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RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. ELEiÇÕES
2006. CAPTAÇÃO ILíCITA DE SUFRÁGIO. PRELIMINAR DE
LITISPENDÊNCIA.
AFASTAMENTO.
OFERECIMENTO
DE
SERViÇOS DE FRETES GRATUITOS A ELEITORES EM
COMITÊ ELEITORAL DE CANDIDATO.
I - Não há litispendência entre as ações eleitorais, ainda que
fundadas nos mesmos fatos, por serem ações autônomas,
com causa de pedir própria e consequências distintas, o que
impede que o julgamento favorável ou desfavorável de alguma
delas tenha influência sobre as outras. Precedentes do TSE.
11 - O oferecimento de serviço gratuito de mudança para
eleitores em período eleitoral, por intermédio de comitê de
candidato, configura captação ilícita de sufrágio.
111 - Nas hipóteses de captação de sufrágio é desnecessária a
análise da potencialidade da conduta para influir nas eleições.
IV -Recurso

Acordam
unanimidade,

provido.

os ministros

do Tribunal

Superior

em rejeitar a preliminar de litispendência,

embargos de declaração, nos termos das notas taquigráficas.
Brasília, 4 de fevereiro de 2010.
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AYRES BRITf,

por

prover o recurso e

assentar que a execução do julgado se dará com o julgamento

///.7yt

Eleitoral,
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-

PRESIDENTE

-

RELATOR

de eventuais
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RELATÓRIO

o

SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI:

Senhor

Presidente, o Ministério Público Eleitoral do Estado de Goiás ingressou com
recurso contra expedição de diploma (RCED), com fundamento no art. 262, IV,
do Código Eleitoral combinado

com o art. 128 do Regimento

Interno do

Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, em desfavor de José Nelto Lagares das
Mercez, candidato

eleito ao cargo de Deputado

Estadual

pelo Estado de

Goiás, nas eleições de 2006.
O recorrente
praticado

captação

alega,

em suma,

ilícita de sufrágio,

que o ora recorrido

nos termos

do art. 41-A

teria

da Lei

9.504/1997.
O recurso foi instruído com a cópia da Representação

Eleitoral

216.234/2006.
O Parquet sustenta, em síntese, que
"o recorrido montou um serviço gratuito de frete para realização de
mudanças para eleitores carentes em um de seus comitês eleitorais,
precisamente naquele situado no Jardim Curitiba 11, na A v. do Povo,
Quadra 10, na altura do Lote 04, em frente à Praça da Feira,
Goiânia/GO, com o fim de obter-lhes os votos" (fI. 04).

"(.. .) o recorrido contratou, ao custo de R$ 1.500,00 mensais,
caminhões e camionetes para ficarem à disposição do comitê
eleitoral, atendendo à demanda dos eleitores pela realização do
aludido serviço. Um dos veículos contratados para este fim é a
camionete GM 0-10, placa KBI-B050, com carroceria de madeira, de
propriedade de VALMIRO MIGUEL DE SOUZA, vulgo MIRO,
ornamentada com propaganda eleitoral do representado" (fI. 04).
Afirma,

mais,

que

a atividade

irregular

teria

beneficiado

diversos eleitores, o que estaria comprovado por
"anotações manuscritas feitas em caderno apreendido no local por
ordem judicial, onde constam dados da contabilidade do ilícito, tais
como as datas das mudanças, os horários, os nomes dos eleitores
beneficiários, o local de origem e de destino da mudança e o número
de viagens realizadas" (fI. 04).

Diz, ainda, que
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"as ajudas em questão foram prestadas por intermédio de comitê
eleitoral, em pleno período de campanha, a eleitores carentes,
mediante cadastramento,
é forçoso concluir que tinham como
objetivo a obtenção dos votos dos eleitores".

Pede, ao final, "seja o presente recurso conhecido e provido,
para cassar o diploma conferido

ao Sr. José Nelto Lagares

das Mercez"

(fI. 9).
Requer, ainda, além da juntada da cópia da representação
eleitoral, a oitiva das testemunhas Gustavo Alexandre Gomes Araújo e Murillo
Marques Rezende (fI. 9).
Em
litispendência

contrarrazões,

o

com a representação

recorrido
que instrui,

alega,

preliminarmente,

na qualidade

de prova

pré-constituída, os presentes autos, nos seguintes termos:
"O Recurso Contra Expedição do Diploma do Recorrido e a
Representação que o embasa como elemento probatório, contém o
mesmo pedido, a mesma causa de pedir e as mesmas partes
(Ministério Público Eleitoral e José Nelto Lagares das Mercez)"
(fI. 162).

