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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Corregedoria-Geral da Justiça Eleitoral

 

AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11527)  Nº
0601782-57.2018.6.00.0000 (PJe) - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
RELATOR         : MINISTRO JORGE MUSSI
REPRESENTANTE : COLIGAÇÃO BRASIL SOBERANO (PDT/AVANTE)
ADVOGADO          : DANIEL ALBUQUERQUE DE ABREU (GO32430)
ADVOGADO          : ANTONIO MALVA NETO (DF34121)
REPRESENTADO  : JAIR MESSIAS BOLSONARO
ADVOGADA          : KARINA DE PAULA KUFA (SP245404)
ADVOGADA          : ANDREIA DE ARAUJO SILVA (PI3621)
REPRESENTADO  : ANTONIO HAMILTON MARTINS MOURÃO
ADVOGADA          : KARINA RODRIGUES FIDELIX DA CRUZ
(SP273260)
ADVOGADO          : GUSTAVO LUIZ SIMOES (DF33658)
REPRESENTADO  : LUCIANO HANG
ADVOGADO         : MURILO VARASQUIM (PR41918)
ADVOGADO         : VICTOR SANGIULIANO SANTOS LEAL (PR69684)
ADVOGADO         : ALISSON LUIZ NICHEL (PR54838)
ADVOGADO         : MARCELO RIBEIRO SOUZA SAMPAIO (PR86314)
ADVOGADO         : FRANCO RANGEL DE ABREU E SILVA (PR60371)
ADVOGADA         : CECÍLIA PIMENTEL MONTEIRO (PR91942)
ADVOGADA         : MONIQUE CRISTHIE DE MOURA (PR91938)
ADVOGADA         : ISABELLA DE OLIVEIRA BABY (PR94442)
REPRESENTADA : FLAVIA ALVES
ADVOGADO        : JOSÉ CAUBI DINIZ JÚNIOR (DF29170)
ADVOGADA        : JANAINA NICOLAU DE ANDRADE (DF55675)
REPRESENTADO: LINDOLFO ANTONIO ALVES NETO
ADVOGADO        : JOSÉ CAUBI DINIZ JÚNIOR (DF29170)
ADVOGADA        :  JANAINA NICOLAU DE ANDRADE (DF55675)
REPRESENTADO: ANTONIO PEDRO JARDIM DE FREITAS BORGES
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ADVOGADO       : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA (MG83032)
ADVOGADO       : RAFAEL TAVARES DA SILVA (MG105317)
ADVOGADO       : GABRIEL MASSOTE PEREIRA (MG113869)
ADVOGADO       : FLÁVIO ROBERTO SILVA (MG118780)
ADVOGADA       : AMANDA CORREA FERNANDES (MG167317)
ADVOGADO       : RAUÃ MOURA MELO SILVA (MG180663)
REPRESENTADA: JANAINA DE SOUZA MENDES FREITAS
ADVOGADO       : RODRIGO RIBEIRO PEREIRA (MG83032)
ADVOGADO       : RAFAEL TAVARES DA SILVA (MG105317)
ADVOGADO       : GABRIEL MASSOTE PEREIRA (MG113869)
ADVOGADO       : FLÁVIO ROBERTO SILVA (MG118780)
ADVOGADA       : AMANDA CORREA FERNANDES (MG167317)
ADVOGADO       : RAUÃ MOURA MELO SILVA (MG180663)
REPRESENTADA: IVETE CRISTINA ESTEVES FERNANDES
REPRESENTADO: WILLIAN ESTEVES EVANGELISTA
 

 
DECISÃO

 

A Coligação Brasil Soberano (PDT/AVANTE) ajuizou Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em desfavor de Jair Messias Bolsonaro e
Antonio Hamilton Martins Mourão – eleitos Presidente e Vice-Presidente da
República em 2018 – e de terceiros por suposta prática de abuso de poder
econômico e uso indevido dos meios de comunicação, nos termos dos arts. 14,
§ 9º, da Constituição Federal e 22 da LC n. 64/90.

Alegou-se, em suma, com supedâneo em notícia da Folha de S.
Paulo datada de 18.10.2018 e replicada no site UOL , que empresas apoiadoras
da campanha dos investigados teriam encomendado à Quick Mobile
Desenvolvimento e Serviços Ltda., à Yacows Desenvolvimento de Software
Ltda., à Croc Services Soluções de Informática  Ltda. e à SMSmarket Soluções
Inteligentes Ltda. pacotes de disparos em massa de mensagens na ferramenta
Whatsapp contra o PT e seus respectivos candidatos ao pleito presidencial.

No decorrer da instrução processual, deferiu-se parte das provas
requeridas pela Coligação autora, ao passo que as diligências abaixo foram
negadas pelos seguintes fundamentos:
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a. a teor da remansosa jurisprudência desta Corte, descabe em sede de
AIJE a colheita de depoimento pessoal das partes, seja por falta de
previsão legal ou pela indisponibilidade dos interesses envolvidos;

 

b. de acordo com o c. Supremo Tribunal Federal, somente se admite a
quebra dos sigilos bancário, telefônico e telemático na hipótese de
imprescindibilidade da medida e caso presentes fundamentos idôneos,
sendo incabível sua decretação apenas com base em notícia
jornalística.

 

Ato contínuo, as partes apresentaram alegações finais.

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou por se rejeitarem todas
as questões de cunho preliminar e, no mérito, pela improcedência dos pedidos
em virtude da fragilidade do conjunto probatório.

Os autos vieram a mim conclusos em 25/9/2019.

