TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N° 692 - CLASSE 21 a - RIO
DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO.
Relator: Ministro Ricardo Lewandowski.
Recorrente: Ministério Público Eleitoral.
Recorrido: Alair Francisco Corrêa.
Advogados: André Luiz Souza da Silveira e outros.

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
ELEIÇÕES
2006.
DEPUTADO
ESTADUAL.
TEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE VOTO A ELEITORES.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO.
I - A Representação fundada no art. 41-A da Lei 9.504/97
pode ser ajuizada até a data da diplomação. Precedentes.
No
caso,
é
tempestiva
a
Representação
76/2006-TRE/RJ, proposta no dia 6/10/2006 (fl. 10),
antes da diplomação do candidato eleito, ora recorrido.
II - A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido
de que as ações eleitorais são autónomas, com objetivos
diversos. Não se cogita de litispendência ou coisa julgada
material. Precedentes.
III - Para a comprovação da captação ilícita de sufrágio
exigem-se provas robustas dos atos praticados, em
especial quando se tratar da participação mediata do
candidato. Precedentes. As provas colacionadas
(depoimentos de testemunhas) não comprovam a
alegada captação ilícita de sufrágio, supostamente
realizada por terceiros em benefício do recorrido.
IV - Recurso a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por

RCEdn°692/RJ.

unanimidade, em desprover o recurso, nos termos das notas taquigráficas.

Brasília/i'8 de junho7 de 2009.

CARLOS A>RES BRITTO

- PRESIDENTE
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- RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Senhor
Presidente, trata-se de recurso contra expedição de diploma (RCED), com
fundamento no art. 262, IV, do Código Eleitoral, interposto pelo Ministério
Público Eleitoral em desfavor de Alair Francisco Corrêa, eleito Deputado
Estadual pelo Estado do Rio de Janeiro nas eleições de 1 o de outubro de 2006.
O recorrente alega que
"no dia do pleito (01/10/2006) outubro de 2006, o empresário FUAD
DIUANA ZACHARIAS e o médico PAULO ROBERTO DA SILVA
foram presos em flagrante diante de local destinado à votação sob a
acusação de estarem percorrendo locais destinados à votação
conduzindo pessoas que entregavam dinheiro e material de
propaganda política eleitoral.
A distribuição de cédulas de R$ 20,00 (vinte reais) a pessoas que se
concentravam no local de funcionamento de seções eleitorais foi
presenciada por testemunhas, conforme relatado nos autos da Ação
de Investigação Judicial Eleitoral em comento.
Em poder de FUAD foram apreendidos R$ 1.793,00 trocados e
presos com elástico. No interior do veículo foram apreendidas duas
cestas básicas, 15 panfletos de propaganda do Representado
BERNARDO ARISTON, 24 panfletos dos candidatos majoritários da
coligação Unidos pelo Rio e 156 panfletos adesivos com referência
ao apoio de FUAD aos candidatos majoritários e aos Representados
ARISTON e ALAIR CORRÊA.
(...) todo esse conjunto comprova a captação de sufrágio por parte
dos Representados, através de interpostas pessoas mediante
distribuição de dinheiro e de cestas básicas.
Nem se diga, como sói acontecer, que os representados não sabiam
que FUAD e PAULO ROBERTO 'comprariam' votos. Ambos os
candidatos eleitos têm sua base eleitoral na Região dos Lagos. E é
claro que FUAD e PAULO ROBERTO, um empresário conhecido na
região e um médico, pessoas com grau de informação significativo
não assumiriam um risco tão alto, por simples gentileza, sem
anuência pelo menos tácita dos beneficiados" (fl. 6).
Sustenta, ainda, que a alegada captação de sufrágio e
"a manipulação da situação patrimonial do empresário FUAD em
benefício dos Representados revelam abuso de poder económico,
interditado por força da exigência constitucional e previsto no
art. 22 da Lei Complementam. 64/90" (fl. 7).
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Acrescenta, ademais, que
"as condutas feriram simultaneamente a liberdade assegurada para
o exercício do sufrágio e o princípio da igualdade eleitoral, uma vez
que os candidatos citados, ao ofertarem vantagem indevida,
manipulam o eleitorado e se colocam evidentemente numa posição
mais favorável diante dos seus adversários" (fl. 8).
Requer a cassação do diploma de Alair Francisco Corrêa como
Deputado Federal eleito pelo Estado do Rio de Janeiro "bem como

seja

declarada nula a votação conferida ao mesmo, com o recalculo do coeficiente
eleitoral, nos termos do art. 222, do Código Eleitoraf (fl. 8).
Em

contrarrazões

às

fls.

409-431,

o

preliminarmente, que "(...) tendo ocorrido a diplomação

recorrido

afirma,

do Defendente

15/12/2006, operou-se a perda do prazo para interposição

em

do recurso (...)"

