É porque ai vai... ela tem que fazer a transferência né GUZZONI.  
 
- Guzzoni: É de conta pra conta né? 
 
- Mário: De conta pra conta, ela tem que transferir da conta dela pra conta da campanha do 
THYAGO. 
 
- Guzzoni: Ta então a ESTER me orienta isso. 
 
- Mário: Orienta eu mesmo oriento sem problema nenhum. 
 
- Guzzoni: Tá. 
 
 
 
É tão evidente que o numerário doado é de origem desconhecida que Mário Lúcio orienta que 
Henrique César solicite imediatamente a transferência dos R$ 3.000,00 para a conta da 
campanha, caso possua saldo na sua conta pessoal. Porém, Henrique César afirma que não 
possui o numerário, quando Mário Lúcio, então, fala para ele ir buscar o dinheiro que estava na 
posse de Maria Ester para realizar a transação. 
 
 
 
- Mário: Se ela tiver os três mil já transfere, senão leva os três mil e deposita. 



 
- Guzzoni: Não tem, não tem. 
 
- Mário: Leva os três mil, deposita na conta dela e ela faz a transferência de conta pra conta. 
 
- Guzzoni: Ta, ta bom então eu procuro a ESTER dai. 
 
- Mário: Beleza, então falou meu querido, até daqui a pouco então. (Índice n. 18865303, fl. 
225). 
 
 
 
Encerrada essa ligação, Mário Lúcio Pereira Ferreira liga imediatamente para Maria Ester (às 
14h06min), em 26/10/16, e pergunta se Henrique César Guzzoni já entrou em contato para 
tratar da doação que seria realizada por intermédio da sua esposa, Alla Boyko. Índice n. 
18866179, fl. 225: 
 
 
 
- Mário: O GUZZONI ligou pra você? 
 
- Ester: Ligou. 
 
- Mário: Ele vai fazer por intermédio da esposa né. 
 
- Ester: Hum, hum. 
 
 
 
No final da tarde do mesmo dia, Mário Lúcio liga para Henrique César Guzzoni para saber se a 
doação foi realizada. Henrique César afirma que já estava na posse do dinheiro entregue por 
Maria Ester, mas que não teve tempo para realizar a operação, o que seria feito na manhã do 
dia seguinte. Mário Lúcio reforça que o dinheiro tem que ser depositado na conta da esposa de 
Henrique César e só depois transferido para a conta da campanha, para fins de dar ares de 
regularidade à doação: 
 
 
 
- Guzzoni: Alô. 
 
- Mário: Doutor HENRIQUE CÉSAR GUZZONI, doutor, isso mesmo, grande doutor. 
 
- Guzzoni: (risos)  
 
- Mário: Daí o negócio deu tudo certo? 
 
- Guzzoni: Não MÁRIO eu to aqui e a minha mulher chegou agora. 
 
- Mário: A tá. 
 
- Guzzoni: Escute eu não posso fazer amanhã direitinho cedo MÁRIO? 
 
- Mário: Pode fazer cedo. 
 



- Guzzoni: Amanhã cedo 10h eu vou no banco direto no caixa, já to com o dinheiro aqui em casa 
tudo viu. 
 
- Mário: Mais o dinheiro você vai ter de depositar na conta dela e transferi. 
 
- Guzzoni: Claro, na conta dela, (...). 
 
- Guzzoni: Tranquilo eu deixo com você ou com a ESTER logo após as 10h viu. (índice n. 
18809243, fl. 225). 
 
 
 
E toda essa operação está comprovada por meio da movimentação financeira realizada na conta 
bancária de Alla Boyko. Consoante se afere da fl. 1.471, no dia 27/10/16 (exata data 
combinada entre os investigados), foi realizado um depósito, não identificado, de R$ 2.500,00 
na conta da investigada Alla Boyko (Banco 001, agência 00217, cc 356379). No mesmo dia, foi 
realizada uma transferência para a conta da campanha de Thyago Pigatto, no valor de R$ 
3.000,00. Aduza-se que os dados consolidados pelo auditor foram extraídos dos dados contidos 
no SIMBA, que consta coligido aos autos nas mídias das fls. 1.497-1.499.  
 
Logo, está devidamente comprovado nos autos que a doação levada a efeito por Alla Boyko foi 
realizada de forma ilegal, porquanto o numerário não possuía origem conhecida, tendo havido 
simulação da avença, utilizando-se a conta da investigada. 
 
Saliento que a singela diferença de R$ 500,00 entre o depósito e a transferência, em nada 
enfraquece a conclusão acima. Os fatos estão devidamente encadeados, além de estarem 
comprovadas as negociatas preliminares entre os investigados sobre a ocultação da origem do 
dinheiro investido na campanha. 
 
Com relação à doação no importe de R$ 12.000,00 realizada por Henrique César Guzzoni, que, 
em tese, teria seguido os mesmos moldes, tenho que a prova encartada nos autos não autoriza 
essa conclusão. 
 
Veja-se que ela está fundada unicamente na seguinte passagem da conversa entretida entre 
Mário Lúcio e Henrique César: 
 
 
 
- Guzzoni: Amanhã cedo 10h eu vou no banco direto no caixa, já to com o dinheiro aqui em casa 
tudo viu. 
 
- Mário: Mais o dinheiro você vai ter de depositar na conta dela e transferi. 
 
- Guzzoni: Claro, na conta dela, como eu fiz com a minha né MÁRIO. 
 
- Mário: A mesma coisa deposite... 
 
- Guzzoni: Amanhã as 10h30 eu te levo o recibo lá viu. 
 
- Mário: Então falou meu querido. 
 
- Guzzoni: Ta um abraço, o meu já... 
 
- Mário: Não ele vai fazer todos juntos os recibos lá. 



 
- Guzzoni: Tá, mais ele sabe o valor né doze mil e pouco né. 
 
- Mário: Ele tem todas as doações. 
 
(índice n. 18809243, fl. 225). 
 
 
 
O Ministério Público concluiu que, quando Henrique César Guzzoni refere "como eu fiz com a 
minha" , estaria dizendo que ela foi realizada nos mesmos termos da doação realizada em nome 
de sua esposa. Isto é, ele teria recebido o dinheiro de um dos coordenadores da campanha, 
depositado em sua conta e somente após realizado a doação para a conta da campanha. Porém, 
cuida-se de mera ilação, não agasalhada por elementos de prova nos autos.  
 
Registro que, ao que consta dos autos pertinente à movimentação bancária, nada está a indicar 
o ingresso de valores sem origem identificada nas contas bancárias do investigado Henrique 
César Guzzoni (vide os dados consolidados das fls. 1.483-1485), de modo que resta inviável 
concluir pela doação irregular.  
 
Apenas consigno que, ao que tudo indica, não aportaram aos autos a totalidade dos documentos 
financeiros do investigado Henrique César. Isso porque, ao que se verifica da prestação de 
contas, a doação realizada por Henrique César, no importe de 12 mil reais, se deu por 
transferência eletrônica, isto é, por TED-bancária. Contudo, dos extratos encartados nos autos, 
não consta essa operação. Logo, ela partiu de alguma conta que não foi identificada quando da 
quebra de sigilo. Todavia, como o Ministério Público postulou o julgamento antecipado do feito, 
resta inviável a juntada de tais dados nesse momento processual. 
 
Nessa vereda, Henrique César Guzzoni, Alla Boyko, Maria Ester Paganotto Savi e Mário Lúcio 
Pereira Ferreira devem responder pela doação fraudulenta realizada no importe de R$ 
3.000,00. Eles, por terem idealizado e levado a efeito toda a operação fraudulenta; Alla Boyko 
por ter participado mediante a cessão de seu nome e conta bancária para a fraude; Maria Ester 
por estar na posse do numerário usado na prática fraudulenta tendo prestada também 
orientação à Henrique César de como proceder a fraude eleitoral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fato 8.2: Das doações realizadas por André Luís Aleixo. 
 
 
 
Sustenta o Ministério Público que as doações realizadas por André Luís Aleixo seriam irregulares 
por excederem ao limite legal. Além disso, afirma que o numerário utilizado para a doação tem 
origem ilícita decorrente da tomada de empréstimos não informados.  
 
Com relação ao primeiro argumento, ele não merece acolhida. Consoante se afere da 
declaração de imposto de renda coligida aos autos, afere-se que o investigado auferiu no ano 
de 2015 rendimentos superiores a R$ 300.000,00. Logo, como a lei eleitoral admite a doação, 



por pessoa física, de até 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da doação (§ 
1º do art. 23 da Lei n. 9.504/97), não há irregularidade a ser reconhecida sob aspecto. Saliento 
que extrapola o objeto dos autos se a cumulação de funções pelo investigado como chefe do 
IAP de União da Vitória e a manutenção da sua atividade como advogado é ou não legal. O que 
é certo é que os rendimentos auferidos e regularmente declarados à Receita Federal dão conta 
de seus ganhos em montante suficiente a autorizar a doação no importe realizado. 
 
Todavia, tenho que as provas carreadas ao almanaque processual evidenciam que os valores 
doados e declarados à Justiça Federal (trinta mil reais) realmente não partiram do patrimônio 
pessoal do doador, o que evidencia o ocultamento da sua origem, caracterizadora de doação 
irregular. 
 
Por definição, doação é uma ação que consiste numa liberdade voluntária por meio do qual o 
doador dispõe gratuitamente de um ou vários dos bens que são de sua propriedade. Justamente 
por conta dessa natureza, a doação sempre implicará na redução do patrimônio do doador, e ao 
contrário, no crescimento do donatário. 
 
Pois bem. 
 
André Luís Aleixo realizou duas doações para a campanha: uma de R$ 20.000,00, no dia 
03/10/2016, e outra, de R$ 10.000,00, em 04/10/16. 
 
Contudo, esse numerário não era de sua titularidade, tendo ingressado na sua conta apenas 
para fins de maquiar e dar ares de regularidade do ingresso de numerário na conta da 
campanha. 
 
Compulsando os autos, verifica-se que André Luís Aleixo usou a conta poupança n. 56485, da 
Caixa Econômica Federal, para realizar as transferências dos valores para a conta da campanha. 
Porém, o dinheiro usado não era um numerário que já estava na conta. Pelo contrário: foi 
injetado na conta do investigado pelos também investigados César Augusto Bogus e Mário Lúcio 
Pereira Ferreira o exato valor transferido para a conta da campanha (trinta mil reais). A 
primeira transferência foi realizada por César Augusto Bogus, no importe de 20 mil reais, no dia 
03/10. Ato contínuo, André Aleixo providenciou a imediata transferência desse valor para a 
conta da campanha de Thyago Pigatto. No dia seguinte, 04/10, são realizados dois depósitos na 
conta-poupança de André Aleixo, um, no valor de R$ 10,00 (dez reais), sendo identificado como 
depositário o investigado Mário Lúcio, e outro, no importe exato de R$ 9.990,00, realizado em 
dinheiro, sem identificação do depositante. No mesmo dia, André Aleixo faz a transferência da 
importância de R$ 10.000,00 para a conta da campanha. Toda a movimentação financeira 
consta da fl. 1.473. 
 
Ora, está absolutamente claro que foi Mário Lúcio quem realizou o depósito em dinheiro não 
identificado na conta de André Luís Aleixo no importe de R$ 9.990,00. O fracionamento do 
depósito visava, evidentemente, ocultar a origem do dinheiro e dificultar a verificação do seu 
caminho. Entretanto, pelo todo arcabouço probatório realizado nos autos, não restam dúvidas 
de que fora Mário Lúcio quem realizou o depósito não identificado. 
 
Aduza-se que era impositivo que os réus, quando da contestação e alegações finais, 
esclarecem-se precisamente essas transações, os quais estão em xeque diante da alegada 
arrecadação irregular de valores para a campanha. Todavia, não foi escrita uma linha sequer 
sobre essas operações, o que apenas corrobora tudo o que já foi escrito até o presente 
momento. 
 
Novamente, tenho que não se apresenta suficiente a alegação dos réus de que, em razão das 
graves bancárias, teria sido necessário realizar operações entre particulares para solver 



compromissos pessoais. Fossem assim, quais seriam esses compromissos? Com quem foram 
celebrados? Como parte das pessoas lograram êxito em realizar operações financeiras bancárias 
e outras não? Enfim, todas essas incógnitas apenas levam ao descrédito a tese arguida pelos 
investigados, reforçando, por outro giro, as imputações realizadas pela representante do 
Parquet. 
 
Logo, resta comprovada a prática de ocultação de origem de doação pelos investigados André 
Luís Aleixo, César Augusto Bogus e Mário Lúcio Pereira Ferreira. 
 
 
 
Fato 8.3: Da doação realizada Everton Distefano Ribeiro. 
 
 
 
Sustenta o Ministério Público que a doação realizada por Everton Distefano Ribeiro seria 
irregular porque oculta a real origem do numerário. É relevante registrar que Everton Distefano 
Ribeiro é assessor parlamentar do também investigado Hussein Bakri consoante comprova o 
documento expedido pela Assembleia Legislativa, juntado na fl. 367 (envelope n. 4, volume 2 
dos autos). 
 
Analisando a documentação constante dos autos, verifico que o investigado realizou uma 
doação no valor de R$ 24.000,00, datada de 29/09/16 (fl. 1.482, envelope n. 7, vol. 7). E, tal 
qual se verificou nas doações realizadas por André Aleixo, aqui também está evidenciada a 
simulação de doação. 
 
Do extrato da conta do investigado, afere-se que, no mesmo dia em que ele realizou a "doação" 
para a campanha (29/09/16), foram realizados 12 depósitos em dinheiro, cujo depositário não 
foi identificado, cada um deles no valor de R$ 2.000,00, perfazendo o total de 24 mil reais, 
exato valor doado. 
 
Tal prática (depósitos fracionados) é corriqueira no meio financeiro e visa dificultar a atuação 
do Banco Central e Receita Federal na análise das transações financeiras, porquanto eles não 
observam operações de valores baixos (esses consideradas operações de até 2 mil reais). 
Outrossim, no âmbito da fraude eleitoral, afora fugir do auspício fiscal, o fracionamento tem 
por desiderato maquiar e ocultar a trilha do numerário, obstaculizando a investigação da 
regularidade das doações à campanha. 
 
Outrossim, não tendo o investigado explicado a origem desse numerário, resta caracterizada a 
simulação da doação, com ocultamento da origem dos valores arrecadados. 
 
Acrescento, por fim, que a alegação em razões finais de parte dos investigados, de que 
haveriam outros depósitos na conta de Everton Distefano Ribeiro o que infirmaria a conclusão 
de doação irregular não possui razão de ser.  
 
De fato, atentando-se para o extrato da conta do investigado Everton Distefano (fls. 1.481-
1.483), se constata a existência de outros depósitos na conta utilizada para fazer a doação da 
campanha. Porém, esses outros depósitos foram realizados em agosto e setembro de 2016, 
sendo todos os depósitos com origem identificada. Por outro lado, os depósitos ora em questão 
(na quantidade de doze, no valor total de R$ 24.000,00), foram todos realizados no dia 
29/09/16, em cash, sem identificação do depositário, sendo, ato contínuo, transferidos para a 
conta da campanha. Logo, ao invés de infirmar a alegação, essa alteração de modus operandi 
somente confirma a prática do ato ilícito, o qual ainda assume maior relevo quando não 
esclarecidos esses depósitos, que são absolutamente estranhos em se tratando o investigado de 



funcionário público. Ademais, os depósitos tinham finalidade única: serem injetados na conta 
da campanha.  
 