No mérito, sustenta que
"Realmente a camionete GM 0-10, placa KBI-8050, com carreceria
(sic) de madeira, de propriedade de VALMIRO MIGUEL DE SOUZA,
foi locada pelo Representado
JOSÉ NEL TO LAGARES DAS
MERCEZ, para o período de 31/8/06 a 30/09/06" (fI. 167).

Afirma que o veículo, quando não estava à disposição

do

comitê, era utilizado por seu proprietário Valmiro ou por seu filho, Valério, para
a realização de fretes particulares e que "O VEíCULO NÃO ESTAVA PINTADO
OU PLOTADO COM PROPAGANDA DO RECORRIDO. Mas tão somente tinha
adesivos no seu painel. E com a sua ostensiva placa de 'FRETE'" (fI. 168).
Assevera,

também,

que "JAMAIS

DOOU

OU AUTORIZOU

FRETES GRATUITOS EM TROCA DE VOTOS" (fI. 164) e que "se os 03 (três)
eleitores supra nominados fizeram fretes com a citada camionete PAGARAM
por tais serviços diretamente ao transportador'

(fI. 164).
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Transcreve

os depoimentos

de testemunhas,

colhidos

em

juízo, para afirmar que "não existe e JAMAIS existiu QUALQUER COMPRA DE
VOTOS por parte do Recorrido ou em seu benefício" (fI. 175).
Requer, ademais,
"a JUNTADA oportuna de cópia integral dos documentos juntados na
Representação e cópia dos depoimentos colhidos em Juízo. E do
julgamento da Representação, logo após a sua ocorr,ência" (f!. 176).

Quanto à suposta captação ilícita de votos, afirma que
"FORAM
ORIUNDOS
DE
UMA
DENÚNCIA
ANÔNIMA,
provavelmente de fretistas contrariados com VALMIRO e VALÉRIO,
na consecução de fretes particulares, pagos diretamente pelos
próprios eleitores (sem nenhum benefício eleitoral de quem quer (sic)
seja), através da Senhora Kátya" (f!. 176).

Pugna, por fim, "que seja IMPROVIDO
Contra a Diplomação.

Mantendo-se

o presente

Recurso

incólume o seu Diploma de Deputado

Estadual pelo PMDB de Goiás" (fI. 177).
O
expedição

Ministro

Ayres

Britto,

relator

à época,

determinou

de carta de ordem para oitiva das testemunhas

indicadas

a

pelo

recorrente e pelo recorrido, o que foi parcialmente cumprido (fls. 192-362), uma
vez que algumas testemunhas de defesa - Divino Donizete da Silva, Valério
Miguel Bonfim, Raimundo Ferreira de Souza e Kátya Cassiano Xavier - não
foram

encontradas,

conforme

consta de certidão expedida

pelo Chefe de

Cartório da 134a Zona Eleitoral de Goiânia (fI. 287).
A cópia da petição subscrita pelo recorrido foi juntada

aos

autos. Nela, o recorrido afirma que
"as MESMAS TESTEMUNHAS
cujo ROL é apresentado pelo
Recorrente às fls. 9 e pelo Recorrido às fls. 177, já foram ouvidas
pela Justiça Eleitoral, SOBRE OS MESMOS FA TOS do presente
RCED, e sob o prisma do contraditório" (f!. 296)

Solicita,
EMPRESTADA

ao

no presente

fim,

"sejam

considerados

como

RCED" (fI. 296). Cita precedentes

que, no seu entender, seriam favoráveis ao pedido (fI. 297).

PROVA

desta Corte

,_
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Pugna, ainda, pela reconsideração da decisão que determinou
a inquirição das testemunhas pelo TRE/GO, uma vez que teria sido "absolvido
POR UNANIMIDADE

das mesmas acusações que são feitas neste Recurso

Contra a Diplomação" (fls. 289-289).
Registro que a original da petição foi colacionada aos autos às
fls. 388-391.
Em nova petição, o recorrido requer a juntada do relatório, voto
e acórdão proferidos pelo TRE/GO no julgamento da representação

tomada

como prova emprestada neste feito (fls. 365-366).
O então relator, Ministro Carlos Ayres Britto, julgou prejudicado
o pedido

de reconsideração

da decisão

que determinou

a inquirição

de

testemunhas no TRE/GO, em virtude do cumprimento da carta de ordem, bem
como determinou a abertura de vista sucessiva às partes para o oferecimento
de alegações finais (fI. 444).
Em cumprimento
Eleitoral manifestou-se

à referida

decisão,

pelo regular prosseguimento

o Ministério

Público

do feito, nos seguintes

termos:
"RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO
SUFRÁGIO.