 

É o relatório. Decido.

 

A teor do art. 22, VI, da LC n. 64/90, compete ao Corregedor-
Geral Eleitoral, atuando ex officio ou a requerimento das partes, determinar o
cumprimento de diligências e a colheita de provas necessárias ao deslinde da
controvérsia. Por sua vez, o inciso VIII permite ao Relator requisitar
documentos que se encontrarem em poder de terceiros.

Confira-se o texto dos dispositivos em comento:

 

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
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indevida de veículos ou meios de comunicação social,
em benefício de candidato ou de partido político,
obedecido o seguinte rito:

[...]

VI – nos 3 (três) dias subsequentes, o Corregedor
procederá a todas as diligências que determinar, ex
officio ou a requerimento das partes;

[...]

VIII – quando qualquer documento necessário à
formação da prova se achar em poder de terceiro,
inclusive estabelecimento de crédito, oficial ou privado,
o Corregedor poderá, ainda, no mesmo prazo, ordenar
o respectivo depósito ou requisitar cópias; [...]

 

No julgamento da AIJE n. 1943-58/DF, relativa à chapa
presidencial eleita em 2014, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu – neste ponto,
por unanimidade de votos – que “não viola os poderes instrutórios do Juiz a
coleta de provas ex officio pelo Juízo Eleitoral na Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo e na Representação pelo
art. 30-A, considerando-se o bem jurídico dessas ações: a legitimidade e a
normalidade do processo eleitoral”.

Saliente-se, ainda, que, conforme se assentou também por
unanimidade em questão de ordem na mencionada AIJE n. 1943-58/DF, é
possível ao Relator determinar a reabertura da fase de instrução, mesmo após as
alegações finais, visando a colheita de provas que se afigurem relevantes ,
desde que observadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do
contraditório.

Transcreve-se, no ponto, o voto proferido pela e. Ministra Rosa
Weber na ocasião, que bem sintetizou a matéria:

 

A questão que se coloca é que o relator, enquanto
condutor do processo, poderia reabrir a instrução com
a maior tranquilidade, após a leitura de todos aqueles
elementos e, não se entendendo convencido,
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determinar medidas de diferentes ordens, coleta de
depoimento e oitiva de testemunhas do juízo, como
está a propor agora. Trouxe a questão ao plenário.

[...]

Dentro dessa ampla faculdade de produção de prova
pelo Relator, nada impede que ele tenha aderido, na
condição de oitiva de testemunhas do juízo, às pessoas
indicadas pelo Ministério Público. Como também, a
Ministra Luciana Lóssio lembrou, nada retirará da
defesa a possibilidade de arguição dessa e de outras
questões como eivadas de nulidade, inclusive quando
fizeram as alegações finais.

Então, estamos todos aqui em um processo, que é uma
marcha do tempo, tentando não acelerar o julgamento,
mas sem dúvida alguma tendo de observar as
salvaguardas legais e, sobretudo, a forma, porque ela é
a garantia, é a segurança do devido processo legal.

Acompanho o relator em todas as providências em que
sugere.

 

Ressalte-se, outrossim, que o art. 23 da LC n. 64/90 estabelece de
modo claro que “o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos
fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida,
atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou alegados
pelas partes, mas que preservem o interesse público de lisura eleitoral”.

Considerando essas balizas legais e jurisprudenciais, determino a
baixa dos autos em diligência a fim de que se oficiem as operadoras de telefonia
Vivo, Claro, TIM, Oi, Nextel, Algar, Sercomtel e aquelas que atuam mediante
Mobile Virtual Network Operator (MVNO´s: Porto Seguro, Datora e Terapar) a
fim de que, no prazo de 3 (três) dias, informem as linhas telefônicas de
titularidade das seguintes empresas e respectivos sócios no período
compreendido entre 14/8/2018 e 28/10/2018 :

 

a. Quick Mobile Desenvolvimento e Serviços Ltda. (CNPJ
17.697.845/0001-80);
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b. Yacows Desenvolvimento de Software Ltda. (CNPJ 13.394.053/0001-
86);

- Flavia Alves (CPF 134.788.458-07);

- Lindolfo Antonio Alves Neto (CPF 292.366.568-62);

 

c. Croc Services Soluções de Informática Ltda. (CNPJ 11.623.632/0001-
28);

- Antonio Pedro Jardim de Freitas Borges (CPF 062.321.146-
71);

- Janaina de Souza Mendes Freitas (CPF 053.951.596-57);

 

d. SMSmarket Soluções Inteligentes Ltda. (SMSmarket Mobile
Solutions) (CNPJ n. 14.948.864/0001-44);

- Ivete Cristina Esteves Fernandes (CPF 204.174.008-61);

- Willian Esteves Evangelista (CPF 363.289.848-04).

 

Com a resposta das operadoras, voltem os autos conclusos.

Publique-se. Intimem-se.

                        Brasília, 10 de outubro de 2019.

 
Ministro JORGE MUSSI

Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral
 

 

 

 

 https://www1.folha.uol.com.br/poder/2018/10/empresarios-bancam-
campanha-contra-o-pt-pelo-whatsapp.shtml.
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 Desde que, como se decidiu posteriormente ao se julgar o mérito da
mencionada AIJE, que a colheita de provas se restrinja aos fatos alegados na
petição inicial, em observância à teoria da adstrição ou da congruência.

 

 Datas que delimitam o registro da chapa presidencial e nas Eleições 2018 e o
segundo turno da eleição presidencial.
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