Ademais, assim como ocorre que todos os demais investigados, não foi esclarecido em momento 
algum a origem desses depósitos, o que robustece a versão vazada na inicial. 
 
Logo, merece acolhida a tese da acusação devendo ser considerada irregular essa doação. 
 
 
 
Fato 8.4: Da doação realizada por Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira. 
 
 
 
Inicialmente, consigno que, conforme informado na defesa, Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira 
é casada com Everton Distefano Ribeiro, assessor de Hussein Bakri. 
 
Prosseguindo, aqui, basta repetir o que foi escrito no tópico 8.2, porquanto o modus operandi 
foi igual ao praticado por André Luís Aleixo. 
 
Compulsando os autos, verifica-se que Carmen Elisabeth usou a conta poupança n. 9789, da 
Caixa Econômica Federal para realizar as transferências dos valores para a conta da campanha. 
Porém, o dinheiro usado não era um numerário que já estava na conta ou era, de fato, de 
titularidade da doadora. O numerário transferido para a conta da campanha se originou de 
depósitos realizados por Mário Lúcio Pereira Ferreira. No dia 04/10, são realizados dois 
depósitos na conta-poupança de Carmen Elisabeth, um, no valor de R$ 10,00, sendo 
identificado como depositário o investigado Mário Lúcio, e outro, no importe exato de R$ 
9.990,00, realizado em dinheiro, sem identificação do depositando. No mesmo dia, a 
investigada faz a transferência da importância de R$ 10.000,00 para a conta da campanha. 
Toda a movimentação financeira consta da fl. 1.463. 
 
Aduza-se que era impositivo que os réus, quando da contestação e alegações finais, 
esclarecem-se precisamente essas transações, os quais estão em xeque diante da alegada 
arrecadação irregular de valores para a campanha. Todavia, não foi escrita uma linha sequer 
sobre essas operações, o que apenas corrobora tudo o que já foi escrito até o presente 
momento. 
 
Logo, se cuida de doação cuja origem real do numerário foi ocultada, devendo ser considerada 
como doação irregular. 
 
 
 
Fato 8.5: Da doação realizada por Emannuel Gabardo Taques. 
 
 
 
É relevante registrar que esse investigado era assessor parlamentar comissionado, atuando na 
Comissão Parlamentar de Inquérito dos Migrantes e Refugiados, cuja presidência era exercida 
por Hussein Bakri. 
 
Tal qual se verificou em outras doações, foi depositado um numerário em dinheiro (R$ 
7.510,00), sem identificação do depositante, na conta do investigado. O depósito foi realizado 
no dia 04/10/16. 
 



Na mesma data, o investigado realiza duas transferências: a doação simulada, no valor de R$ 
3.500,00, para a conta da campanha; e outros R$ 4.010,00 para o investigado César Augusto 
Bogus. 
 
Ou seja, o numerário depositado na conta foi integralmente transferido no mesmo dia, parte 
para a campanha, parte para um dos operadores do caixa paralelo César Augusto Bogus, o qual, 
como já se viu, injetava dinheiro na conta de investigados para legitimar doações para a 
campanha (ver item 8.2, quando se comprova que César Augusto Bogus transfere 20 mil reais 
para André Aleixo realizar uma doação nesse valor para a conta da campanha).  
 
Outrossim, é de se destacar que o valor recebido por César Augusto Bogus foi integralmente 
transferido para André Luís Aleixo no mesmo dia (como visto no tópico 7.2, César Augusto 
transferiu para Aleixo o importe de R$ 20.000,00 no dia 03/10/16). Logo, está devidamente 
demonstrado o agir nefasto dos investigados em realizar diversas operações bancárias entre si 
para ocultar a origem real do dinheiro que acabou sendo aplicado na campanha. 
 
Igualmente, o investigado não esclareceu a origem dos depósitos e o porque da transferência 
para César Augusto Bogus, devendo prevalecer os indícios de ilegalidade comprovados pelo 
Ministério Público. 
 
Assim, aqui também está comprovado que se tratou de doação irregular. 
 
 
 
Fato 8.6: Das doações realizadas por Vinícius José Rocha. 
 
 
 
É relevante relembrar, até para evidenciar o estreio relacionamento entre eles, que esse 
investigado é namorado de uma das filhas do também investigado Hussein Bakri, o qual é sogro 
do candidato à prefeitura municipal Thyago Pigatto. Ainda, já foi chamada atenção nessa 
sentença acerca da peculiar movimentação financeira existente entre as contas mantidas por 
Vinícius José Rocha e o deputado estadual Hussein Bakri (vide fato 5). 
 
Pois bem. 
 
Consta dos autos que o investigado Vinícius José Rocha realizou duas doações para a conta da 
campanha, em 05/09/16 e 30/09/16, nos valores de 3 mil e 10 mil reais, respectivamente. 
 
Ocorre que, pela análise dos extratos bancários, afere-se que esse numerário foi injetado na 
conta do investigado pouco antes da realização das doações, modo a lhe conferir legitimidade.  
 
Com efeito, no dia 05/09/16, foi realizado um depósito em cash não identificado na conta do 
investigado no valor de R$ 15.000,00, sendo realizada no mesmo dia a doação para a campanha 
no valor de R$ 10.000,00.  
 
Já em 26/09/16, o deputado Hussein Bakri realiza uma transferência bancária para Vinícius no 
valor de R$ 9.300,00, quando então, em 30/09, ele realiza nova doação para a campanha no 
valor de R$ 3.000,00. 
 
Como já reiteradamente destacado, o fato de não haver precisa identidade entre os valores 
depositados/transferidos nas contas e as doações em nada desqualifica a conclusão de 
irregularidade da arrecadação. Pelo contrário: é praxe que os valores depositados para serem 
"esquentados" o sejam em valores diversos dos que serão transferidos para a campanha 



justamente para tentar ludibriar o controle dos órgãos competentes. 
 
E, diante dos recorrentes indícios e provas diretas acerca das irregularidades na campanha, era 
impositivo que os investigados apresentassem contraindícios robustos e coerentes no mesmo 
patamar dos apresentados pelo Ministério Público para, pelo menos, neutralizar a força 
probante do acervo probatório produzido. Entretanto, absolutamente nada foi produzido nos 
autos ou alegado. E a versão apresentada de que se tratam de negócios particulares, além de 
frágil e pueril, padece de incredibilidade pela própria vagueza da alegação. 
 
Afora isso, os extratos do cartão de crédito do investigado constante da mídia juntada na fl. 
925 (vol. 5, envelope 5) dão conta que ele possuía débitos em aberto em importância superior a 
R$ 14.000,00. Ora, não é lógico ou razoável que alguém que tenha débitos dessa ordem realize 
doações de valores tão vultosos. Outrossim, as doações somado ao estado de inadimplência do 
investigado e à remuneração percebida por ele à época (em torno de 12 mil reais líquidos) são 
contundentes a apontar que o investigado não possuía condições financeiras de, por si próprio, 
realizar as doações levadas a efeito. 
 
Logo, a conclusão que resta é uma só: foram realizados depósitos por terceiros na conta do 
investigado para fins de dar legitimidade a injeção de valores na campanha de Thyago Pigatto 
Caus, do que tinha plena ciência o candidato e o investigado Hussein Bakri, responsável por um 
dos depósitos. 
 
 
 
Fato 8.7: Das doações realizadas por Mário Lúcio Pereira Ferreira, Maria Ester Paganotto, César 
Augusto Bogus, Sandra Maria Shulz Bogus e Antônio Alexandre Moreira. 
 
 
 
Malgrado sustenta o Ministério Público que as doações para a campanha realizadas por Mário 
Lúcio Pereira Ferreira, Maria Ester Paganotto, César Augusto Bogus, Sandra Maria Shulz Bogus e 
Antônio Alexandre Moreira sejam irregularidades, disso não há provas nos autos. 
 
Como já registrei, o fato dessas doações terem sido realizados após o dia das eleições, por si 
só, não leva à conclusão de sua irregularidade. Cumpria ao Parquet fazer prova quer da sua 
origem ilícita, quer para satisfazer dívidas de companha contraída após a data das eleições, o 
que não foi realizado. 
 
Outrossim, mesmo o auditor do Ministério Público não logrou êxito em identificar mazelas na 
movimentação bancária desses investigados a indicar que os numerários doados seriam frutos 
de simulação ou outra operação fraudulenta. 
 
Assim, improcede o pleito no ponto. 
 
 
 
Fato 9: Das acusações em desfavor de Gabriele Beatriz Bakri. 
 
 
 
Pertinente à investigada Gabriele Beatriz Bakri, qualquer tipo de responsabilidade pode lhe ser 
atribuída.  
 
Como se pode perceber ao longo da sentença, em momento algum ela participou das 



negociações ou teve seu nome citado. A mera circunstância de ela ter assinado a prestação de 
contas e ser esposa do investigado Thyago Pigatto e filha de Hussein Bakri não é suficiente para 
reconhecer sua participação, ciência e anuência com as práticas delituosas praticadas pelos 
demais. Conclusão em sentido contrária resultaria em admitir a responsabilidade objetiva por 
ilícito eleitoral, o que não encontra respaldo na legislação. 
 
No caso, os autos carecem de maiores elementos a caracterizar a responsabilização pessoal da 
investigada Gabriele, não havendo margem para a sobrevinda de uma condenção por fatos 
absolutamente graves com base em meras ilações. 
 
Assim, improcede o pleito no ponto. 
 
 
 
Da gravidade dos fatos e das penas aplicáveis. 
 
 
 
De antemão, consigno meu entendimento pessoal envolvendo a aplicação das penas previstas 
para ilícitos eleitorais: é absolutamente desacertada a jurisprudência prevalente que invoca 
metaprincípios (razoabilidade e proporcionalidade) para justificar o afastamento das 
penalidades expressamente previstas em lei. Tenho que a natureza dessa espécie de infração 
somado aos seus efeitos nefastos para toda a sociedade inviabiliza a adoção de políticas 
públicas-judiciais modo a reduzir as consequências jurídicas dos atos praticados. Aqui haveria 
de ser seguida a escola positivista e não a pós-positivista ou mesmo a neo-positivista. Todavia, 
deixando de lado questões acadêmicas e filosóficas, já ressaltei que, em atenção ao princípio 
da segurança jurídica, se faz necessário observar a jurisprudência sedimentada dos tribunais 
superiores sobre a matéria. 
 
Dito isso, o Tribunal Superior Eleitoral entende que não é qualquer lesão causada aos bens 
jurídicos tutelados pelos tipos eleitorais que dá azo à procedência (ou não) do pedido deduzidos 
em AIJE, ainda que parte dos pedidos esteja fundado no art. 30-A da Lei n. 9.504/97. Entende a 
Corte Eleitoral que o ordenamento jurídico exige um plus, um algo mais (ainda que ausente 
qualquer previsão legal nesse sentido), que evidencie que a conduta praticada resultou em uma 
situação grave. Ou seja, ainda que ocorrido o fato contrário à lei, não sendo ele grave, estaria 
admitida a não aplicação da pena prevista. 
 
Particularmente no tocante às imputações fundadas no art. 30-A da Lei das Eleições, se exige a 
presença da "relevância jurídica da conduta imputada" (RO n° 2622-47, rel. Min. Luciana Lóssio, 
DJe de 24.2.2017) ou a comprovação de "ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do 
candidato, suficiente a macular a lisura do pleito" (REspe n° 1-72, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 
de 3.2.2017) para a configuração da captação ou arrecadação ilícita de recursos para 
campanhas eleitorais. 
 
Feita essas achegas, tenho que os fatos robustamente comprovados ao longo dessa sentença 
podem, devem e merecem a qualificação exigida pela jurisprudência, a justificar a punição dos 
investigados que contribuíram para as práticas dos ilícitos com a pena de inelegibilidade. 
 
Com efeito, o candidato Thyago Pigatto Caus atuou diretamente na (i) oferta de cargo 
comissionado junto à Prefeitura de União da Vitória em troca de apoio político do José Augusto 
Mucke, (ii) ofertou cargos de assessoria junto à Assembleia Estadual modo a convencer Daniel 
Fernando a concorrer como seu vice, no desiderato de conseguir o apoio político do PMDB, (iii) 
realizou arrecadação ilícita de valores aplicados na campanha eleitoral, uma vez que não 
declarados, (iv) foi beneficiado com as simulações de contratos e de doações declarados à 



Justiça Eleitoral do que tinha plena ciência. 
 
Se isso não bastasse, é de se sopesar, também, que a chapa dos investigados Thyago Pigatto e 
Júlio Adilson declarou à Justiça Eleitoral como gastos totais da campanha o importe de R$ 
216.310,00 (fl. 228). Entretanto, como se apurou alhures, houve a arrecadação de, pelo menos, 
outros R$ 85.000,00 por meio de caixa paralelo (equivalente a mais de 39% das verbas 
declaradas). Além disso, mais de 38% dos valores que foram declarados à Justiça Eleitoral são 
verbas ilícitas (doações ilegais). Ou seja, o valor total aplicado na campanha superou os R$ 
300.000,00, sendo que desse montante mais do que 55% foram de recursos irregulares (não 
declarados ou simulados). Ou seja, à evidência que as práticas espúrias praticadas pelos 
envolvidos interferiram diretamente na campanha. 
 
É desimportante o fato de o candidato não ter logrado êxito no pleito eleitoral, bem como o 
fato de suas tentativas de compras de apoio político não terem resultado positivo. O que se 
proíbe é a ação (ou sua tentativa) de burlar o sistema. Do contrário, bastaria ao corruptor sair 
perdedor do pleito a que concorreu para receber uma isenção legal dos atos ilegais praticados 
no curso da campanha, o que seguramente não é o escopo da lei. Por isso que a jurisprudência 
do TSE entende irrelevante a existência de nexo causal entre o abuso de poder político e 
econômico e o resultado da eleição: 
 
 
 
REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CASSAÇÃO 
DE DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. CANDIDATO A SENADOR E SUPLENTES. 
 
(...). 
 
3. Na hipótese de abuso do poder econômico, o requisito da potencialidade deve ser apreciado 
em função da seriedade e da gravidade da conduta imputada, à vista das particularidades do 
caso, não devendo tal análise basear-se em eventual número de votos decorrentes do abuso, ou 
mesmo em diferença de votação, embora essa avaliação possa merecer criterioso exame em 
cada situação concreta. 
 
(...). 
 
(Recurso Ordinário nº 2098, Acórdão, Relator(a) Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, Publicação: 
DJE - Diário de justiça eletrônico, Volume , Tomo 147/2009, Data 04/08/2009, Página 103-104). 
 
 
 
Tudo isso revela o notório abuso do poder econômico e político do investigado que, valendo-se 
não apenas de ardis para obter fundos para sua campanha, como também da sua relação de 
parentesco com deputado estadual para angariar apoio político em troca de cargos, visava 
ingressar nos quadros da Administração Pública como chefe do executivo local por meio de 
práticas ilegais e contrárias ao princípio republicano.  
 