DE DIPLOMA. CAPTAÇÃO DE

A decisão proferida em julgamento de representação não vincula a
Corte no ensejo da apreciação de recurso contra a expedição de
diploma" (fI. 447).

O recorrido

apresentou

contrarrazões,

por meio das quais

reitera a preliminar de litispendência, em virtude da Representação 216.234/06com mesmas partes, pedido e causa de pedir - ter sido julgada improcedente
pelo TRE/GO (fI. 453).
Sustenta,
demonstrar

a existência

mais,

que

o

recorrente

de violação do disposto

não

teria

no artigo 14,

conseguido

S

10°, da

Constituição Federal e no artigo 41-A da Lei 9.504/97.
Afirma, ainda, que jamais doou ou autorizou fretes gratuitos em
troca de votos e nem seus cabos eleitorais.
Schmidt,

Os eleitores Clóvis Jerônimo

Djalmir Gomes da Silva e Cléria Aparecida

da Silva Santos não

\
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teriam sido beneficiados com fretes gratuitos. Ao contrário, "os ditos eleitores
PAGARAM por tais fretes diretamente ao transportador" (fI. 457).
Diz que,
"Lamentavelmente,
a Secretária do Comitê KÁTYA BENEZI
CASSIANO XAVIER (sic) depoimento colhido na representação e
juntado aos presentes autos, sem o conhecimento do Recorrido e da
coordenação do comitê, JUNTAMENTE
com o Sr. VALMIRO
MIGUEL DE SOUZA, depoimento colhido na representação
e
juntado aos presentes autos, resolveram
por conta própria
'ganhar dinheiro com as mudanças'" (fI. 457).

Ressalta,

também,

que

a prestação

de

contas

de

sua

campanha teria sido "devidamente APROVADA, sem ressalvas, à unanimidade
de votos, pelo TRE/GO, processo nO2202422006" (fI. 455).
Reitera a alegação de que o contrato de locação da camionete
GM-D10 não previa cláusula de exclusividade e quando esta não era utilizada
no comitê

eleitoral,

era dirigida

colaborador

de campanha

por Valério

Miguel

e filho do proprietário

Bonfim

de Souza,

do veículo. A camionete

possuía placa ostensiva de frete e não estava com propaganda eleitoral.
Transcreve,
para

adiante

afirmar

JUSTIFICASSE
EXPEDIÇÃO

que

novamente,
"JAMAIS

A INTERPOSIÇÃO

DE DIPLOMAÇÃO"

os depoimentos
HOUVE

das testemunhas

QUALQUER

DO PRESENTE

RECURSO

e que os depoimentos

A TO

QUE

CONTRA

teriam seNido para

demonstrar que "nunca agiu de forma ilegal' (fI. 465).
Vieram-me conclusos os autos em 11/5/2009, oportunidade em
que determinei

abertura de vista ao recorrente para que, no prazo de cinco

dias, oferecesse
Procuradoria-Geral

alegações

finais e, após, fossem

os autos remetidos

à

Eleitoral para a análise de mérito (fls. 469-470).

O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais, nas
quais refutou, inicialmente, a preliminar de litispendência, sob o fundamento de
que "a Representação

nO 1.222/GO, proposta com fundamento no art. 41-A da

Lei nO 9.504/97 e o presente recurso contra expedição de diploma possuem
objetos diversos". Menciona, a propósito, ementas de julgados deste Tribunal
(fls. 473-475).
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Quanto ao mérito, sustentou, em síntese:
"Contudo, conforme depoimentos prestados na fase inquisitorial,
diversos eleitores foram beneficiados com a utilização do referido
veículo para serviços de frete gratuito, sendo que deviam
comparecer ao comitê eleitoral do Recorrido para gozar do aludido
benefício. Com efeito, alguns eleitores, quando ouvidos na Polícia,
confirmaram que suas mudanças realmente foram contratadas no
comitê político do Recorrido e realizada (sic) por Valmiro Miguel de
Souza, conhecido como Miro, sem quaisquer custos para os
beneficiários" (fI. 476).

