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Os demais Requeridos não suscitaram questões preliminares. 

Em fase de saneamento do processo, na forma do que dispõe o art. 357 do Código de Processo Civil, aplicável 

ao processo eleitoral por força do art. 15 do CPC, passo a decidir sobre as questões preliminares suscitadas, 

requerimentos processuais formulados pelas partes e outras questões processuais pendentes. 

I - DAS PRELIMINARES 

1. DE ILICITUDE DAS PROVAS 

A Requerida JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA sustenta a ilicitude das provas documentais relativas àquebra 

do sigilo dos dados bancários do também requerido THAISSON DE SOUZA MACIEL, ao argumento de não ter 

sido precedida de autorização judicial. 

Segundo afirma, os documentos foram apresentados àPolícia Federal por AUGUSTO DA CRUZ CONDE, que os 

havia recebido de origem não identificada. 

Aduz que as provas documentais produzidas são ilícitas, assim como também seriam as provas daquelas 

decorrentes. 

Penso que o exame da ilicitude alegada pela Requerida JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA depende da análise 

dos próprios atos judiciais praticados no IPL n. 295/2018, a fim de se verificar qual o efetivo contexto do 

advento probatório impugnado e suas implicações para este feito. Por essa razão, deixo para levar esta questão 

àCorte, juntamente com o julgamento do mérito da demanda, que será analisada em capítulo específico e 

prévio ao exame do mérito. 

Não obstante, para aclarar a questão, determino a expedição de ofício ao Juízo da 9ª ZE, para que informe se 

houve autorização judicial para a quebra do sigilo bancário no IPL n. 295/2018 e, em havendo, que encaminhe 

cópia da decisão proferida. 

2. DE VIOLAÇÃO ÀIMUNIDADE PRISIONAL/FORMAL –DEPUTADA ESTADUAL –ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL E ART. 53, §2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

A Requerida JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA, também suscita, em sede de preliminar, a violação da 

imunidade parlamentar formal, prevista no art. 40 da Constituição Estadual e art. 53, §2º da Constituição 

Federal, em razão de sua prisão ter sido decretada pelo Juízo da 9ª Zona Eleitoral. 

Contudo, observo que a questão deve ser analisada juntamente com o mérito da demanda e não em sede de 

preliminar. 

Portanto, não éo caso de antecipar para este momento processual o exame e as consequências da prisão que 

foi decretada àRequerida JULIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA. 

3. DE INÉPCIA DA INICIAL –AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA 

A Requerida MIRIAM MARQUES BUBULA RIBEIRO suscita a preliminar de inépcia da inicial por não ter o 

Ministério Público Eleitoral, segundo alega, apontado sua participação efetiva em qualquer irregularidade. 

Afirma que o Requerente propõe uma “responsabilização objetiva não prevista em lei”, baseada no fato de ser 

a Requerida esposa de THAISSON DE SOUZA MACIEL. 

De início, faço consignar que a inépcia da inicial diz respeito a defeitos estruturais da exordial a ponto de 

impossibilitar o exercício do contraditório, o que não éo caso dos autos. 

Na linha da jurisprudência do STJ " não éinépta a petição inicial onde feita descrição suficiente dos fatos que 
servem de fundamento ao pedido, ensejando ao réu o pleno exercício de sua defesa" (STJ, Resp 343.592/PR, 

Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJU 12.08.2002, p. 217). Da leitura da peça de defesa 

percebe-se com clareza que a parte demandada não teve dificuldade em elaborar sua defesa. 

Nesse ponto, observo que a Inicial não apresenta o defeito da inépcia, pois afirma expressamente que MIRIAM 

MARQUES BUBULA RIBEIRO “éconhecedora das irregularidades perpetradas pela ML Serviços Eireli, inclusive, 
auxilia na gerência da empresa”. 

Portanto, não se verifica ausência de individualização de eventual conduta da Requerida que enseje defeito da 

Inicial a inviabilizar sua defesa. 

Quanto àalegada “responsabilização objetiva”, verifico que a participação da Requerida MIRIAM MARQUES 

BUBULA RIBEIRO em eventuais atos irregulares praticados no bojo das circunstâncias de que trata este feito 

ématéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda e, portanto, será com ele analisada, pois depende do 

exame pormenorizado das provas já encartadas aos autos e das que ainda serão produzidas em juízo. 

Somente a análise probatória ampla, própria da fase final de julgamento do mérito da demanda, poderá 