Assim, diante da gravidade e da multiplicidade de fatos, amplamente comprovados nos autos, 
tenho que a pena aplicável ao investigado Thyago Antônio Pigatto Caus é a de inelegibilidade 
pelo período de 8 anos, ex vi art. 22, XIV, da LC n. 64/90. O absoluto desprezo com que tratou 
as regras do jogo, bem evidenciam a absoluta inexistência de uma conduta proba, reta, ilibada 
voltada a proteger e atender ao interesse coletivo. Isso é, não reúne o investigado mínimas 
condições de concorrer a cargos eletivos, os quais exigem elevado comprometimento com 
princípios caros como a moralidade e a ética. Desse modo, a suspensão do seu direito 
constitucional de ser votado e de votar se apresenta como pena adequada e condizente com os 



atos praticados. 
 
Pertinente ao investigado Júlio Adilson Pires, (i) além de ter se beneficiado com as 
arrecadações ilícitas, (ii) participou ativamente de uma delas, inclusive se apropriando de 
valores doados (ilegalmente) para a campanha. 
 
É evidente que, em termos quantitativos, as condutas do investigado Júlio Adilson Pires em 
comparação com a do investigado Thyago Pigatto são menores. Não obstante, em termos 
qualitativos, são tão graves quanto, motivo pelo a ele também se impõe a pena de 
inelegibilidade. 
 
No tocante ao investigado Hussein Bakri, restou devidamente comprovado que (i) oferta de 
cargo comissionado junto à Prefeitura de União da Vitória em troca de apoio político do José 
Augusto Mucke, (ii) ofertou cargos de assessoria junto a seu escritório local vinculado à 
Assembleia Estadual modo a convencer Daniel Fernando a concorrer como seu vice, no 
desiderato de conseguir o apoio político do PMDB, (iii) realizou arrecadação ilícita de valores 
aplicados na campanha eleitoral, uma vez que não declarados e (iv) seguramente era o chefe 
maior de toda a operação nefasta criada para levar seu genro ao posto de chefe do executivo 
local, passando todas as negociatas e operações ilegais sob seu crivo. 
 
Tais condutas são absolutamente incompatíveis com alguém que exerce mandato eletivo. 
Ademais, é notório que todas essas manobras espúrias praticadas tinham um desiderato 
absolutamente egoístico, voltado à ampliação e perpetuação no poder do investigado e de seus 
familiares. A eleição de Thyago Pigatto, seu genro, garantir-lhe-ia interferência direta na 
política local, reforçando e intensificando sua base eleitoral, para fins de concorrer às eleições 
de 2018. Ou seja, as condutas praticadas pelo investigado Hussein Bakri representam o que há 
de pior na política nacional e que, lamentavelmente, tem se tornado a regra. Não obstante, 
cabe ao Poder Judiciário rechaçar essa prática, nos limites da lei. 
 
Dessa forma, apresenta-se razoável e proporcional a aplicação da pena de inelegibilidade 
porquanto, pelo que restou cabalmente comprovado nos autos, Hussein Bakri não reúne 
preceitos básicos e elementares a exercer função pública. A prova dos autos demostra 
vilipêndio de todos os princípios regentes da Administração Pública, do Estado Democrático do 
Direito, além de ter demonstrado total descaso com a coletividade, particularmente quando os 
interesses do povo colidem com seus interesses particulares. 
 
As condutas praticadas pelo investigado André Luís Aleixo são de grave relevo. Participou 
diretamente da (i) oferta de cargo comissionado junto à Prefeitura de União da Vitória em troca 
de apoio político do José Augusto Mucke, (ii) do intermédio de oferta de cargos de assessoria 
junto à Assembleia Estadual modo a convencer Daniel Fernando a concorrer como seu vice, no 
desiderato de conseguir o apoio político do PMDB, (iii) realizou arrecadação ilícita de valores 
aplicados na campanha eleitoral, uma vez que não declarados e (iv) realizou doação irregular 
para a campanha da chapa por ele apoiada. A afirmação de que não era um coordenador da 
campanha, mas mero apoiador, não merece credibilidade diante de tudo que já restou 
profundamente examinado nos autos. Ele era um dos principais articulares/coordenadores da 
campanha, recebendo ordens diretas de Hussein Bakri e Thyago Pigatto. 
 
Da própria gravidade dos fatos se evidencia que a pena de inelegibilidade é adequada ao 
investigado. 
 
O investigado Mário Lúcio Pereira Ferreira participou diretamente (i) da ocultação da origem de 
diversas doações, além de (ii) ter participado da arrecadação de valores não declarados à 
Justiça Eleitoral. 
 



Da própria gravidade dos fatos se evidencia que a pena de inelegibilidade também é adequada 
ao investigado. 
 
César Augusto Bogus, por sua vez, participou diretamente (i) da ocultação da origem de 
doações injetando numerário na conta de André Luís Aleixo. O fato é grave e revela o descaso 
com a Justiça Eleitoral e com princípios caros da república. Por isso, a pena de inelegibilidade é 
medida impositiva. 
 
Vinícius José Rocha (i) atuou no oferecimento de cargos vinculado ao gabinete de Hussein Bakri 
para a compra do apoio político do PMDB, (ii) simulou doações para a campanha, (iii) participou 
da captação de valores não declarados à campanha, além de (iv) ter participado ativamente na 
tentativa de ocultação de origem de valores que foram doados por interpostas pessoas à 
campanha. 
 
Ou seja, não há pena outra adequada ao investigado senão a inelegibilidade pelo período de 8 
(oito) anos. 
 
Maria Ester Paganotto Savi (i) atuou na arrecadação de valores não declarados à Justiça 
Eleitoral bem como (ii) participou da fraude da doação realizada por Alla Boyko, uma vez que 
foi ela quem entregou o numerário utilizado para forjar a doação, além de ter informado como 
deveria ser realizada a operação para burlar a legislação eleitoral. 
 
Assim, aplica-se a pena de inelegibilidade. 
 
Alla Boyko Gussoni atuou como interposta pessoa, doando valores que não eram de sua 
titularidade, modo a "esquentar" numerário arrecadado e não declarado à Justiça Eleitoral 
(origem desconhecida). Igualmente, seu consorte, Henrique César Gussoni, atuou como um dos 
operadores da doação, tendo recebido orientação e o dinheiro de um dos coordenadores da 
campanha, Vinícius José Rocha, e da assessora de Hussein Bakri Maria Ester Paganotto Savi, que 
também atuava como operadora e gestora dos valores arrecadados (particularmente aqueles 
não declarados à Justiça Eleitoral). 
 
Tenho que, embora se trate de um fato isolado, ele é absolutamente grave, envolvendo 
lavagem de numerário e simulação de doação. Logo, a pena de inelegibilidade é adequada aos 
investigados.  
 
Carmen Elizabeth Scheibe Ferreira, Everton Distefano Ribeiro e Emannuel Gabardo Taques, por 
seu turno, realizaram doações ilícitas para a campanha, ocultando a origem do numerário. E, 
embora se tratem de fatos isolados para os investigados, eles são absolutamente graves, 
envolvendo lavagem de numerário e simulação de doação. Logo, a pena de inelegibilidade é 
adequada para todos.  
 
Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da penalidade prevista no § 3º do art. 23 da Lei n. 
9.504/97 àqueles que realizaram doações irregulares, tenho que o pedido não comporta 
acolhimento. 
 
A norma invocada pelo Ministério Público versa sobre punição pecuniária para aqueles que 
realizam doações para campanha eleitoral acima do teto legal. Contudo, no caso em testilha, 
essa situação não foi verificada. O que se constatou foi a doação irregular de valores em razão 
da ocultação da origem no numerário, o que é distinto. Logo, como se trata de norma punitiva, 
merece interpretação restritiva, o que obstaculiza sua aplicação ao caso em concreto. 
 
 
 



III - DISPOSITIVO 
 
 
 
Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, no tocante à captação ilícita 
de sufrágio imputada aos investigados Thyago Antônio Pigatto Caus e Hussein Bakri, em razão 
do reconhecimento da litispendência (art. 485, V, do CPC).  
 
Outrossim, julgo, forte no art. 487, I, do CPC c/c art. 22, XIV, da LC n. 64/90, improcedentes as 
imputações de abuso de poder econômico em desfavor dos investigados Thyago Antônio Pigatto 
Caus, Hussein Bakri e Júlio Adilson Pires no tocante à cessão de servidores. 
 
Julgo improcedentes (art. 487, I, do CPC c/c art. 22, XIV, da LC n. 64/90) os pedidos 
formulados em desfavor dos investigados Mário Lúcio Pereira Ferreira, Maria Ester Paganotto, 
César Augusto Bogus, Sandra Maria Shulz Bogus e Antônio Alexandre Moreira no que concerne às 
doações de campanha por eles realizadas. 
 
Ainda, julgo improcedentes (art. 487, I, do CPC c/c art. 22, XIV, da LC n. 64/90) todas 
imputações realizadas em desfavor dos investigados Gabriele Beatriz Bakri e Marcelo Danton 
Dalmolin. 
 
Com esteio no art. 487, I, do CPC c/c o art. 22, XIV, da LC n. 64/90, julgo procedentes os 
pedidos formulados pelo Ministério Público para o fim de:  
 
i) Condenar Thyago Antônio Pigatto Caus, em razão da prática de abuso de poder político e 
econômico para compra de apoio político (duas vezes) e formação de caixa "dois" , à pena de 
inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, exclusive; 
 
ii) Condenar Júlio Adilson Pires, em razão da colaboração para a formação de caixa "dois" , à 
pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, exclusive; 
 
iii) Condenar Hussein Bakri, em razão da prática de abuso de poder político e econômico para 
compra de apoio político (duas vezes), formação de caixa "dois" e participação em doação ilegal 
à campanha eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, 
exclusive; 
 
iv) Condenar André Luís Aleixo, em razão da prática de abuso de poder político e econômico 
para compra de apoio político (duas vezes), formação de caixa "dois" e doações ilegais à 
campanha eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, 
exclusive; 
 
v) Condenar Vinícius José Rocha, em razão da prática de abuso de poder político e econômico 
para compra de apoio político, formação de caixa "dois" e doação ilegal à campanha eleitoral, à 
pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, exclusive; 
 
vi) Condenar Maria Ester Paganotto Savi, em razão da participação em doações ilegais à 
campanha eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, 
exclusive; 
 
vii) Condenar Alla Boyko Gussoni, em razão da realização de doação ilegal à campanha 
eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, exclusive; 
 
viii) Condenar Henrique César Gussoni, em razão da participação em doação ilegal à campanha 
eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, exclusive; 



 
ix) Condenar Carmen Elizabeth Scheibe Ferreira, em razão da realização de doação ilegal à 
campanha eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, 
exclusive; 
 
x) Condenar Everton Distefano Ribeiro, em razão da realização de doação ilegal à campanha 
eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, exclusive; 
 
xi) Condenar Emannuel Gabardo Taques, em razão da realização de doação ilegal à campanha 
eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, exclusive; 
 
xii) Condenar César Augusto Bogus, em razão da participação em doação ilegal à campanha 
eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 2016, exclusive; 
 
xiii) Condenar Mário Lúcio Pereira Ferreira, em razão da formação de caixa "dois" e doações 
ilegais à campanha eleitoral, à pena de inelegibilidade por 8 (oito) anos a partir das eleições de 
2016, exclusive. 
 
Sem condenação a título de custas e honorários. 
 
Publique-se.  
 
Intimem-se. 
 
Extrai-se cópia dos autos encaminhando para o Ministério Público para fins de averiguar a 
prática de crimes comuns praticados pelos investigados, assim como atos de improbidade. 
Desde logo, autorizo o uso das interceptações telefônicas coligidas aos autos, bem como os 
demais documentos carreados ao caderno processual como elementos de prova para as 
investigações. 
 
Encaminhe-se cópia dos autos para o Ministério Público Eleitoral para fins de averiguar a prática 
de crimes eleitorais praticados pelos investigados. Desde logo, autorizo o uso das 
interceptações telefônicas coligidas aos autos, bem como os demais documentos carreados ao 
caderno processual como elementos de prova para as investigações. 
 
Extraia-se cópia da presente sentença juntando aos autos da ação de prestação de contas da 
chapa do investigado Thyago Antônio Pigatto Caus. 
 
Transitada em julgado, providenciem as notificações de praxe, particularmente nos assentos da 
Justiça Eleitoral no tocante à pena de inelegibilidade imposta aos investigados. 
 
Transitada em julgado, encaminhe-se cópia à Assembleia Legislativa para adoação das 
providências que entender pertinente no tocante ao investigado Hussein Bakri, no caso de ainda 
exercer cargo eletivo junto àquele Poder. 
 
Transitada em julgado, encaminhe-se cópia à Assembleia Legislativa para adoação das 
providências que entender pertinente no tocante aos investigados que exercem cargo junto 
àquele órgão. 
 
Transitada em julgado, encaminhe-se cópia à Seccional da OAB de União da Vitória para apurar 
eventual prática de atos incompoatíveis com o exercício da advocacia pelos investigados 
Thyago Pigatto Caus, André Luís Aleixo e Daniel Fernando Rocha. 
 
Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos. 



 
União da Vitória, segunda-feira, 25 de junho de 2018. 
 
 
 
(a)Luís Mauro Lindenmeyer Eche  
 
Juiz Eleitoral Designado 

Sentença em 16/05/2018 - AIJE Nº 61576 LUIS 

 
DECISÃO 
 
Vistos e examinados os autos. 
 
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de 
produção de provas e anunciou o julgamento do feito no estado em que se encontra, opostos 
por Marcelo Danton Dalmolin. 
 
Sustenta a parte embargante, em resumo, que a decisão é omissa com relação ás provas por ele 
pretendidas. Pede a supressão dos vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos 
infringentes aos presentes embargos de declaração. 
 
É o sucinto relatório. 
 
Decido. 
 
Conheço os embargos de declaração, à medida que tempestivos. Contudo, deixo de acolhê-los 
pelas razões que seguem. 
 
A decisão guerreada analisou detidamente a relevância de todas as provas pretendidas pelas 
partes, rejeitando a pertinência para o deslinde do feito. 
 
A prova pericial pretendida pelo embargante, reafirmo, não se presta para o fim objetivado. A 
análise de entra e saída de valores de uma conta não se faz por meio de prova pericial, mas 
documental. Da mesma forma, eventual ocorrência de simulação não se comprova por meio de 
prova técnica. 
 
Ainda, regras formais sobre os meios de depósitos para as contas de campanha demandam a 
interpretação de lei e não de prova técnica. 
 
Com relação a inexistência de depósitos na conta do embargante, basta a ele acostar aos autos 
extratos bancários de suas contas bancárias, sendo absolutamente desnecessária a produção de 
prova técnica para confirmar se houve ou não depósitos em sua conta. 
 
Com relação à prova oral, diz o embargante que ela seria relevante para comprovar que o 
embargante não tinha ciência das irregularidades. Ora, a oitiva de terceiros em nada contribuiu 
para comprovar que o investigado não tinha conhecimento da origem ilícita dos valores. 
Eventuais esclarecimentos consistiram em impressões pessoais de casa testemunha, ou, 
logicamente, de informações prestadas pelo próprio investigado. Ou seja, pertinência alguma 
para o fim de esclarecer os fatos versados no feito. 
 