Menciona o Recurso Especial 25.146, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, para defender a tese de que
"o oferecimento de serviços gratuitos de frete a eleitores carentes
por intermédio do comitê eleitoral do Recorrido, em pleno período de
campanha, revela o intuito de angariar-lhes os votos" (fI. 480).

A Procuradoria-Geral

Eleitoral opinou pelo conhecimento

e

provimento do recurso, em parecer assim ementado:
"RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. CAPTAÇÃO
ILíCITA DE SUFRÁGIO. GASTO ILíCITO DE RECURSOS DE
CAMPANHA. OFERECIMENTO DE SERVIÇO DE (SIC) GRA TUITO
DE FRETE A VÁRIOS ELEITORES NO COMITÊ ELEITORAL DO
CANDIDATO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 23, S 5°, 30-A, S 2° e 41-A DA
LEI DAS ELEIÇÕES.
CONFIGURADA.
PRECEDENTE.
PELO
CONHECIMENTO E PROVIMENTO" (fI. 482).

É o relatório.

VOTO

o
Senhor

SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

Presidente,

analiso,

primeiramente,

a preliminar

(relator):

suscitada

pelo

recorrido em suas contrarrazões.
A alegação de litispendência não prospera. A jurisprudência da
Corte é firme no sentido de que a ação de investigação judicial eleitoral, a ação
de impugnação de mandato eletivo e o recurso contra expedição de diplom ,
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ainda que fundados

nos mesmos fatos, são ações autônomas e possuem

causa de pedir própria.
A procedência
admissibilidade

ou improcedência

de uma, não é óbice à

da outra a título de coisa julgada.

Menciono, a propósito,

recente julgado desta Corte que também faz remissão a vários precedentes no
mesmo sentido, verbis:
"RECURSO CONTRA EXPEDiÇÃO DE DIPLOMA. ABUSO DE
PODER poLíTICO E ECONÔMICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
1. A procedência ou improcedência de ação de investigação judicial
eleitoral, de recurso contra expedição de diploma e de ação de
impugnação de mandato eletivo não é oponível à admissibilidade
uma das outras, mesmo quando fundadas nos mesmos fatos
(AREspe 26. 276/CE, Rei. Min. Marcelo Ribeiro, DJ de 7.8.2008;
REspe 28.015/RJ, Rei. Min. José Delgado, DJ de 30.4.2008). Cada
uma dessas ações constitui processo autônomo que possui causa de
pedir própria e consequências distintas, o que impede que o
julgamento
favorável ou desfavorável
de alguma delas tenha
influência no trâmite das outras. Rejeita-se, portanto, a preliminar de
impossibilidade de reexame da conclusão exarada em ação de
investigação judicial eleitoral julgada improcedente" (RCED 703/SC,
ReI. Min. Felix Fischer, de 28/5/2009).

Passo ao exame de mérito do recurso contra expedição de
diploma.
Pois bem, após a análise detida do conjunto fático-probatório
aqui acostado, concluo que ele se mostra hábil a demonstrar a captação ilícita
de sufrágio imputada ao recorrido.
Senão, vejamos.
A peça inaugural do RCED veio instruída com a cópia da
Representação
documentos:

-

TRE/GO

216.234/06,

da

qual

destaco

os

seguintes

[i] Relatório preliminar da atividade policial desenvolvida

agentes Gustavo Alexandre

pelos

Gomes de Araújo e Murillo Marques Rezende

(fls. 27-30); [ii] Mandado de busca e apreensão expedido pelo Juiz Eleitoral
Euler de Almeida Silva Junior (fls. 34-35); [iii] Auto de Busca e Apreensão
(fls. 36-41); [iv] Termo de Depoimentos dos eleitores Clóvis Jerônino Schmidt,
Djalmir Gomes da Silva, Cléria Aparecida da Silva Santos, João Batista de
Andrade e Valmiro Miguel de Souza perante a Autoridade Policial (fls. 42, 44,

9

RCEd nO696 (31629-42.2007.6.00.0000)/GO.