(fl. 410).
Alega que
"(...) os fatos apurados na Representação 76/2006 ocorreram no dia
da eleição e a ação só foi distribuída no dia 06 de outubro, ou seja
06 dias após a ciência do fato, intempestivo, portanto.
(...)
De fato, o Tribunal decidiu que, após decorrido tempo razoável
desde o conhecimento do ilícito, perde o Representante a
legitimidade necessária para o exercício de tal direito" (fls. 412-413).
Sustenta,

ainda,

que

pré-constituída, "(...) da representação

o

recurso

utiliza-se

anterior, intentada

de

no TRE-RJ,

prova
que

perdeu o objeto com a suspensão do processo penal n. 042-2006 (...)" (fl. 416).
Acrescenta que
"Salta aos olhos a nenhuma potencialidade desse affair cuja
atipicidade (mesmo em tese acusatória) é manifesta: distribuir
cédulas de vinte reais sem pedir voto de quem quer que seja para
quem quer que seja. (...)
Ademais, a plataforma política de Alair Corrêa teve e tem por pilar
mestre o repúdio à boca de urna, ao abuso de poder político, ao
abuso de poder económico, recomendando sempre nos comícios e
na propaganda áudio visual que os eleitores rejeitassem os
candidatos que adotassem tais práticas, conforme expresso no
incluso material de campanha do Defendente Alair Corrêa" (fl. 421).
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Afirma, ademais, que
"deveria ter sido indeferida de plano a equivocada inicial, pois basta
ler os autos com a devida atenção, pois FUAD e Paulo Roberto não
foram vistos por Andreza e Paulo Franco no diferente local onde
muito depois viriam a ser ilegalmente presos claramente fora de
flagrância de qualquer crime" (fl. 426).
Requer sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos
formulados no Recurso Contra Expedição de Diploma.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, em parecer assim ementado:
"RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DOAÇÃO DE DINHEIRO E CESTAS
BÁSICAS. PANFLETOS DE PROPAGANDA. EXISTÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO" (fl. 555).
O recorrido, por meio de petição juntada às fls. 564-565,
argumentou

que

o

TRE/RJ,

em

14/5/2007,

julgou

improcedente

a

Representação 76/2006-TRE/RJ. Esse fato, no seu entender, reforçaria
"(...) a tese da defesa pela improcedência, bem como, se assim
entender Vossa Excelência, pela extinção do feito sem julgamento
tendo em vista a falta de interesse recursal" (fl. 565).
As partes tiveram vista dos autos para que oferecessem as
alegações finais (fl. 599).
O Ministério Público Eleitoral reiterou, à fl. 601, o parecer de
fls. 555-561 e o recorrido apresentou suas alegações às fls. 605-612.
É o relatório.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (relator):
Senhor Presidente, inicialmente, enfrento as preliminares suscitadas pelo
recorrido.
Afasto