De igual sorte, a oitiva de um dos supostos envolvidos em contrato de simulação à evidência 
que não contribuiu para o desenlace do feito, o qual, logicamente, corroborará o contrato 



formal firmado. 
 
Pertinente à colheita de depoimento de coinvestigados, esse juízo já se manifestou 
expressamente, refutando a pretensão.  
 
Na verdade, a parte embargante almeja a rediscussão da matéria de fundo, já decidida de 
forma inequívoca. Entretanto, essa pretensão não se coaduna com a natureza e função dos 
embargos declaratórios. 
 
Ante o exposto, desacolho os embargos de declaração. 
 
Intimem-se. 
 
Aguarde-se, no mais, o prazo para alegações finais. 
 
União da Vitória, quarta-feira, 16 de maio de 2018  
 
(a) Luís Mauro Lindenmeyer Eche.  
 
Juíz de Direito 

Decisão interlocutória em 08/05/2018 - AIJE Nº 61576 LUIS 

 
Vistos e examinados os autos. 
 
 
 
1. RELATÓRIO. 
 
 
 
O Ministério Público ajuíza ação de investigação judicial eleitoral em desfavor de Hussein Bakri, 
Thyago Antônio Pigatto Caus, Júlio Adilson Pires, André Luis Aleixo, Mário Lúcio Pereira 
Ferreira, Vinícius José Rocha, Maria Ester Paganotto Savi, Henrique César Gussoni, Carmen 
Elizabeth Scheibe Ferreira, Everton Distefano Ribeiro, Emannuel Gabardo Taques, Marcelo 
Danton Dalmolin, César Augusto Bogus, Sandra Mara Schulz Bogus, Gabriele Beatriz Bakri, Alla 
Boyko Gussoni e Antônio Alexandre Moreira, todos qualificados nos autos. 
 
Sustenta o representante do Parquet, em síntese, que (i) os denunciados Hussein Bakri e Thyago 
Antônio Pigatto Caus (sogro e genro), no certame municipal de 2016, no qual o segundo 
concorria ao cargo de Prefeito, realizaram captação ilícita de sufrágio. Afirma que promoveram 
uma competição, com premiação, para os eleitores que levassem o maior número de pessoas ao 
evento realizado no pátio da casa de shows Wooden Hall, no dia 27/08/16, do qual participaria 
o apresentador de programa televisivo Ratinho, bem como seu filho, Ratinho Jr. Segundo consta 
da denúncia, o deputado Hussein Bakri prometeu uma viagem para Curitiba, onde o vencedor 
passaria o dia com o deputado, conhecendo os trabalhos da Assembleia Legislativa, além de 
ganhar almoço e jantar, sendo que tais despesas seriam arcadas por Hussein Bakri. Além disso, 
imputa o Ministério Público a (ii) prática de conduta caracterizadora de abuso do poder político 
por parte de Hussein Bakri, uma vez que ele teria cedido os funcionários públicos Maria Ester 
Paganotto Savi e Wilson de Oliveira de Almeida, durante do expediente, para que atuassem na 
campanha do Thyago Pigatto e do seu vice, sr. Júlio Adilson Pires. Ainda, o chefe da 6ª Regional 
de Saúde do Estado do Paraná, sr. Henrique Cesar Guzzoni, indicado por Hussein Bakri para o 
cargo, também teria atuado na campanha eleitoral do sr. Thyago Pigatto. Consta, ainda, da 



denúncia que houve (iii) abuso do poder político e econômico decorrente do oferecimento de 
cargo comissionado na prefeitura em troca de apoio político. Explicando, o Ministério Público 
narra que a chapa de Thyago Pigatto tinha interesse que o PMDB integrasse à coligação formada 
para disputar o certame municipal, indicando como vice-prefeito o sr. Antônio Alexandre 
Moreira (vulgo "Toninho da Ótima" ). Caso se lograsse êxito nessa coligação, o sr. José Augusto 
Mucke (integrante do PMDB) seria nomeado para cargo comissionado na Secretaria Municipal de 
Trânsito. Informa que dessa transação participaram além de Thyago Pigatto os denunciados 
Hussein Bakri e André Luis Aleixo. É também imputado aos réus a (iv) prática de abuso de poder 
político e econômico decorrente da oferta de cargos comissionados na Assembleia Legislativa do 
Paraná em troca de apoio à campanha municipal. Esclarece o denúncia que Hussein Bakri, 
Thyago Pigatto, André Luís Aleixo e Vinícius José Rocha tinham como plano a indicação do 
vereador Daniel Fernando Rocha como vice-prefeito, a qual, incialmente, negou o pedido em 
razão de que teria que se afastar das suas atividades de advocacia, o que reduziria seus 
proventos. Contudo, diante da justificativa da negativa, foi ofertado ao vereador um cargo 
comissionado, com proventos de R$ 10.000,00 mensais e, após, de R$ 15.000,00, o qual seria 
ocupado por sua esposa. Tal cargo seria vinculado ao escritório regional do Deputado Estadual 
Hussein Bakri. Foi proposto, também, para o vereador que poderia haver a nomeação de duas 
pessoas ligadas a ele, com vencimentos de R$ 7.500,00 cada, modo a ocultara ilicitude. Afirma 
que, embora não tenham sido aceitas as propostas, resta caracterizado o ilícito eleitoral. Por 
fim, sustenta o Ministério Público que (v) que os réus Hussein Bakri, Thyago Pigatto, André Luís 
Aleixo, Mário Lúcio Pereira Ferreira e Vinícius José Rocha envolveram-se diretamente na 
coordenação da campanha eleitoral, promovendo arrecadação de valores não contabilizados, o 
que caracteriza abuso econômico. Alega que André Luis Aleixo solicitou a Mário César Patruni a 
troca de um cheque de terceiro por valor em espécie no valor de R$ 40.000,00 para pagamento 
de cabos eleitorais. Que após as eleições André Luis Aleixo novamente entrou em contato com 
Mário César Patruni para saber se ele havia conseguido cheques ou dinheiro para pagamento de 
dívidas da campanha de Thyago Pigatto e seu vice, quando informou que não teria o numerário. 
Que Vinícius José Rocha também estaria envolvido na arrecadação não contabilizada para 
quitar dívidas da campanha. Das conversações também se extrai que Mário Lúcio Pereira 
Ferreira realizava os pagamentos relativos à campanha municipal majoritária e que Maria Ester 
Paganotto Savi (assessora parlamentar de Hussein Bakri) também realizava arrecadação de 
numerário para a campanha. Afirma que ambos simularam a regularidade das contas da 
campanha, fazendo com que pessoas físicas depositassem em suas próprias contas-correntes 
numerários para, depois, transferissem para a conta da campanha. Assevera que o denunciado 
Marcelo Dalton Dalmolin tinha pleno conhecimento desses fatos, inclusive orientado os 
envolvidos na forma de realizar as doações simuladas. Relata que a prova obtida com a 
interceptação evidencia que Henrique César Gussoni e Alla Boyko Gussoni realizaram doação 
irregular de R$ 15.000,00 para a campanha, dinheiro esse entregue pelos próprios 
coordenadores da campanha. Igualmente, André Luis Aleixo realizou doação em valor superior 
ao legalmente permitido, considerando a declaração de rendimentos. Advoga que Everton 
Distefano Ribeiro, Mário Lúcio Pereira Ferreira, Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira, Vinícius 
José Rocha, Maria Ester Paganotto, Emanuel Gabrdo Taques, Cesar Augusto Bogus, Sandra 
Schultz Bogus e Antônio Alexandre Moreira realizaram doações em período ilegal. Com relação à 
Gabrielle Beatriz Bakri Pigatto Caus, trata-se da administradora financeira na prestação de 
contas, a qual tinha plena ciência das ilicitudes cometidas. Discorre sobre a ilegalidade da 
prática denominada "caixa dois" . Ao fim, pede, em liminar, a quebra do sigilo fiscal e bancário 
de parte dos denunciados. No mérito, pugna, (a) no tocante aos denunciados Thyago Pigatto 
Caus, sua condenação por captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico e político; (b) 
com relação ao denunciado Hussein Bakri, sua condenação por captação ilícita de sufrágio, 
abuso de poder econômico e político; (c) no concernente aos denunciados Júlio Adilson Pires, 
André Luis Aleixo e Vinícius José Rocha, suas condenações por abuso de poder econômico e 
político; (d) pertinente aos demais denunciados, suas condenações por abuso de poder 
econômico. Foram juntados documentos. 
 



Nas fls. 297-306, a inicial foi recebida, sendo deferido o pleito liminar. 
 
Citado, o codenunciado Antônio Alexandre Moreira apresenta resposta nas fls. 484-489. Afirma 
que em momento algum foi gravado oferecendo ou participando de simulação de doação. Que o 
fato de terceiros mencionarem seu nome não o torna responsável por prática de abuso de poder 
econômico no tocante à doação realizada. Advoga que não há impedimento legal par que sejam 
realizadas doações após as eleições, sendo que a lei veda, apenas, novos gastos de campanha. 
Informa que foi procurado após as eleições por Mário Lúcio Pereira Ferreira para fins de 
verificar a possibilidade de doação para quitação de dívidas pretéritas da campanha, com o que 
anuiu. Discorre que o valor doado, por representar menos de 10% dos valores empregados na 
campanha, não pode ser considerado como interferência na regularidade do certame. Pede a 
improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Acosta documentos. 
 
André Luís Aleixo apresenta defesa nas fls. 491-503. Em preliminar, alega a nulidade da prova 
obtida com a interceptação telefônica. Ainda, aponta irregularidade da via eleita para a 
apuração de doações realizadas acima do permissivo legal, a qual deveria ser apurada por meio 
de representação eleitoral. Invoca, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito por falta de 
prova robusta sobre seu envolvimento nos fatos narrados na inicial. No mérito, afirma que não 
houve qualquer promessa de vantagem na questão atinente à coligação ao PMDB, tratando-se 
de ilação do Ministério Público. Igualmente, no tocante ao oferecimento de cargos juntos à 
assembleia estadual, as conversas gravadas foram anteriores ao pleito, se cuidando de meras 
conjecturas. Aduz que o PMDB acabou se vinculando ao adversário no certame majoritária 
municipal. Afirma que, à época, era chefe do IAP, não tendo poder decisório em qualquer 
nomeação para cargo comissionado perante a assembleia estadual. Esclarece que não 
coordenou a campanha, agindo como dirigente partidário do DEM, partido que se coligou com o 
partido do candidato à prefeitura Thyago Pigatto. Que apenas realizou duas doações 
devidamente registradas para a campanha. Alega que os valores indicados nas gravações 
telefônicas em momento algum são apontadas como relativas à campanha. Que as conversas 
tratavam de assuntos particulares e não eleitorais. Que tais conversas se originaram da greve 
dos bancos, o que exigiu operações entre particulares para saldar compromissos pessoais. Aduz 
que os valores doados não excederam ao limite legal. Pede a extinção do feito. 
Subsidiariamente, pretende a improcedência dos pedidos deduzidos na vestibular. 
 
Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira, Everton Distefano Ferreira e Emannuel Gabardo Taques, 
citados, apresentam contestação nas fls. 505-517. Em preliminar, advoga a parte contestante a 
nulidade da quebra do sigilo bancário e fiscal por incompetência do juízo. Alega a ilegitimidade 
dos investigados por não terem concorrido para qualquer cargo eletivo. Quanto ao mérito, 
afirmam que as doações realizadas observaram o limite legal bem como os prazos definidos 
pela lei de regência. Assevera que, como Carmen e Everton são casados, o limite para a doação 
deve levar em consideração o patrimônio do casal. Afirma que, como as contas dos candidatos 
ainda não foram julgadas, além de não terem sido impugnadas, não podem as doações 
realizadas ser tidas por ilícitas. Pedem o acolhimento das preliminares. Caso não acolhido, que 
sejam julgados improcedentes os pedidos no mérito. 
 
Júlio Adilson Pires apresenta defesa nas fls. 522-530. Afirma que não participou de quaisquer 
das condutas narradas na inicial. Outrossim, que não pode ser responsabilizado em razão de 
eventual proveito eleitoral. Aduz que apenas teve seu nome mencionado nas interceptações 
telefônicas, sem figurar como interlocutor de qualquer conversa. Postula a improcedência dos 
pedidos articular na inicial. Subsidiariamente, pugna pela observância dos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação das penalidades. 
 
Marcelo Dalton Dalmolin apresenta defesa nas fls. 533-544. Esclarece, inicialmente, que 
prestou serviços de contabilidade e não de advocacia para o candidato Thyago Pigatto. Que os 
documentos apresentados com a inicial não indicam a prática de qualquer irregularidade. Que o 



exercício da contabilidade não pressupõe a investigação da origem das doações e nem sua 
regularidade. Desconhece movimentações financeiras irregulares, informais ou outras que não 
as registradas no sistema da Justiça Eleitoral. Aduz que o pagamento de alguns dias à militância 
em valor irrisório não configura ato ilícito, ensejando, quando muito, ressalva nas contas. 
Assevera que pagamentos efetivamente realizados não podem ser considerados atos ilícitos. 
Afirma que não há indícios nos autos a autorizar o processamento do feito contra sua pessoa. 
Postula a improcedência dos pedidos deduzidos na exordial. 
 
Nas fls. 546-621, o coinvestigado Hussein Bakri apresenta resposta. Argui a decadência da 
pretensão articulada nos autos porquanto o prazo final para o ajuizamento da AIJE é o dia 
anterior à diplomação, sendo que a presente ação foi ajuizada no dia da diplomação. Advoga, 
ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito porquanto não era candidato no certame 
de 2016. Sustenta que se faz necessário prova robusta para a inclusão de terceiro no polo 
passivo a demanda, o que não se verifica no caso em tela. Ainda, sustenta a incompetência do 
juízo, considerando a prerrogativa de foro do denunciado, uma vez que exerce mandato 
estadual. Defende, ainda, a nulidade da quebra do sigilo assim como da interceptação 
telefônica determinada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de União da Vitória. Também em 
preliminar, requer o reconhecimento de litispendência com a AIJE n. 296-11.2016-6.16.0033 no 
tocante à captação ilícita de sufrágio. Quanto ao mérito, defende que não pode responder pela 
captação ilícita de sufrágio por não ser candidato. Tece considerações sobre eventual ilicitude 
na forma de obtenção do áudio em que supostamente teria ocorrido a captação. Assevera que o 
áudio foi veiculado em grupo fechado de apoiadores e cabos eleitorais da coligação não 
configurando qualquer ilícito. Argumenta, outrossim, que não resta caracterizado abuso do 
poder econômico ou político por inexistência de fato grave ou com potencialidade de lesão à 
higidez do pleito. No tocante à suposta cessão de funcionários do legislativo estadual para 
atuarem na campanha, sustenta que não há provas da alegação. Afirma que Wilson de Oliveira 
de Almeida foi exonerado em 15/08/16, somente sendo nomeado novamente em 03/10/16. 
Com relação à Maria Ester Paganotto Savi, não há provas de que tenha atuado na campanha 
durante o expediente. Pertinente a Henrique Cesar Gussoni, aponta não existir qualquer grau 
de hierarquia ou subordinação com o denunciado. Além disso, destaca que em setembro de 
2016 o sr. Henrique Cesar Gussoni se encontrava no gozo de férias, não havendo 
incompatibilidade com a participação na campanha. Afirma que não há qualquer indício de que 
o representado tenha oferecido cargo comissionado junto à Prefeitura Municipal ou à 
Assembleia Estadual em caso de eleição. Assevera que não exerceu qualquer atividade na 
campanha de 2016. Que a inicial apenas presume a existência de "caixa dois" e eventual 
participação do denunciado. Pede o acolhimento das preliminares. Subsidiariamente, propugna 
pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.  
 