46,48 e 49, respectivamente);

[v] Cópia de caderneta com o agendamento de

várias mudanças (fls. 43 e 43v, 45 e 45v e 47 e 47v); [vi] Contrato de locação
do veículo GM 0-10,

placa KBI-8050, que tem como locador José Nelto

Lagares da Mercez e como locatário Valmiro Miguel de Souza (fls. 68-69); [vii]
Depoimento

Pessoal

testemunhas

em juízo

do

Recorrido

em juízo

(Clóvis Jerônimo

(fI.

Schmidt,

116);

[viii]

Oitiva

Cléria Aparecida

de
Silva

Santos, João Batista de Andrade e Valmiro Miguel de Souza, Kátya Benezi
Cassiano Xavier, Sebastião

Marcelino Sobrinho, Valério

Miguel Bonfim de

Souza e Inivaldo Domingo da Silva - fls. 119-136, 122-123, 124, 125-127,
128-130,131-132,133-134

e 136-137, respectivamente).

Constam, também, dos autos depoimentos

das testemunhas

Gustavo Alexandre Gomes Araújo, Inivaldo Domingos da Silva e Sebastião
Marcelino,

Murillo Marques

Resende em cumprimento

à Carta de Ordem

(fls. 289-290, fls. 291-292, fI. 293, fI. 355 e fI. 355v).
Passo à análise das provas acostadas

aos autos, com o

propósito de demonstrar a prática da captação ilícita de votos.
O art. 41-A da Lei 9.504/1997 assim dispõe:
"Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui
captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar,
oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe
o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o
dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil
UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar nO 64, de 18
de maio de 1990" (grifas nossos).

A captação ilícita de sufrágio, segundo o aludido preceito legal,
se caracteriza

pela conduta

de "doar, oferecer, prometer

ou entregar,

ao

eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer
natureza".
A subsunção das condutas ao referido dispositivo legal resulta
demonstrada pelos seguintes fundamentos:
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I) Do oferecimento

de serviços

no comitê eleitoral

do recorrido

o

Deputado

de frete gratuitos

a eleitores

Estadual José Nelto Lagares das Mercez, ora

recorrido, firmou contrato de locação de uma camionete GM D-10/1 000, cor
verde, ano 1981, com carroceria de madeira, placa KBI 8050, de propriedade
de Valmiro Miguel de Souza, pelo período de 1°/8/2006 a 30/9/2006.
Consta

no contrato

que seu objeto seria a realização

de

transporte de materiais e impressos relativos à campanha do candidato, tais
como faixas e placas, pela quantia de R$ 1.500,00 (f/. 68).
Em virtude da Denúncia 1/2006, veiculada pela Ordem dos
Advogados

do Brasil em Goiânia - OAB/GO, no sentido de que o comitê

eleitoral do recorrido estaria ofertando a realização de mudanças a eleitores,
de forma gratuita, foram apreendidos no comitê do recorrido, em cumprimento
a mandado

de busca e apreensão,

os seguintes

documentos:

[i] grande

quantidade de cópias de cédulas de identidade, títulos de eleitores, certidões
de nascimento, comprovantes

de residência de eleitores (contas de água e

luz), blocos de recibos em branco com nome do comitê do candidato

a

Deputado Estadual José Nelto, bloco de requisição de combustível (fls. 36-40);
[ii] um caderno pequeno, capa dura, de cor amarela, com adesivo do candidato
Jose Nelto, contendo nomes e endereços de pessoas e compromissos
campanlla;
candidato

de

um cadernu pequenu, capa dura, de cor a7ul, com adesivo do
JOSE

NEL TO,

contendo

nomes

e endereços

de pessoas

e

compromissos de campanha; listagem de nomes e endereços de 66 (sessenta
e

seis)

pessoas;

quatro

pedaços

de

papel

contendo

anotações

de

compromisso da campanha do candidato Jose Nelto (f/. 40).
De acordo com depoimentos

prestados na fase inquisitorial,

diversos eleitores teriam sido beneficiados com a utilização do referido veículo
para serviços de frete gratuito.
O esquema,

segundo

esses

seguinte forma: os eleitores compareciam
busca de frete para realização

depoimentos,

funcionava

da

ao comitê eleitoral do recorrido em

de mudanças

que eram efetuadas,

sem
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qualquer custo, pelo proprietário