a alegada

intempestividade

do

Recurso

Contra

Expedição de Diploma - RCED.
Por não se tratar de registro de candidatura aplica-se, no caso,
o prazo de três dias, previsto no art. 258 do Código Eleitoral. Nesse sentido,
menciono os seguintes precedentes: Respe 19.898/MS, Rei. Min. Carlos
Madeira e RCED 508/PA, Rei. Min. Pádua Ribeiro.
O recorrido afirma que foi diplomado em 15/12/2006 (fl. 410),
sexta-feira, e o recurso foi protocolado em 19/12/2006 (fl. 2), portanto,
tempestivo.
Não procede, ademais, a suposta intempestividade reflexa do
RCED, por força da alegada intempestividade da Representação TRE/RJ
76/2006, que o subsidia.
O recorrido menciona jurisprudência superada deste Tribunal,
para afirmar que a Representação 76/2006, ajuizada no TRE/RJ, após
5 (cinco) dias da ocorrência dos fatos (fl. 10), seria intempestiva.
A jurisprudência deste Tribunal definiu que a Representação
fundada no art. 41-A da Lei 9.504/97 pode ser ajuizada até a data da
diplomação. Nesse sentido, confira-se:
"RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
ELEIÇÕES 2004.
REPRESENTAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ARTS. 41-A E 73 DA
LEI N° 9.504/97. PRAZO PARA O AJUIZAMENTO. TERMO FINAL.
ATÉ A DATA DA ELEIÇÃO. PARA APURAÇÃO DE CONDUTA
VEDADA. ATÉ A DIPLOMAÇÃO. PARA APURAÇÃO DE
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. As representações fundadas no art. 41-A da Lei n° 9.504/97
podem ser ajuizadas até a data da diplomação. Precedentes:
Ag n° 6.893/MG, Rei. Min. Gerardo Grossi, DJ de 6.3.2007; REspe
n° 25.258/SP, Rei. Min. Caputo Bastos, DJ de 21.11.2006:
Admitindo-se a possibilidade de ajuizamento de recurso contra
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expedição de diploma, com base na captação ilícita de sufrágio, é de
entender-se, então, cabível a representação fundada no art. 41-A da
Lei n° 9.504/97, mesmo após as eleições e até a data da
diplomação(...)" (Respe 28.039/CE, Rei. Min. José Delgado).
Destaco ainda, entre outros, os seguintes precedentes: RP
628/DF, Rei. Min. Sálvio de Figueiredo, Al 6.893/MG, Rei. Min. Gerardo Grossi,
e REspe 25.258/SP, Rei. Min. Caputo Bastos.
No caso, é tempestiva a Representação 76/2006-TRE/RJ,
proposta no dia 06/10/2006 (fl. 10), antes da diplomação do candidato eleito,
ora recorrido.
Ademais, ao recorrido não assiste razão ao argumentar que o
trânsito em julgado dessa Representação comprometeria a análise deste
RCED.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as
ações eleitorais são autónomas, com causas de pedir diversas. Não se cogita
de litispendência ou coisa julgada material. Nesse sentido:
"RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA COM
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE MANDATO ELETIVO OU AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. AÇÕES AUTÓNOMAS
COM
CAUSAS
DE
PEDIR
PRÓPRIAS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADO.
PROVIMENTO"
(Respe 28.015/RJ, Rei. Min. José Delgado);
"Agravo regimental. Recurso especial. Ação de impugnação de
mandato eletivo. Alegação. Litispendência. Ações de investigação
judicial eleitoral. Não configuração. Ausência. Identidade. Partes,
pedido e causa de pedir. Finalidades diversas. Precedentes.
Violação. Arts. 267, V, e 301, §§ 1° e 2°, do Código de Processo
Civil. Não caracterização. Decisão agravada. Fundamentos não
afastados.
1. Não há litispendência entre ação de impugnação de mandato
eletivo e investigação judicial eleitoral, uma vez que tais ações têm
fundamentos próprios, bem como possuem objetivos diversos:
enquanto a AIME visa a cassação do mandato eletivo, a AIJE busca
a declaração de inelegibilidade dos investigados e/ou a cassação do
registro do candidato beneficiado.
2. Nega-se provimento a agravo regimental que não afasta
os fundamentos da decisão impugnada" (Respe 26.314/CE,
Rei. Min. Caputo Bastos).
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Os documentos juntados pelo recorrente são, portanto, prova
emprestada válida, a ser analisada neste RCED.
No mérito, bem examinados os autos, tenho que o recurso
contra a diplomação não merece ser acolhido.
A documentação que instrui o RCED não é suficiente para
concluir pela captação ilícita de sufrágio ou pelo alegado abuso de poder
económico.
A análise dos autos informa que, no dia 1/10/2006, Fuad
Diuana Zacharias e Paulo Roberto da Silva foram detidos pelo Juiz Eleitoral de
Cabo Frio (RJ), quando supostamente distribuíam dinheiro a eleitores, em local
próximo às seções eleitorais (fl. 34).
Foram apreendidos

no local a quantia

de

R$

1.793,00

(mil e setecentos e noventa e três reais) além de 2 (duas) cestas básicas e
adesivos da campanha do recorrido (fl. 573).
Todavia, os depoimentos prestados em juízo (fls. 438-447) não
confirmam a tese de que Fuad Diuana Zacharias e Paulo Roberto da Silva
teriam praticado captação irregular de sufrágio, em nome do recorrido Alair
Francisco Corrêa, Deputado Estadual eleito.
Anthony Ferrari Penza, presente no momento da apreensão
dos itens listados, afirmou que
"(...) estava fazendo reportagem da votação no dia da eleição e
acompanhava Fuad; que estava presente na hora da detenção e viu
quando o Juiz chegou, mandou que fosse aberta a mala de um
carro, e lá foram encontradas as cestas básicas, duas, e
propaganda; que Fuad e Paulo Roberto foram, então, detidos; que,
não viu nenhum dos dois oferecer dinheiro em troca de votos ou
coisa que o valha; que viu que o Prefeito da cidade e o candidato
dele estavam no local no momento da detenção (...)" (fl. 439).
João Batista Teixeira Mendes, policial militar que acompanhou
a apreensão, declarou que
"(...) nos referidos locais não encontrou nada; que, veio a localizar
Fuad no local da detenção; que, viu Fuad cumprimentando populares
no local da detenção, mas não viu oferecer ou dar dinheiro para
quem quer que seja; que, dentro do carro, na mala, foram
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encontradas duas cestas básicas e adesivos destes que colam em
veículos e foram apreendidos" (fl. 444).
Merece nota, ainda, o depoimento de Anderson

Martins

Magalhães, motorista do Juiz Eleitoral responsável pela apreensão.