A codenunciada Gabriele Beatriz Bakri apesenta resposta à acusação nas fls. 625-659. Argui a 
decadência da pretensão articulada nos autos porquanto o prazo final para o ajuizamento da 
AIJE é o dia anterior à diplomação, sendo que a presente ação foi ajuizada no dia da 
diplomação. Advoga, ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito porquanto não era 
candidata no certame de 2016. Sustenta que se faz necessário prova robusta para a inclusão de 
terceiro no polo passivo a demanda, o que não se verifica no caso em tela. Defende, ainda, a 
nulidade da interceptação telefônica determinada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de União 
da Vitória. Quanto ao mérito, defende a inexistência de "caixa dois" . Relata que, mesmo no 
caso de reprovação nas contas, isso não ensejaria a aplicação das penalidades pretendidas 
porque deve ser sopesado a gravidade dos fatos, para o que não atentou o Ministério Público. 
Ainda, que não há como responsabilizar a representada por prestações de contas que ainda não 
foram julgadas. Pede o acolhimento das preliminares. Subsidiariamente, pela improcedência 
dos pedidos deduzidos na inicial. 
 
Citado, o codenunciado Vinícius José Rocha contesta nas fls. 664-703. Argui a decadência da 
pretensão articulada nos autos porquanto o prazo final para o ajuizamento da AIJE é o dia 



anterior à diplomação, sendo que a presente ação foi ajuizada no dia da diplomação. Advoga, 
ainda, sua ilegitimidade passiva para figurar no feito porquanto não era candidato no certame 
de 2016. Sustenta que se faz necessário prova robusta para a inclusão de terceiro no polo 
passivo a demanda, o que não se verifica no caso em tela. Defende, ainda, a nulidade da 
quebra do sigilo assim como da interceptação telefônica determinada pelo magistrado da 2ª 
Vara Criminal de União da Vitória. Quanto ao mérito, esclarece que é primo dos investigados 
André Luís Aleixo e Daniel Fernando Rocha o que é relevante para contextualização das 
conversas. Que é funcionário da Comissão de Educação do Legislativo Estadual e não do 
gabinete do investigado Hussein Bakri. Afirma que não possui autonomia ou poder de gerência 
para ofertar cargo comissionado. Discorre sobre o conteúdo das conversas interceptadas. Com 
relação à suposta arrecadação irregular, afirma que não há provas das imputações narradas na 
inicial. Que a denúncia está fundada em suposições. Defende que as doações realizadas foram 
regulares. Pede o acolhimento das preliminares. No mérito, pugna pela improcedência dos 
pedidos deduzidos na inicial.  
 
Thyago Antônio Pigatto Caus contesta nas fls. 708-769. Argui a decadência da pretensão 
articulada nos autos porquanto o prazo final para o ajuizamento da AIJE é o dia anterior à 
diplomação, sendo que a presente ação foi ajuizada no dia da diplomação. Advoga, ainda, sua 
ilegitimidade passiva para figurar no feito porquanto não restou robustamente comprovado os 
fatos narrados na inicial. Defende, ainda, a nulidade da quebra do sigilo assim como da 
interceptação telefônica determinada pelo magistrado da 2ª Vara Criminal de União da Vitória. 
Também em preliminar, requer o reconhecimento de litispendência com a AIJE n. 296-11.2016-
6.16.0033 no tocante à captação ilícita de sufrágio. Quanto ao mérito, defende que não pode 
responder pela captação ilícita de sufrágio porquanto os áudios em que se fundamenta a 
pretensão foi veiculado em grupo fechado de WhatsApp. Argumenta, outrossim, que não resta 
caracterizado abuso do poder econômico ou político por inexistência de fato grave ou com 
potencialidade de lesão à higidez do pleito. No tocante à suposta cessão de funcionários do 
legislativo estadual para atuarem na campanha, sustenta que não há provas da alegação. 
Afirma que Wilson de Oliveira de Almeida foi exonerado em 15/08/16, somente sendo nomeado 
novamente em 03/10/16. Com relação à Maria Ester Paganotto Savi, não há provas de que 
tenha atuado na campanha durante o expediente. Pertinente à Henrique Cesar Gussoni, aponta 
não existir qualquer grau de hierarquia ou subordinação com o denunciado. Além disso, destaca 
que em setembro de 2016 o sr. Henrique Cesar Gussoni se encontrava no gozo de férias, não 
havendo incompatibilidade com a participação na campanha. Afirma que não há qualquer 
indício de que o representado tenha oferecido cargo comissionado junto à Prefeitura Municipal 
ou à Assembleia Estadual em caso de eleição. Que a inicial apenas presume a existência de 
"caixa dois" e eventual participação do denunciado. Pede o acolhimento das preliminares. 
Subsidiariamente, propugna pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Junta 
documentos. 
 
Nas fls. 861-901, o codenunciado Thyago Pigatto Caus apresenta exceção de suspeição em 
desfavor da magistrada eleitoral ao argumento de suposta inimizade, o que fora autuado em 
apartado (processo n. 33-42.2017.6.16.0033, fl. 901). 
 
Citados, os coinvestigados Henrique Cesar Gussoni, Alla Boiko Gussoni, Mário Lúcio Ferreira 
Pereira, Carmen Elisabeth Scheibe Ferreira, Cesar Augusto Bogus e Sandra Mara Schulz Bogus 
apresentam defesa nas fls. 903-908. Em preliminar, defendem a ilegalidade das escutas 
telefônicas. No mérito, argumenta que o exercício de cargo de comissão junto à regional de 
saúde não inviabiliza a prática de atos político-partidários. Afirma que a participação nos 
eventos políticos ocorreu nos finais de semana e feriados. Sustenta que não há falar em 
doações irregulares. Que possui relação de amizade com o candidato, sendo natural seu 
interesse na sua eleição. Relata que os valores apontados como "caixa 2" foram arrecadados 
regularmente e declarados à Justiça Eleitoral. Defende a regularidade das doações realizadas 
após o dia das eleições. Pede a improcedência dos pedidos declinados na exordial. 



 
A magistrada eleitoral não acolheu a alegação de suspeição, remetendo os autos ao TRE (fl. 
910). 
 
Réplica às contestações nas fls. 976-1.067, na qual pede a declaração de revelia dos 
coinvestigados Henrique César Guzzoni, Alla Boiko Guzzoni, Mário Lúcio Ferreira Pereira, Cezar 
Augusto Bogus, Sandra mara Shulz Bogus, Hussein Bakri, Gabriele Beatriz Bakri, Vinicíus José 
Rocha e Thyago Pigatto Caus, além de impugnar as defesas apresentadas. 
 
Foi juntado aos autos decisão de não conhecimento da exceção de suspeição (fls. 1.075-.1082), 
a qual foi confirmada em sede de exame de embargos de declaração (fls. 1.085-1.093). 
 
Os investigados se manifestaram sobre a alegação de revelia (fls. 1.146-1.219; 1.225-1.311; 
1.317-1.368; 1.374-1.421). 
 
A documentação pertinente à quebra do sigilo fiscal e bancários dos investigados foi juntada 
aos autos (fls. 1.434-1.522). 
 
Os investigados Thyago Antônio Pigatto Caus, Hussein Bakri, Gabriele beatriz Bakri e Vinícius 
José Rocha atravessam manifestação nas fls. 1.530-1.549. Sustentam que, malgrado tenha a 
magistrada eleitoral Leonor Bisolo Constantinopolos Severo negado sua suspeição para atuar no 
presente feito, a reconheceu no bojo dos autos n. 13261-18.2016.8.16.0174, afastando-se da 
jurisdição. Discorre sobre a identidade dos fatos e das partes. Com relação ao juiz Morian 
Nowitschenko Linke, afirma que já se manifestou em outros autos, declarando sua suspeição 
para atuar em processos em que seja parte o investigado Thyago Pigatto Caus. Além disso, esse 
magistrado foi arrolado como testemunha na exceção de suspeição. Assim, pretendem seja 
reconhecida a nulidade de todos os atos praticados pelos dois magistrados nos autos. 
 
O magistrado Morian Nowitschenko Linke averbou sua suspeição (fls. 1.594).  
 
Sobreveio minha designação para atuar no feito, por meio da Portaria n. 336/18, ocasião em 
que determinei a juntada de documentação e a certificação de fatos e dados relevantes para o 
deslinde dos autos (fl. 1.599). 
 
Certidões juntadas nas fls. 1.601-1.602 e 1.6013. 
 
As partes foram intimadas para apontarem os pontos controvertidos, indicarem as provas 
pretendidos, declinando a pertinência delas para o desenlace dos autos (fl. 1.615). 
 
O Ministério Público manifesta nas fls. 1.622-1.703, pugnando pelo julgamento antecipado; os 
investigados Thyago Antônio Pigatto Caus, Hussein Bakri, Gabriele beatriz Bakri e Vinícius José 
Rocha protestaram genericamente por produção de todas as provas admitidas no Direito (fls. 
1.732-1.778); Antônio Alexandre Moreira declinou não ter outras provas a serem produzidas (fl. 
1.782); o coinvestigado Marcelo Dalton Dalmolin fez menção remissiva às provas pretendidas 
(fls. 1.784-1.791); Júlio Adilson Pires pugna pela produção de prova testemunhal para contrapor 
os fatos narrados na inicial (fl. 1.794). 
 
Vieram os autos conclusos em 04/05/2018. 
 
É o sucinto relatório.  
 
 
 
Passo a fundamentar e decidir. 



 
 
 
2. FUNDAMENTAÇÃO. 
 
 
 
Inicialmente, calha resolver nesse momento processual apenas a alegação de nulidade dos atos 
processuais em razão da suposta parcialidade dos magistrados que atuaram anteriormente no 
feito, uma vez que prejudicial ao prosseguimento do processo. 
 
 
 
Da suposta nulidade dos atos praticados pelos magistrados que atuaram até então no feito. 
 
 
 
Afirmam parte dos investigados haver nulidade dos atos praticados pelo Dr. Morian 
Nowitschenko Linke e pela Dra. Leonor Bisolo Constantinopolos Severo, ambos em razão de 
alegada suspeição em face do investigado Thyago Pigatto Caus. 
 
Contudo, não nulidade a ser reconhecida. 
 
Inicialmente, compulsando os autos, verifico que não foram proferidos atos decisórios pelo 
ilustre magistrado Morian Nowitschenko Linke. Há apenas duas manifestações dele nos autos: 
uma, à fl. 1.523, determinando fosse cumprido despacho já proferido anteriormente por outro 
magistrado; outra, averbando sua suspeição (fl. 1.594). 
 
Saliento que o despacho da fl. 1.523, a qual não possui cunho decisório, era inclusive 
desnecessário, uma vez que era obrigação do próprio cartório, independentemente de 
conclusão dos autos, dar cumprimento ao despacho já lançado anteriormente. 
 
Ou seja, nenhuma nulidade há de ser declarada.  
 
Também sustentam que os atos praticados pela magistrada Leonor Bisolo Constantinopolos 
Severo seriam nulos em razão da inimizade havida entre ela e o investigado Thyago Pigatto 
Caus. Que, em tese, essa inimizade foi reconhecida pela própria magistrado, o que ensejaria a 
nulidade de todo o processo.  
 
Novamente sem razão os investigados. 
 
Primeiramente, não é da alçada desse magistrado adentrar no exame da existência ou não das 
hipóteses de suspeição de outro magistrado que tenha atuado nos presentes autos. Tal exame é 
de competência exclusiva do TRE-PR, que deu a solução que entendeu pertinente ao incidente 
de suspeição manejado pelo investigado (vide fls. 1.074-1.094).  
 
Segundo, com exceção do recebimento da inicial e da decretação da quebra do sigilo fiscal e 
bancário dos investigados, não há nos autos qualquer outra decisão ou despacho que importe 
sucumbência aos investigados proferido pela ilustrada magistrada.  
 
Mais do que isso: a questão atinente à quebra do sigilo fiscal foi objeto de exame pelo TRE-PR, 
no mandado de segurança n. 200-61.2017.6.16.0000 (fls. 1.102-1.117). Quando do julgamento 
do mandamus, a Corte entendeu, por maioria, que, ainda que não estivessem presentes os 
requisitos para a concessão de tutela de urgência, eventual revogação/declaração de nulidade 



da decisão que determinara a quebra seria absolutamente inútil. Isso porque, por se tratarem 
de dados já consolidados, a ordem de quebra poderia ter sido deferida após a oitiva dos 
investigados (momento reputada mais adequado pela Corte Estadual Eleitoral), sendo que os 
dados obtidos em juízo sumário seriam os mesmos obtidos após a angularização do feito. 
 
Isto é, aplicaram-se, em outras palavras, os princípios da instrumentalidade das formas e da pas 
de nullité sans grief. Não havia (como não há) qualquer utilidade prática na declaração de 
nulidade da decisão que determinou a vinda aos autos das declarações de imposto de renda e 
movimentação bancária dos investigados se, no minuto seguinte, essa mesma decisão poderia 
ter sido prolatada, sendo que os dados que aportariam aos autos seriam idênticos àqueles já 
existentes. 
 
Por fim, com relação ao suposto reconhecimento de inimizade pela magistrada, beira à 
temeridade à alegação, uma vez que a parte desvirtua completamente o que fora afirmado 
pela douta juíza. 
 
A decisão a que fazem referência os investigados (fl. 1.576) não foi proferida nos presentes 
autos, mas, sim, no processo n. 13261-18.2016.8.16.0174 que tramita perante a 2ª Vara da 
Fazenda Pública de União da Vitória. 
 
Reproduzo o que foi escrito pela magistrada: 
 
 
 
Em análise dos autos denota-se que figura como réu o Sr. Thyago Antonio Pigatto Caus. Referido 
réu foi candidato nas Eleições Municipais de 2016, em cuja candidatura resultou em algumas 
ações típicas eleitorais, nas quais esta Magistrada foi a responsável pela condução, por ser 
também Juíza da 33ª Zona Eleitoral.  
 
Porém, desde o período da candidatura o Sr. Thyago Pigatto Caus veio se sentindo injustiçado e 
perseguido por esta Magistrada, indicando inclusive haver `inimizade¿, culminando na oposição 
de diversas exceções de suspeição nos processos em que é parte, as quais foram rejeitadas pelo 
Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral.  
 