da camionete, Valmiro Miguel de Souza,

conhecido como Miro.
Transcrevo

trechos

dos depoimentos

prestados

por Djalmir

Gomes da Silva e pelo próprio Valmiro Miguel de Souza, respectivamente,
perante o Delegado de Polícia:
"Que há dois anos reside neste mesmo endereço e desde o ano de
1987 é morador da região noroeste de Goiânia; Que conhece
Valdivino Maria Dantas, atualmente é companheiro da sogra deste
nominado; Que a pouco mais de um mês trabalha na campanha
política do Deputado Estadual José Nelton, candidato à reeleição;
Que sua base é a do comitê político instalado na feira CAIC, no
Jardim Curitiba I, também nesta Cidade; Que Valdivino Maria
Dantas, então morador do Jardim Nova Esperança, nesta cidade,
solicitou ao depoente que conseguisse meios para sua mudança
para o mesmo endereço do depoente e como está diretamente
envolvido com o comitê eleitoral do Deputado José Nelton,
conseguiu, no dia 29 de julho, dia de sábado, pela manhã; Que a
mudança foi realizada pela pessoa de Miro de Tal, que tem seu
caminhão exclusivamente contratado e à disposição do Deputado
José Nelton; Que é verdade que várias outras mudanças de
outras pessoas interessadas foram realizadas por Miro, através
do comitê do candidato José Nelto, seguindo anotações de uma
agenda controlada por funcionários do próprio comitê" (grifos
nossos - fi. 44).
"Que é proprietário de um veículo caminhonete, marca GM, modelo
D 20 (sic), carroceria de madeira; (...) Que nos últimos dias seu
veículo estava fichado junto ao comitê eleitoral do Deputado José
Nelton, candidato à reeleição, cujo comitê está sediado na Praça da
Feira, de frente ao CAIC, no Jardim Curitiba I; Que seu veículo ficou
à disposição daquele comitê até data recente, mais precisamente até
o dia em que a Justiça Eleitoral esteve no comitê do candidato
cumprindo mandado de busca; Que vários serviços eram executados
pela caminhonete do depoente junto ao comitê eleitoral do referido
parlamentar; Que durante o período em que seu veículo lá
prestava serviço foram feitas mudanças de pessoas que
procuravam o comitê para esse fim; (...) Que explica o depoente
que seu veículo ficava à disposição do comitê, sempre estacionado
na Praça da Feira e, quando requisitado de lá partia para as viagens
solicitadas pelo comitê eleitoral do referido candidato a Deputado
Estadual; Que não sabe citar nominalmente as pessoas beneficiadas
com mudanças executadas por sua caminhonete, a serviço do
comitê eleitoral do Deputado José Nelton; Que explica, também, o
depoente que, como estava a serviço do comitê eleitoral do
mencionado candidato, de sua parte nada era cobrado dos
usuários beneficiados com mudanças, pelo seu veículo" (grifas
nossos - fI. 49)
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Em juizo, o motorista da camionete, Valmiro Miguel de Souza,
confirmou a realização de mudanças, nos seguintes termos:
"diz o depoente que se lembra de ter feito a mudança de Clóvis
Jerônimo Schimidt e de Cléria Aparecida da Silva Santos, sendo que
a mudança desta última foi feita por seu filho Valério (...) diz o
depoente que fez várias mudanças no período em que o seu veículo
esteve à disposição do comitê eleitoral localizado na Praça da feira,
no Jardim Curitiba I" (fI. 126).

o depoimento

prestado pela testemunha Cléria Aparecida da

Silva Santos, em juízo, confirma que o serviço de mudança oferecido aos
eleitores tinha vinculação direta com o comitê eleitoral do recorrido, a se ver
pelo seguinte trecho:
"diz a depoente que o motorista que fez a sua mudança se chama
Valério; diz a depoente que Valério é filho de Miro, dizendo que Miro
é quem costumava fazer as mudanças para a depoente. Diz que se
dirigiu até a casa de Miro para contratar a mudança, ocasião em que
Miro disse ela que procurasse o comitê(. ..) manter seu atual
endereço; (...) diz a depoente que até hoje não entende por que
Miro pediu para a depoente se dirigir até o comitê eleitoral
localizado na Praça da Feira, no Jardim Curitiba I, tratar da
mudança" (grifos nossos - fI. 122).

11)Participação

Mediata do Candidato

Na petição inicial, o autor alega que
"vários foram os eleitores beneficiados com o serviço, conforme
anotações manuscritas feitas em caderno apreendido no local por
ordem judicial, onde constam dados da contabilidade do ilícito" (fI. 4).