O

depoente disse que
"(...) quando os abordou o Juiz estava passando e determinou,
então, que eles abrissem a mala de trás de um carro Zafira que
estavam ocupando e no interior da mala foram encontradas cestas
básicas (duas) e adesivos de campanha com nome de políticos; que
não viu os representados darem dinheiro a ninguém; que o Juiz
Eleitoral determinou a prisão dos representados que foram
encaminhados a uma Delegacia Federal. (...) que, não viu nada nas
mãos de Fuad; que também não viu nada nas mãos de Paulo"
(fl. 446).
De fato, a interpretação do disposto no art. 41-A da Lei
9.504/97 demonstra não ser obrigatório que o candidato beneficiado pratique
diretamente as condutas, para ensejar a sua responsabilização. É admissível a
participação de terceiros. Nesse sentido: REspe 21.264/AP, Rei. Min. Carlos
Velloso e RO 696/TO, Rei. Min. Fernando Neves.
Entretanto, na hipótese de participação mediata, exige-se a
produção de provas contundentes dos atos praticados, em razão da gravidade
da penalidade aplicável (cassação de registro ou diploma e multa).
Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte:
"Recurso ordinário. Representação. Captação ilícita de sufrágio.
Prova testemunhal. Fragilidade.
1. A procedência de representação, com fundamento no art. 41-A da
Lei n° 9.504/97, requer prova robusta da prática de captação ilícita
de sufrágio cometida pelo candidato ou a comprovação de sua
anuência ao referido ilícito.
2. Em face da ausência de provas consistentes sobre a infração
narrada na representação, esta deve ser julgada improcedente.
Recurso a que se nega provimento" (RO 1.468/RO, Rei. Min. Caputo
Bastos);
"EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
ELEITORAL.
AIME.
FAC-SÍMILE.
FORMALIDADES.
LEI
N° 9.800/99. MITIGAÇÃO. CANDIDATO. SEGUNDO COLOCADO.
PLEITO MAJORITÁRIO. INTERESSE JURÍDICO. ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL PODERES PROCESSUAIS AUTÓNOMOS.
PERDA DE MANDATO ELETIVO. PROVA INCONCUSSAi
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EXIGÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL INEXISTÊNCIA DE OUTRAS
PROVAS ART. 23. LC N° 64/90. NÃO APLICAÇÃO.
(...)
3. (...) Portanto, tais provas mostram-se insuficientes para ensejar a
perda de mandato eletivo, pois esta deve-se amparar em prova
inconcussa, cabal, de que o agente político praticou alguma das
condutas previstas no art. 41-A da Lei n° 9.504/97. (Precedentes:
Al 5473, Rei. Min. Caputo Bastos, DJ de 28.8.2006; e Al 4000,
Rei. Min. Barros Monteiro, DJ de 6.2.2004)" (Respe 28.121/RR,
Rei. Min. Félix Fischer).
"Para que se caracterize a captação ilícita de votos, é necessária a
comprovação de que o candidato praticou ou permitiu que se
praticasse ato descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504/97.
A aplicação da penalidade por captação ilícita de sufrágio, dada sua
gravidade, deve assentar-se em provas robustas, e não em vagos
indícios e presunções" (REspe 21.390/DF, Rei. Min. Humberto
Gomes de Barros).
Como dito, não é o caso dos autos.
À toda evidência, as provas colacionadas não são suficientes
para comprovar a alegada captação ilícita de sufrágio, supostamente realizada
por terceiros em benefício do recorrido.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Contra Expedição de
Diploma.
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VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Senhores Ministros, tenho votado nesses julgamentos alusivos a
recurso contra expedição de diploma e assim tenho feito com base no
parágrafo único do artigo 19 do Código Eleitoral, tanto quanto no do
art. 6o, parágrafo único, do Regimento Interno, cuja dicção é a seguinte:
Art. 6o (...)
Parágrafo único. As decisões que importarem na interpretação do
Código
Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partidos
políticos, anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só
poderão ser tomadas com a presença de todos os membros do
Tribunal.
Por isso, também, acompanho o relator.
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EXTRATO DA ATA

RCEd n° 692/RJ. Relator: Ministro Ricardo Lewandowski.
Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: Alair Francisco Corrêa
(Advogados: André Luiz Souza da Silveira e outros).
Usou da palavra, pelo recorrido, o Dr. Bruno Calfat.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso,
nos termos do voto do relator. Votou o presidente.
Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes a
Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Félix
Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Henrique Neves e o Dr. António
Fernando de Souza, Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 18.6.2009*.
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