Ocorre que, embora não se tenha qualquer inimizade, a relação entre esta Magistrada e o Sr. 
Thyago Antonio Pigatto Caus - que também atua como advogado em processos que tramitam 
nesta Vara - acabou por se desgastar de tal maneira que feriu o brio desta Magistrada. 
 
Portanto, acreditando que a melhor solução no caso se dê com o afastamento desta Magistrada 
de todos os feitos onde o Dr. Thyago Antonio Pigatto Caus atue como parte ou procurador, a fim 
de resguardar os melhores direitos das partes, em especial pelo julgamento da lide por juiz 
completamente imparcial, converto o julgamento em diligência a fim de averbar a minha 
suspeição nos presentes autos, nos termos do artigo 145, § 1º, do Código de Processo Civil. (fl. 
1.576). 
 
 
 
Pela simples leitura da decisão afere-se, com clareza solar, que em momento algum afirmou a 
magistrada que era inimiga do investigado Thyago Pigatto Caus. Muito antes pelo contrário: 
afirmou, textualmente, que nunca manteve inimizade com o investigado. Não obstante, em 
razão das diversas acusações realizadas pelo investigado ao longo da campanha eleitoral de 
2016 em desfavor da magistrada, que era titular da 33ª Zona Eleitoral, ela reconheceu - de 
maneira louvável, diga-se -, que, a partir daquele momento, seu julgamento poderia ser 
parcial. E justamente para resguardar ao investigado o direito a um juízo imparcial, é que se 



afastou da condução daqueles autos. 
 
Outrossim, é absolutamente irrelevante o que fora decidido pelo magistrado substituto 
naqueles autos, seja porque não vinculativo a esse juízo, seja por estar aludida decisão 
completamente divorciada da realidade daqueles autos. Aliás, apenas para registro, a decisão 
proferida pelo magistrado substituto nos autos n. 200-61.2017.6.16.0000 não mais se mantém. 
Isso porque ela foi objeto de correição parcial (processo n. 11460-36.2018.8.16.0000), ocasião 
em que foi reformada, em sede liminar, diante do erro evidente e por importar inversão 
tumultuária dos atos e fórmulas legais, segundo o relator da correição parcial.  
 
Note-se, ainda, que a decisão da magistrada Leonor Constantinopolos Severo foi proferida 
apenas em 30/01/18. Ou seja, de modo algum, até mesmo pelo próprio conteúdo da decisão, 
pode-se cogitar de produção de efeitos pretéritos. Com efeito, é regra comezinha do Direito 
que o reconhecimento de suspeição pelo juízo por fato superveniente (caso daqueles autos) não 
produz efeitos retroativos. Nesse sentido, iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça: 
 
 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE 
FORO ÍNTIMO. NULIDADE DOS ATOS ANTERIORES À DECISÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO 
DESPROVIDO. 
 
1. "A suspeição por foro íntimo, assim declarada em decorrência de causa superveniente à 
instauração do processo, não importa na nulidade dos atos processuais anteriores a esse fato." 
(RHC 9.399/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJ 14/08/2000, p. 180) 2. A 
orientação de que a decretação de nulidade processual, na esteira do art. 563 do Código de 
Processo Penal, absoluta ou relativa, depende da demonstração do efetivo prejuízo para a 
acusação ou para a defesa. Aplicação na esfera processual do princípio do pas de nullité sans 
grief. Desse ônus, não se desincumbiu a recorrente, que se limitou a afirmar que os atos seriam 
absolutamente nulos. 
 
Recurso desprovido. 
 
(RHC 38.084/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2017, 
DJe 06/11/2017). 
 
 
 
PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. CAUSA SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO 
DESPROVIDO. 
 
I - Na linha dos precedentes desta Corte, a suspeição por situação superveniente não opera 
retroativamente, vale dizer, não importa, por si só, a nulidade dos atos processuais anteriores a 
esse fato. 
 
II - Na hipótese, houve o reconhecimento a posteriori da suspeição por parte da d. Promotora 
de Justiça - a despeito de anterior exceção julgada improcedente - justificada na preservação 
da "celeridade processual" e na redução "(d)os prejuízos causados à vítima do feito em 
instrução", independentemente da anterior relação locatícia mantida entre ela e o avô da 
vítima, circunstância esta que ensejou a referida exceção de suspeição. 
 



III - O fato de ter havido o superveniente reconhecimento, motu proprio, da suspeição da 
Representante do Ministério Público, esse não inquina, por si só, os atos pretéritos por ela 
praticados, porquanto a defesa não trouxe à colação qualquer indicativo de que a anterior 
relação locatícia entre a d. Promotora de Justiça e o avô da vítima teria repercutido, de forma 
concreta, nas manifestações processuais do Ministério Público e na lisura da persecução penal - 
na linha do que decidido nas instâncias ordinárias - não havendo falar em presunção absoluta de 
nulidade. 
 
Recurso ordinário desprovido. 
 
(RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 
19/10/2015). 
 
 
 
Por todas essas razões, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. 
 
Outrossim, para espancar quaisquer dúvidas, ratifico todos os atos praticados pelos magistrados 
que até então atuaram no feito. 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto às demais preliminares e prejudiciais de mérito. 
 
 
 
As demais preliminares e prejudicais serão analisadas por ocasião da sentença, porque, como se 
verificará, a hipótese será de julgamento antecipado do feito. 
 
Saliento que é pacífico o entendimento dos tribunais regionais eleitorais acerca da possibilidade 
de julgamento antecipado de AIJE nos casos em que se apresenta desnecessária a dilação 
probatória. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes como exemplos: 
 
 
 
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL. PRELIMINARES AFASTADAS. PROMOÇÃO PESSOAL DE AGENTE PÚBLICO. 
VEICULAÇÃO DE PLACA POR EMPRESA PARTICULAR. BENEFÍCIO DO CANDIDATO CONSTATADO. 
VIOLAÇÃO DO ART. 73, VI, 'B', c/c § 8, AMBOS DA LEI N° 9.504/1997. RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
(...). 
 
2. Preliminar de ofensa da ampla defesa e do contraditório por inobservância do rito do art. 22 
da Lei Complementar nº 64/90 afastada - quando os documentos apresentados na inicial e na 
contestação são suficientes ao deslinde da controvérsia, cabe o julgamento antecipado da lide, 
na forma do art. 355, I, do novo CPC. 
 
(...). 
 



(RECURSO ELEITORAL n 34809, ACÓRDÃO n 53406 de 18/09/2017, Relator(a) PAULO AFONSO DA 
MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 21/09/2017). 
 
 
 
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E 
VICE-PREFEITO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ABUSO DE PODER POLÍTICO, ECONÔMICO 
E USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 
 
1. Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento antecipado da lide. Questão exclusivamente 
de direito. Possibilidade de dispensa da apresentação de alegações finais. Ausência de afronta 
aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Sentença que 
expôs de forma satisfatória os motivos que levaram à formação do convencimento do 
magistrado, cumprindo o que determinam os artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do 
Código de Processo Civil. 
 
(...). 
 
(RECURSO n 78886, ACÓRDÃO de 28/03/2017, Relator(a) MARLI MARQUES FERREIRA, Publicação: 
DJESP - Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, Data 03/04/2017 ). 
 
 
 
Prossigo na análise das provas objetivadas pelas partes. 
 
 
 
Da produção de provas pretendidas pelos investigados. 
 
 
 
Parte dos réus objetiva a produção de prova pericial modo a comprovar a regularidade das 
doações realizadas ao longo da campanha eleitoral. Porém, tal prova se revela inútil. 
 
O Ministério Público apontou precisamente quais são as transações que reputa ilegais, juntando 
aos autos a prova documental que aponta suficiente a comprovar suas alegações.  
 
Outrossim, constam dos autos os extratos bancários dos investigados, bem como as declarações 
do imposto de renda, o que se revela suficiente para elucidar as transações, porque se trata de 
mero exame comparativo e de aferição matemática singela. 
 
Logo, caso essas provas se revelem insuficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, 
somado ao fato que o Ministério Público postulou o julgamento antecipado do feito, o juízo será 
de improcedência. 
 
O pedido genérico de produção de "outras provas documentais" vai indeferido justamente em 
razão da sua imprecisão. 
 
As partes foram advertidas que deveriam precisar pormenorizadamente a relevância da prova 
objetivada para elucidar as questões postas nos autos. Assim, o protesto genérico de provas 
documentais, quanto mais diante do acervo documental carreado aos autos (que já contam com 
9 volumes), não merece acolhida. 
 
Não obstante, determino, de ofício, que os investigados André Luís Aleixo e Marcelo Danton 



Dalmolin juntem aos autos cópia integral das suas declarações do imposto de renda, pertinente 
ao ano-calendário 2015, exercício 2016, o que se revela necessário para analisar se as doações 
realizadas excederam ou não o limite legal. 
 
Por fim, parte dos réus objetivam a produção de prova testemunhal para esclarecer os fatos. 
 
Novamente, a generalidade da alegação não comporta colhimento porquanto os investigados 
não externam no que consistiriam esses esclarecimentos e qual a relevância para confortar ou 
infirmar as versões já apresentadas nos autos. 
 
Veja-se que a AIJE está fundada em prova documental e interceptações telefônicas, cujos 
interlocutores, na quase totalidade, figuram como investigados nos autos. 
 
Logo, se alguém poderia esclarecer as conversas gravadas e seus conteúdos são justamente as 
pessoas que já se encontram alocadas no polo passivo do feito, e que apresentaram suas 
versões sobre os fatos quando da apresentação das respectivas defesas. 
 
Por outro lado, à evidência, não podem os investigados se autoarrolarem como testemunhas ou 
pedirem seus próprios depoimentos pessoais. 
 
Com efeito, o art. 385 do Código de Processo Civil é expresso em admitir que a parte postule o 
depoimento pessoal da outra parte, essa considerada a pessoa que está no polo contrário da 
relação. Não se admite que o réu peça seu próprio depoimento ou de outro réu que responde a 
ação na condição de litisconsórcio. 
 
Nas palavras sempre apropriadas de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: 
 
 
 
O litisconsórcio pode pedir, sozinho, o depoimento pessoal da parte contrária. Não pode pedir o 
de litisconsórcio seu, que se encontra no mesmo polo da relação processual. Isto porque a lide 
existe entre os litisconsortes de um lado e seu adversário de outro. Qualquer que seja o tipo de 
litisconsórcio quanto ao resultado da demanda no plano do direito material (simples ou 
unitário), ainda que sejam antagônicos os interesses entre os litisconsortes (litisconsórcio 
simples), entre eles não existe lide e, por consequência, não há fatos controvertidos cujas 
confissão se quer provocar. Como o depoimento pessoal é meio de prova, só se pode requerê-lo 
se houver fato controvertido a respeito do qual o requerente pretenda obter a confissão do 
depoente. Como não há lide entre os litisconsortes, pelo menos nesse processo, não há fato 
controvertido que possa ser objeto de prova (depoimento pessoal). Daí por que é inadmissível 
que o litisconsorte peça o depoimento pessoal de outro litisconsorte que se encontre no mesmo 
polo da relação processual. 
 
 
 
Outrossim, uma vez que os investigados são partes, não podem prestar esclarecimentos na 
condição de testemunha, a qual pressupõe se tratar de pessoa que não integra a lide.  
 
Além do mais, não há qualquer relevância, de regra, na tomada de depoimento pessoal em se 
tratando de AIJE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está no sentido que, como a LC 
n. 64/90 não prevê, no procedimento da AIJE, o depoimento pessoal, ele seria incompatível 
com o instrumento. Outrossim, mesmo que admitido, ele não teria a finalidade de contrapor a 
versão vazada nas defesas e obter a confissão da parte depoente. É que, em sede de AIJE, os 
direitos em disputa são indisponíveis, o que impossibilita a aplicação da pena de confissão.  
 



Veja-se o precedente que bem elucida o posicionamento do STF: 
 
 
 
I. Presidente da República: depoimento pessoal: prerrogativa de função (C. Pr. Civil, art. 344, 
comb. com o art.411 e parágrafo único). 1. As inspirações teleológicas da prerrogativa de 
função não são elididas pela circunstância de a autoridade não figurar no processo como 
testemunha, mas como parte. 2. A prerrogativa de os dignitários referidos no art. 411 C.Pr.Civ. 
poderem designar o local e o tempo de sua inquirição, para não se reduzir a mero privilégio, há 
de ser vista sob a perspectiva dos percalços que, sem ela, poderiam advir ao exercício de suas 
altas funções, em relação às quais pouco importa que a audiência se faça na qualidade de 
testemunha ou de parte. II. Investigação judicial eleitoral: defesa escrita (LC 64/90, art. 22; L. 
9.504/97, art. 96). 1.Nem a disciplina legal da investigação judicial - objeto do art. 22 da LC 
64/90, nem a da representação por infringência à L. 9.504/97 - objeto do seu art.96 e, a rigor, 
a adequada à espécie - contêm previsão de depoimento pessoal do investigado ou 
representado; limitam-se ambas a facultar-lhe o oferecimento de defesa escrita. 2.O silêncio 
da lei eleitoral a respeito não é casual, mas eloqüente: o depoimento pessoal, no processo 
civil, é primacialmente um ensaio de obter-se a confissão da parte, a qual, de regra, não tem 
relevo no processo eleitoral, dada a indisponibilidade dos interesses de que nele se cuidam. 
3.Entre as diligências determináveis de ofício previstas no art. 22, VI, da LC 64/90 não está a 
de compelir o representado - ainda mais, sob a pena de confissão, de manifesta 
incompatibilidade com o Processo Eleitoral - à prestação de depoimento pessoal, ônus que a lei 
não lhe impõe. 4.A circunstância de que no Processo Eleitoral não estivesse compelido a fazê-
lo, reforça, porém, que, se dispondo a depor, não seja o paciente privado da prerrogativa que 
teria se arrolado como testemunha em qualquer processo de escolher o local, dia e hora do 
depoimento. 
 
(HC 85029, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal  
 
Pleno, julgado em 09/12/2004, DJ 01-04-2005 PP-00006 EMENT VOL-02185-2 PP-00329 RTJ VOL-
00195-02 PP-00538 LEXSTF v. 27, n. 318, 2005, p. 422-434). 
 
 
 
Por tudo isso, somado ao fato de que o Ministério Público não postula a produção de outras 
provas (em particular, o depoimento pessoal dos investigados), indefiro o pedido de produção 
de prova oral formulado por parte dos investigados. 
 
Das demais providências. 
 
Intimem-se os investigados André Luís Aleixo e Marcelo Danton Dalmolin para juntarem aos 
autos, no prazo de 2 dias, cópia integral das declarações do imposto de renda pertinente ao 
ano-calendário de 2015, exercício 2016. 
 
Garanta-se o sigilo da documentação a ser encartada. 
 
Após a juntada, abra-se prazo comum de 02 (dois) dias para as partes apresentarem suas razões 
finais (art. 22, X, da LC n. 64/90). 
 
Após, voltem conclusos para sentença. 
 
Diligências necessárias. 
 
União da Vitória, terça-feira, 8 de maio de 2018. 



 
 
 
(a) Luís Mauro Lindenmeyer Eche  
 
Juiz Eleitoral Designado 

Despacho em 20/04/2018 - AIJE Nº 61576 LUIS 

 
Vistos e examinados os autos. 
 