Constata-se,
intermediado

assim,

que

o

serviço

de

mudança

era

pela secretária do comitê do recorrido, Kátya Benezi Cassiano

Xavier, que se utilizava de uma caderneta que continha os nomes dos eleitores
beneficiários,

o local de origem e de destino da mudança e o número de

viagens a serem realizadas.
A condição de secretária foi por ela admitida em depoimento
judicial (fls. 128-129), contra o qual não se insurgiu o ora recorrido.
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o

próprio recorrido, em contrarrazões, transcreve trechos do

depoimento da referida secretária, colhido em juízo. Leia-se:
"que trabalhou como voluntária no comitê eleitoral do representado
José Ne/to,{. ..)diz a depoente que mantinha um caderno para
controle das pessoas que procuravam
o comitê em busca de
auxílio para mudança, dizendo que este caderno foi apreendido
pela policia;(. ..)que levava pra casa todos os dias o caderno onde
eram anotados os nomes das pessoas indicadas para Valério efetuar
fretes, dizendo que indicou muitas mudanças para Valério"(grifos

nossos - fls. 460-461).

o

recorrido, em relação a esse fato, argumenta tão somente

que,
"Lamentavelmente,
a Secretária
do Comitê KÁ TYA BENEZI
CASSIANO XA VIER (sic) depoimento colhido na representação e
juntado aos presentes autos, sem o conhecimento do Recorrido e da
coordenação do comitê, JUNTAMENTE
com o Sr. VALMIRO
MIGUEL DE SOUZA, depoimento colhido na representação
e
juntado aos presentes autos, resolveram por conta própria ganhar
dinheiro com as mudanças" (fI. 457).

Na

caderneta

apreendida

constava

o agendamento

das

mudanças dos eleitores Clóvis, José Alves e João Batista para o dia 21/8/2006
(fI. 43 e verso); de Valdivino e Edson de Araújo Britto para o dia 29/7/2005 e de
Cléria Aparecida,

Walter Rodrigues e Gilmar para o dia 7/8/2006 (fI. 47 e

verso).
A utilização

da caderneta

com o objetivo

de agendar

a

realização das mudanças foi admitida pelo próprio recorrido e pelo depoimento
de testemunhas.

É fato incontroverso e induvidoso nos autos.
A interpretação

dada por esta Corte ao art. 41-A da Lei

9.504/1997 é que a captação ilícita de votos independe da atuação direta do
candidato e prescinde do pedido formal de voto.
Nesse sentido, os seguintes
ReI. Min. Caputo Bastos, AgR-REspe

precedentes:

28.061/RN,

AgR-AI 7.515/PA,

ReI. Min. Marcelo Ribeiro,

RCED 616/AC, ReI. Min. José Delgado.

o alcance

da norma veiculada pelo Código Eleitoral diz com a

manutenção da lisura do pleito e a preservação da autonomia da vontade d
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eleitores, provendo, destarte, a plenitude da soberania popular via sufrágio
universal.
É certo, ademais,
eleitoral

são em geral praticados

que atos que excedem
por correligionários,

a normalidade

cabos eleitorais

e

pessoas engajadas na campanha.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que
"para a caracterização da conduta deve haver o liame subjetivo do
tipo, claramente
comprovado
entre o candidato
(direta ou
indiretamente) e o eleitor com o fim de obter-lhe o voto, ferindo a
liberdade de consciência do voto com afronta ao princípio de
igualdade que deve reger o processo eleitoral" (Acórdão 5.570/MS,
ReI. Min. Cesar Asfor Rocha).

A participação

indireta do recorrido

na captação

ilícita de

sufrágio prende-se ao fato de que a perpetração do ilícito transcorreu no seu
próprio comitê eleitoral e as provas documentais sobre o cometimento do ilícito
também foram apreendidas no mesmo local.

o
uma versão

recorrido, em depoimento

inconsistente

prestado em juízo, apresentou

quanto ao possível

desconhecimento

dos fatos

alegados na inicial. Leia-se:
"que não é verdade a imputação de que tenha montado naquele
comitê eleitoral um serviço gratuito de frete para a realização de
mudanças para eleitores carentes com o fim de obter-lhes voto; diz o
depoente que não é verdade a imputação de que tenha contratado,
ao custo de R$ 1500,00, os serviços de transporte de materiais
gráficos, para pregar faixas nas residências, para fazer carreatas e
transportar equipes para soltar foguetes; (...) que foi o seu
coordenador
de campanha
Tiãozinho quem contratou
o
proprietário da camionete para prestar serviços ao comitê, (...)
pois todo contato com 'Miro' era feito por Tiãozinho; (...) diz o
depoente que esteve apenas por duas vezes no comitê no Jardim
Curitiba 11" (grifos nossos - fls. 116-117)