Inicialmente, registro que os autos estão integralmente digitalizados, estando disponível para 
as partes cópia integral dos autos junto à serventia. Ou seja, o acesso integral e irrestrito dos 
autos encontra-se pleno a todas as partes. 
 
Corolário lógico, passa-se a aplicar o disposto no artigo 229, § 2º do Código de Processo Civil. 
 
Considerando a nova sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, com fundamento nos 
artigos 6º e 10º, faculto às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, apontarem, de maneira 
clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que entendam pertinentes ao 
julgamento da lide. 
 
Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram incontroversa, bem 
como aquela que entendem já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os 
documentos que servem de suporte a cada alegação. 
 
Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão especificar as provas que 
pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e 
pertinência. 
 
O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como anuência ao 
julgamento antecipado, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou 
meramente protelatórias. 
 
Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 
manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao 
processo. 
 
Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão estar de acordo com toda 
a legislação vigente, que, presume-se, tenha sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, 
e cujo desconhecimento não poderá ser posteriormente alegado. 
 
Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não adequadamente 
delineadas e fundamentadas nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 
insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 
 
Oportunamente, venham conclusos. 
 
Intimações e diligências necessárias. 
 
União da Vitoria, sexta-feira, 20 de abril de 2018. 
 
(a)Luis Mauro Lindenmeyer Eche 



 
Juiz Eleitoral Designado 

Despacho em 17/04/2018 - AIJE Nº 61576 LUIS 

 
Vistos e examinados os autos. 
 
Ciente da designação. 
 
Para organizar os trabalhos, observe-se o que segue: 
 
1.Certifique-se o Cartório sobre o suposto decurso do prazo para a defesa de parte dos 
investigados. 
 
2.Certifique e junte nos autos o acórdão relato ao julgamento da exceção de suspeição arguida 
em relação à magistrada Leonor Constantinopolos Severo, bem como se já transitou em 
julgado. 
 
3.Certifique nos autos ao quanto ao dia e horário da diplomação dos eleitos no certame 
municipal do ano de 2016. 
 
4.Junte-se ao autos cópia do acórdão do mandado de segurança impetrado contra a decisão 
inicial, caso já julgado, bem como seu trânsito em julgado. 
 
5.Junte aos autos a inicial da AIJE nº 296.11.2016.6.16.0033 certificando se já houve sentença e 
eventual trânsito em julgado. 
 
6.Com relação à declaração do imposto de renda do investigado Andre Luis Aleixo, ressalvo que 
se cuida de documento protegido por sigilo. Observe-se. Outrossim, certifique-se se foi juntada 
a declaração completa do imposto de renda, o que é relevante para o exame da matéria 
acusatória e defensiva. 
 
7.A alegação de nulidade dos atos praticados pelos magistrados que atuaram até então no feito, 
bem como as demais nulidades arguidas e preliminares serão examinadas por ocasião do 
saneamento dos autos. 
 
Cumpridas as diligências, voltem conclusos. 
 
União da Vitória, terça-feira, 17 de abril de 2018. 
 
(a)Luis Mauro Lindenmeyer Eche 
 
Juiz Eleitoral Designado 

Despacho em 26/03/2018 - AIJE Nº 61576 MORIAN NOWITSCHENKO LINKE 

 
1.Declaro-me suspeito para dar impulso ao feito, nos termos do artigo 145 do CPC/2015, em 
razão da situação retratada na decisão de lavra deste magistrado proferida nos autos de Ação 
Civil Pública nº 7051-24.2011.8.74.0174. 
 
2.Comunique-se a averbação de suspeição. 
 
3.Remetam-se os autos ao MM. Juiz Substituto. 



 
Intimações e diligências necessárias. 
 
União da Vitória, 26de março de 2018. 
 
(a)Morian Nowitschenko Linke 
 
Juiz Eleitoral 

Despacho em 28/02/2018 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
Cumpra-se integralmente a decisão anterior. 
 
União da Vitória, 28 de fevereiro de 2018. 
 
(a)Morian Nowitschenko Linke 
 
Juiz Eleitoral 

Despacho em 22/01/2018 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
1. O ato de saneamento e organização do processo, conforme disposto no artigo 358 do Código 
de Processo Civil, serve para definir os pontos controvertidos, as questões de fato sobre as 
quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos, designando-se, 
se necessário, audiência de instrução e julgamento.  
 
Para isso se faz necessário primeiramente seja encartado aos autos os documentos pertinentes 
as quebras do sigilo fiscal e bancário decretado nestes autos (os quais devem ser mantidos sob 
sigilo) possibilitando o direito ao contraditório e ampla defesa. Posteriormente será possível o 
saneamento do processo definindo-se os pontos controvertidos, as questões de fato sobre as 
quais recairá a prova e deferimento das provas a ser produzidas.  
 
2. Diante disso, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público, pelo prazo de 15 
(quinze) dias, para juntada dos documentos referidos a quebra dos sigilos fiscal e bancário, 
bem como para manifestação. 
 
3. Após, intimem-se os investigados para que se manifestem no prazo comum de 15 (quinze) 
dias, pois os autos estarão integralmente digitalizados e poderão ser fornecidos em Cartório, 
sem necessidade de retirada dos autos físicos. 
 
Dil. nec. 
 
União da Vitória, 22 de janeiro de 2.018. 
 
(a)Leonor Bisolo Constantinopolos Severo 
 
Juíza da 33ª Zona Eleitoral 

Despacho em 17/11/2017 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
1. O Ministério Público Eleitoral, as fls. 976/1067, afirma serem intempestivas as defesas 
apresentadas pelos investigados Henrique César Guzzoni, Mário Lúcio Ferreira Pereira, Carmem 



Elisabeth Scheibe Ferreira, Cesar Augusto Bogus e Sandra Mara Schulz Bogus; a investigada 
Carmen Elizabeth Scheibe Ferreira apresentou duas defesas, ocorrendo a preclusão consumativa 
quando da apresentação da primeira, devendo ser desconsiderada a segunda; as defesas 
apresentadas pelos investigados Hussein Bakri, Gabrieli Beatriz Bakri, Vinicius José Rocha e 
Thyago Antonio Pigatto Caus são intempestivas, pois protocoladas somente em 29/05/2017, 
devendo ocorrer a decretação da revelia e confissão em desfavor dos mesmos, presumindo-se 
verdadeiros os fatos articulados na inicial.  
 
2. Diante de tais afirmações e com amparo no artigo 7º, 9º e 10 do Código de Processo Civil, 
aplicável subsidiariamente pela regra expressa no artigo 15 do mesmo Codex, intimem-se os 
investigados Henrique César Guzzoni, Mário Lúcio Ferreira Pereira, Cesar Augusto Bogus, Sandra 
Mara Schulz Bogus, Hussein Bakri, Gabrieli Beatriz Bakri, Vinicius José Rocha e Thyago Antonio 
Pigatto Caus para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
3. Intime-se a investigada Carmem Elisabeth Scheibe Ferreira para que informe, no prazo de 5 
(cinco) dias, qual procurador irá representa-lo nos autos antes a constituição de dois (fls. 518 e 
914). 
 
4. Junte-se cópia dos acórdãos proferidos nos mandados de segurança nºs 200-
61.2017.6.16.0000 e 201-46.2017.6.16.0000, atentando-se que deve ser mantido sigilo quando 
aos documentos oriundos das questões de sigilo bancário e fiscal dos investigados na forma 
disciplinada pela Resolução TSE nº 23.326/2010. 
 
5. Considerando que os investigados Antonio Alexandre Moreira, Júlio Adilson Pires e Marcelo 
Dalton Dalmolin requereram a produção de prova pericial intime-se-os para que, no prazo de 5 
(cinco) dias, informem a sua necessidade e pertinência, bem como que pontos controvertidos 
pretende provar com tal prova. 
 
6. Esclareça a digna representante do Ministério Público Eleitoral se houve a remessa de toda a 
documentação decorrente da quebra do sigilo fiscal e bancário dos investigados, no prazo de 5 
(cinco) dias. 
 
Intimem-se. Diligências necessárias. 
 
União da Vitória, 18 de novembro de 2.017. 
 
(a)Leonor Bisolo Constantinopolos Severo 
 
Juíza da 33ª Zona Eleitoral 

Despacho em 06/07/2017 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
1. Retifico o item 1 da determinação de fls. 910, atribuindo o sigilo aos documentos de fls. 
477/479, 482/882-verso e 924/925, e não como lá constou, dando cumprimento a liminar 
parcialmente concedida no mandado de segurança impetrado pelos investigados Hussein Bakri e 
Thyago Pigatto Caus (fls. 928/944), conforme expressa o artigo 2º, parágrafo único da 
Resolução TSE nº 23.326, de 19/08/2010. 
 
2. Intimem-se os investigados Henrique Cesar Guzzoni, Alla Boiko Guzzoni, Mario Lucio Pereira 
Ferreira, Cesar Augusto Bogus e Sandra Mara Schulz Bogus para que regularizem suas 
representações processuais, encartando procuração, no prazo de 5 (cinco) dias. 
 
3. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público para que se manifeste 



acerca das defesas apresentadas, no prazo de 30 (trinta) dias, considerando a existência de 
vários investigados e diferentes procuradores. 
 
União da Vitória, 06 de julho de 2.017. 
 
(a) Leonor Bisolo Constantinopolos Severo 
 
Juíza Eleitoral  

Despacho em 16/06/2017 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 615-76.2016.6.16.0033 
 
Investigante: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 
 
Investigados: HUSSEIN BAKRI E OUTROS 
 
 
 
 
 
 
 
1. Em atenção a decisão liminar proferida nos Mandados de Segurança 200-61.2017.6.16.0000 e 
201-46.2017.6.16.0000, atribuo o sigilo dos documentos de fls. 364/491 e 477/480, o qual terá 
conhecimento restrito. 
 
2. Diante da apresentação de suspeição as fls. 891/901, nos termos do § 1º do artigo 146 do 
Código de Processo Civil, autuem-se em apartado a citada petição e documentos que a 
instruem. 
 
3. Pelas razões e documentos ora apresentados não reconheço a suspeição alegada, que 
também deverão ser encartados na exceção a ser formada, remetendo-se, após, ao Eg. Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná. 
 
4. Diligências necessárias.  
 
União da Vitória, 16 de junho de 2.017. 
 
Leonor BisoloConstantinopolos Severo  
 
Juíza da 33ª Zona Eleitoral 

Despacho em 08/05/2017 - CART Nº 2734 DR. JOÃO LUIZ MANASSÉS DE ALBUQUERQUE FILHO 

 
Carta 27-34.2016.6.16.0001 
 
 
 
Cumpra-se. Após a notificação, devolva-se ao Juízo deprecante com as homenagens deste 
Juízo. 
 
Curitiba, 08 de maio de 2017 



 
 
 
 
 
 
 
JOÃO LUIZ MANASSÉS DE ALBUQUERQUE FILHO 
 
Juiz Eleitoral 

Despacho em 25/04/2017 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
Tendo em vista o teor da certidão de fl. 453: 1) expeça-se Carta Precatória à competente Zona 
Eleitoral de Curitiba para notificação do investigado Vinícius Jose Rocha mediante oficial de 
justiça e simultaneamente, 2) expeça-se mandado para notificação do mesmo investigado 
mediante oficial de justiça nesta Zona Eleitoral. 
 
Diligências necessárias. 
 
 
 
União da Vitória, 25 de abril de 2017. 
 
 
 
(a)LEONOR B. C. SEVERO 
 
Juíza Eleitoral 

Despacho em 25/04/2017 - CART Nº 1829 Dra MAYRA ROCCO STAINSACK 

 
1. Vistos. Cumpra-se a presente. 
 
 
 
2. Expeça-se mandado de intimação ao investigado, EVERTON DISTEFANO RIBEIRO, para que, no 
prazo de 05(cinco) dias, apresente ao Juízo da 33ª Zona Eleitoral de União da Vitória, sua 
defesa nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 615-76.2016.6.16.0177, 
bem como documentos e rol de até 6 (seis) testemunhas. 
 
 
 
3. Nomeio para servirem como Oficiais de Justiça, os servidores já relacionados na Portaria n.º 
01/2017/177ZE. 
 
 
 
4. Após o cumprimento, devolva-se à 033ª Zona Eleitoral de União da Vitória/PR 
 
 
 
 



 
Curitiba, 25 de abril de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
MAYRA ROCCO STAINSACK 
 
Juíza Eleitoral 

Despacho em 10/04/2017 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
Considerando o certificado à fl. 445, expeça-se Carta Precatória à competente Zona Eleitoral 
de Curitiba para notificação do investigado Everton Distefano Ribeiro. 
 
Diligências Necessárias. 
 
 
 
União da Vitória, 10 de abril de 2017. 
 
 
 
(a) LEONOR B. C. SEVERO 
 
Juíza Eleitoral 

Despacho em 12/02/2017 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
O investigado ANTONIO ALEXANDRE MOREIRA apresentou defesa requerendo que seja mantido 
sob sigilo a declaração de imposto de renda. 
 
A Magna Carta prevê a publicidade dos atos processuais (CF, art. 5º, LX), podendo a lei 
restringir quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Por outro lado, o 
sigilo fiscal é garantido, podendo somente ser devassado em caráter excepcional e nos estritos 
limites legais, por motivos excepcionais que justificam a possibilidade de acesso a terceiros. No 
caso a apresentação da declaração do imposto de renda é necessária à prova da tese de defesa 
adotada, todavia não faz com que perca o seu caráter sigiloso. 
 
Diante disso, acolho o pedido do investigado, atribuindo o sigilo à declaração de imposto de 
renda juntada com a defesa, a qual terá conhecimento restrito, contudo mantendo pública a 
tramitação do processo, conforme expressa o artigo 2º, parágrafo único, da Resolução TSE 
23326/2010. 
 
Cumpra-se o disposto no artigo 7 da Resolução mencionada. 
 
Aguarde-se a apresentação de defesa de todos os investigados e após abra-se vista ao 
representante do Ministério Público Eleitoral. 
 



Diligências necessárias. 
 
União da Vitória, 12 de fevereiro de 2017. 
 
(a) Leonor Bisolo Constantinopolos Severo - Juíza Eleitoral 

Despacho em 12/02/2017 - Protocolo 7.719/2017 EXMA. LEONOR BISOLO CONSTANTINOPOLOS 
SEVERO 

 
O investigado ANTONIO ALEXANDRE MOREIRA apresentou defesa requerendo que seja mantido 
sob sigilo a declaração de imposto de renda. 
 
A Magna Carta prevê a publicidade dos atos processuais (CF, art. 5º, LX), podendo a lei 
restringir quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Por outro lado, o 
sigilo fiscal é garantido, podendo somente ser devassado em caráter excepcional e nos estritos 
limites legais, por motivos excepcionais que justificam a possibilidade de acesso a terceiros. No 
caso a apresentação da declaração do imposto de renda é necessária à prova da tese de defesa 
adotada, todavia não faz com que perca o seu caráter sigiloso. 
 
Diante disso, acolho o pedido do investigado, atribuindo o sigilo à declaração de imposto de 
renda juntada com a defesa, a qual terá conhecimento restrito, contudo mantendo pública a 
tramitação do processo, conforme expressa o artigo 2º, parágrafo único, da Resolução TSE 
23326/2010. 
 
Cumpra-se o disposto no artigo 7 da Resolução mencionada. 
 
Aguarde-se a apresentação de defesa de todos os investigados e após abra-se vista ao 
representante do Ministério Público Eleitoral. 
 
Diligências necessárias. 
 
União da Vitória, 12 de fevereiro de 2017. 
 
(a) Leonor Bisolo Constantinopolos Severo - Juíza Eleitoral 

Decisão interlocutória em 16/01/2017 - AIJE Nº 61576 EXMA. LEONOR BISOLO 
CONSTANTINOPOLOS SEVERO 

 
1. Cuida-se de ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
ELEITORAL em face de HUSSEIN BAKRI, THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS, JULIO ADILSON PIRES, 
ANDRE LUÍS ALEIXO, MÁRIO LÚCIO PEREIRA FERREIRA, VINÍCIUS JOSÉ ROCHA, MARIA ESTER 
PAGANOTTO SAVI, HENRIQUE CÉSAR GUZZONI, CARMEN ELISABETH SCHEIBE FERREIRA, EVERTON 
DISTEFANO RIBEIRO, EMANNUEL GABARDO TAQUES, MARCELO DALTON DALMOLIN, CÉSAR 
AUGUSTO BOGUS, SANDRA MARA SCHULZ BOGUS, GABRIELE BETRIZ BAKRI PIGATTO CAUS, ALLA 
BOYKO GUZZONI e ANTONIO ALEXANDRE MOREIRA afirmando que durante investigação criminal 
conduzida pelo Ministério Público do Estado do Paraná, via GAECO - Grupo de Atuação Especial 
de Combate ao Crime Organizado, procedeu-se autorização judicial (Juízo da 2ª Vara Criminal 
da Comarca de União da Vitória, autos 3012-08.2016.8.16.0174 e 11144-54.2016.8.16.0174) a 
interceptação telefônica de alguns dos representados; durante as investigações, de forma 
incidental, identificou-se que alguns dos investigados praticavam ilícitos eleitorais, sendo 
compartilhadas as provas até então produzidas pertinentes estritamente aos ilícitos eleitorais; 
depreende-se das degravações e dos relatórios encaminhados pelo GAECO que os investigados, 
de comum acordo e identidade de agir, deliberadamente fraudaram o processo eleitoral 
ocorrido no ano de 2016, para as eleições majoritárias de União da Vitória/PR, considerando 



que antes, durante e/ou após o período eleitoral, praticaram graves ilícitos civis eleitorais, 
consistentes na captação ilícita de sufrágio, prática de condutas vedadas, abuso de poder 
econômico, abuso de poder político e arrecadação ilícita de recursos, com o objetivo de 
favorecer o então candidato a prefeito Thyago Antonio Pigatto Caus, bem como ao candidato a 
vice-prefeito Julio Adilson Pires, sendo os fatos praticados em associação e unidade de 
designíos, um aderindo a conduta do outro, com divisão de tarefas e com as colaborações 
decisivas do Deputado Estadual Hussein Bakri, do Chefe do IAP André Luís Aleixo, do Vereador 
Mário Lúcio Pereira Ferreira, do Chefe Regional de Saúde Henrique Cesar Guzzoni, dentre 
outros. Requer a concessão liminar de quebra do sigilo fiscal e bancário dos representados, 
afirmando ser necessário para apurar a sua movimentação financeira e rendimentos. 
 
É o relatório. DECIDO. 
 
2. Neste momento processual o pedido a ser analisado diz respeito tão somente a quebra do 
sigilo fiscal e bancário. 
 
Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil (Lei 13105/2015) as medidas 
requeridas em caráter de provisório e de urgência passam a ter um regramento enquadrado 
dentro da "tutela provisória" (artigo 294), na modalidade de "tutelas de urgência" (artigo 300 e 
seguintes). Tais tutelas de urgência podem ser de natureza antecipada ou de natureza cautelar. 
 
Os fatos narrados pelo Ministério Público Eleitoral na presente demanda são extremamente 
graves, mormente pelo fato de que existem veementes indícios de ilicitude na arrecadação de 
verbas para financiar a campanha eleitoral de Thyago Antonio Pigatto Caus e Julio Adilson 
Pires. Constatou-se que os coordenadores de campanha a eleição majoritária e terceiros 
depositavam valores a alguns dos investigados, os quais transferiam tais importes à conta 
bancária de campanha dos candidatos a prefeito e vice-prefeito, buscando, fraudulentamente, 
demonstrar que teriam sido doado regularmente, sob a ótica eleitoral. Desse modo, em um só 
tempo, os investigados perpetram uma série de ilícitos eleitorais, que vão desde a omissão de 
receitas reais (efetivação de caixa dois de campanha), passando pela ocultação dos gastos reais 
(ausência de contabilização), além da ilicitude na arrecadação de verbas à campanha eleitoral, 
dentre outros.  
 
Diante disso é necessária a quebra do sigilo fiscal e bancário visando identificar os terceiros que 
efetuaram os depósitos que posteriormente foram doados à campanha eleitoral via 
transferência bancária, simulando licitude da doação, bem como as doações não declaradas e 
acima do limite legal.  
 
Outrossim, a depender da magnitude dos valores movimentados pelos investigados poder-se-á 
configurar o abuso de poder econômico e/ou político. Assim, é possível a quebra dos sigilos 
bancário e fiscal dos investigados com vistas a apurar a ocorrência de ilícitos eleitorais.  
 
Conforme leciona GILMAR FERREIRA MENDES, o direito ao sigilo bancário, (...), não é absoluto, 
nem ilimitado. Havendo tensão entre o interesse do indivíduo e o interesse da coletividade, em 
torno do conhecimento de informações relevantes para determinado contexto social, o controle 
sobre os dados pertinentes não há de ficar submetido ao exclusivo arbítrio do indivíduo.  
 
É de se notar que os interesses tutelados pela ordem jurídica apresentam uma limitação natural 
- só são legítimos enquanto direcionados a promover a dignidade da pessoa humana. Qualquer 
desvio pode implicar abuso de direito, a ser combatido pelos poderes constituídos, inclusive 
com a superação, no caso concreto, do exercício desse direito.  
 
No caso em comento, há fortes indícios de que o direito fundamental à intimidade, assegurado 
pela norma contida no artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, pelo sigilo fiscal e 



bancário está sendo utilizado para acobertar os proveitos econômicos decorrente de atuação 
ilícita. Logo, diante do desvio de sua finalidade, há de se reconhecer que a privacidade, 
representada pelo sigilo dos dados bancários e fiscais, perde sua legitimidade ao comprometer 
o processo democrático tutelados pela ordem jurídica. 
 
Assim caracterizada está a necessidade de se restringir o sigilo dos dados fiscais e bancários 
preservando outro valor de status constitucional. 
 
O artigo 198, § 1º, inciso I, do Código Tributário Nacional autoriza o afastamento do sigilo fiscal 
mediante requisição da autoridade judiciária para o interesse da Justiça. Portanto o sigilo fiscal 
não é absoluto, podendo ceder diante do interesse público, especialmente quando há 
evidencias de constituir meios de prova que não poderão ser obtidas por outro meio, sendo 
imprescindíveis para o deslinde da causa, como in casu.  
 
A prestação jurisdicional é uma atividade estatal legítima de interesse público. Ao Poder 
Judiciário incumbe sopesar os conflitos de interesses e optar pela solução mais adequada com 
os valores preconizados pela sociedade. Assim, vislumbra-se que o sigilo fiscal é uma garantia 
contra a indevida devassa na vida do cidadão, mas não uma proteção para quem atua contra a 
lei. A pretensão buscada pelo Ministério Público Eleitoral se faz necessária para obtenção de 
informações em benefício da democracia e também da própria Justiça.  
 
Diante disso, o fumus boni juris está presente pelos diversos argumentos expostos ao longo da 
petição inicial.  
 
O periculum in mora está caracterizado, pois sem a utilização dos dados fiscais e bancários não 
há possibilidade para apuração de eventuais violações às normas legais, sendo este o único 
meio para a completa elucidação das práticas ilícitas em apuração. 
 
3. Por tais fundamentos, DEFIRO a tutela provisória de urgência cautelar, com amparo no artigo 
300 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente pela regra expressa no artigo 15 do 
mesmo Codex, determinando a quebra do sigilo bancário e fiscal dos investigados abaixo 
relacionados: 
 
INVESTIGADO CPF  
 
THYAGO ANTONIO PIGATTO CAUS 030.345.419-96  
 
JULIO ADILSON PIRES 478.821.079-72  
 
MARIO LUCIO PEREIRA FERREIRA 175.470.756-49  
 
VINICIUS JOSÉ ROCHA 061.671-339-94  
 
HUSSEIN BAKRI 529.842.309-49  
 
HENRIQUE CÉSAR GUZZONI 127.929.429-91  
 
ANDRÉ LUÍS ALEIXO 027.117.979-10  
 
CESAR AUGUSTO BOGUS 306.257.859-91  
 
SANDRA MARA SCHULZ BOGUS 661.581.849-34  
 
EMANNUEL GABARDO TAQUES 021.723.269-84  



 
MARIA ESTER PAGANOTTO SAVI 392.526.809-00  
 
EVERTON DISTEFANO RIBEIRO 068.353.419-04  
 
CARMEN ELISABETH SCHEIBE FERREIRA 569.683.889-87  
 
MARCELO DALTON DALMOLIN 787.996.199-20  
 
ALLA BOYKO GUZZONI 402.004.779-00  
 
GABRIELE BEATRIZ BAKRI PIGATTO CAUS 063.429.959-07  
 
 
 
3.1. Requisitem-se as informações referentes ao sigilo bancário, no período de agosto/2016 a 
outubro/2016, oficiando ao Banco Central do Brasil para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
forneça a informações relativas às contas de depósitos, contas de poupança, contas de 
investimento e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras pelas 
pessoas físicas acima relacionadas. 
 
a) Atente-se o Banco Central para as seguintes informações:  
 
a.1) Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o 
intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as quais os investigados 
têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário, acelerando, 
assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades;  
 
a.2) Transmita ao Laboratório de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do MPPR - LAB-
LD/MPPR, observando o modelo de leiaute e o programa de validação e transmissão previstos 
no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, todos os relacionamentos dos 
investigados obtidos na CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de 
contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como co-titular, representante, 
responsável ou procurador), bem como as aplicações financeiras, informações referentes a 
cartões de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras;  
 
a.3) Comunique às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados 
bancários dos investigados sejam transmitidos diretamente ao Laboratório de Combate à 
Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do MPPR - LAB-LD/MPPR, no prazo de 30 dias, conforme 
modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 
2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio 
da Instrução Normativa nº 03, de 09 de agosto de 2010; b.4) comunique às instituições 
financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados bancários dos investigados sejam 
submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 - Leiaute de Sigilo Bancário, 
disponível no endereço eletrônico https: //asspaweb.pgr.mpf.gov.br; 
 
a.5) Informe às instituições financeiras que o campo "Número de Cooperação Técnica" seja 
preenchido com a seguinte referência: 020-MPPR-000616-99 e que os dados bancários sejam 
submetidos ao programa "VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA" e transmitidos por meio do programa 
"TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA" , ambos disponíveis no endereço eletrônico 
https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;  
 
a.6) Em caso de dúvidas, informe o endereço eletrônico para contato com o Laboratório de 
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do MPPR - LAB-LD/MPPR, qual seja: 



simba@mp.pr.gov.br, e para correspondências o endereço do LAB-LD/MPPR é o seguinte: 
LABORATÓRIO COMBATE À CORRUPÇÃO E À LAVAGEM DE DINHEIRO DO MPPR - LAB-LD/MPPR - 
Rua Mauá, 920, Alto da Glória, Sub-sede Mauá - Edifício Essenfelder, 5º andar, CURITIBA-PR - 
CEP 80.030-200. 
 
3.2. Requisitem-se as informações relativas a quebra do sigilo fiscal dos investigados acima 
relacionados devendo a Receita Federal se atentar para as seguintes informações:  
 
a) no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe cópia das declarações de imposto de renda de pessoa 
física e das declarações de informações econômico-fiscais de pessoa jurídica (DIPJ), referentes 
ao ano calendário de 2016, bem como o dossiê integrado completo para cada investigado, 
contendo todas as bases de dados disponíveis (Extrato DW, Cadastro CPF, Ação Fiscal, CNPJ, 
DACON, DAI, DBF, DCTF, DECRED, DERC, DIMOB, DIMOF, DIPJ, DIRPF, DITR, DOI, DPV, PAES, 
PERCOMP, Rendimento DIPJ, Rendimento recebido PF, SINAL, e outros), assim como SPED 
CONTÁBIL e SPED FISCAL e suas retificações, caso houve e ainda referentes ao ano-calendário 
2017 exercício 2016 (considerando que tais informações serão disponibilizadas até final do mês 
de abril); 
 
b) a resposta deverá ser encaminhada diretamente ao LABORATÓRIO COMBATE À CORRUPÇÃO E 
À LAVAGEM DE DINHEIRO DO MPPR - LAB-LD/MPPR - Rua Mauá, 920, Alto da Glória, Sub-sede 
Mauá - Edifício Essenfelder, 5º andar, CURITIBA-PR - CEP 80.030-200. 
 
4. Desnecessária a decretação de sigilo dos presentes autos, ante a inexistência de previsão 
legal para este tipo de demanda, bem como por já haver o encerramento das interceptações 
telefônicas, com baixa do sigilo nos autos sob nº 3012-08.2016.8.16.0174 (mov. 130.1) e nº 
11144-54.2016.8.16.0174.  
 
5. Encaminhem-se cópia dos presentes autos ao Procurador Regional Eleitoral e ao Presidente 
da Assembleia Legislativa do Paraná para apuração de responsabilidades na esfera criminal. 
 
6. Encaminhem-se cópia destes autos à 4ª Promotoria de Justiça de União da Vitória para 
apuração de responsabilidades na esfera da improbidade administrativa, estando autorizado o 
compartilhamento da prova referente à interceptação telefônica constante dos autos. 
 
7. Oficie-se ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná requisitando cópias 
das fichas funcionais e financeiras, bem como informações de licenças e férias, no prazo de 30 
(trinta) dias, de todos os servidores lotados no gabinete do Deputado Estadual HUSSEIN BAKRI e 
na comissão de educação, referente ao período de julho a outubro/2016. 
 
 
 
8. Notifiquem-se os investigados do conteúdo da petição inicial, entregando-lhe cópia da 
mesma e documentos, a fim de que, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça defesa, 
junte documentos e rol de testemunhas, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 
64/90, inciso I, alínea `a¿. 
 
9. Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público Eleitoral.  
 
10. Intimem-se.  
 
11. Notifique-se o representante do Ministério Público Eleitoral. 
 
Diligências necessárias. 
 



União da Vitória, 16 de janeiro de 2.017. 
 
(a) Leonor Bisolo Constantinopolos Severo 
 
Juíza da 33ª Zona Eleitoral 

 