Consta, ainda, do referido depoimento,

a seguinte afirmação

do ora recorrido: "diz o depoente que contratou (sic) proprietário de um (sic)
caminhonete cujo nome não se lembra" (fI. 117).
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Essa afirmação mostra-se contraditória à assertiva anterior de
que o contrato de locação teria sido firmado por Tiãozinho, coordenador de
campanha do ora recorrido.
Ademais, conforme registrado anteriormente, o recurso contra
diplomação foi instruído com cópia do contrato de locação do referido veículo
no qual figuram como partes José Nelto Lagares das Mercez, ora recorrido, e
Valmiro Miguel de Souza (fls. 68-69).
Diferentemente, nas contrarrazões, quanto à suposta captação
ilícita de votos, alega o recorrido que
"FORAM
ORIUNDOS
DE
UMA
DENÚNCIA
ANÔNIMA,
provavelmente
de fretistas contrariados (sic) com VALMIRO e
VALÉRIO, na consecução de fretes particulares, pagos diretamente
pelos próprios eleitores (sem nenhum benefício eleitoral de quem
quer (sic) seja), através da Senhora Kátya" (fI. 176).

Diante das circunstâncias do caso em análise, conclui-se que o
recorrido concorreu para a prática das condutas perpetradas no interior do seu
comitê eleitoral.
No caso, as anotações recolhidas no comitê do candidato são
condizentes

com os depoimentos

prestados,

inexistindo qualquer elemento

probante nos autos que possa infirmar o que foi neles produzido.
A secretária do referido comitê, responsável pelas anotações,
reconheceu o caderno que lhe foi apresentado,

bem como confirmou que as

anotações eram suas, no entanto deu uma versão sem credibilidade para o
teor das ditas anotações, ao afirmar que "recebia parte do valor do frete da

mudança" (fI. 128).

11I)Gratuidade dos Serviços de Mudança

o

oferecimento

de

transporte

gratuito

de

mudança

aos

resultou evidenciada

pelo

eleitores ficou claro nos autos.
A gratuidade

do aludido

serviço

depoimento, em juízo, do Policial Civil Gustavo Alexandre Gomes Araújo:
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"que a OAB levou várias notícias de crimes eleitorais à Procuradoria
da República, dentre elas a de que estava havendo transporte de
mudanças, tendo como beneficiários eleitores diversos e, atribuíam a
prática desses crimes a alguns candidatos, dentre eles ao ora
representado José Nelto Lagares das Mercez; que sobre esse fato, o
depoente já prestou outros dois depoimentos; que ratifica seu
depoimento prestado perante a 1478 Zona Eleitoral de Goiânia/GO,
cuja cópia está sendo juntada nesta Carta de Ordem. (...) [O]
depoente simulou que estava pretendendo fazer a mudança de um
inquilino de uma casa que havia comprado, tendo perguntado à (sic)
Miro de tal (sic) o preço da mudança, tendo ele dito-lhe um valor do
qual o depoente não se lembra no momento; que o depoente
perguntou
a Miro se não era possível conseguir de algum
candidato que lhe fizesse gratuitamente
a mudança, tendo Miro
respondido
que o depoente poderia consegui-lo no Comitê do
então candidato José Nelto, mas que teria de agendar e que
poderia demorar, pelo que seria melhor pagar pelo frete; (...) salvo
engano, Miro falou no depoimento ao delegado que a caminhonete
estava alugada ao Comitê de José Netto para realização de fretes de
mudanças; (...) que no painel da caminhonete, na sua parte interior,
havia adesivos de propaganda eleitoral do candidato José Nelto"
(grifos nossos - fls. 289-290).

IV) Prática da Conduta Ilícita em Período Vedado

o agendamento

de transporte de mudanças ocorria no interior

do comitê do recorrido durante o transcurso da vigência do contrato celebrado
entre ele e Valmiro Miguel de Souza, ou seja, no período de 1°/8/2006 a
30/9/2006.
As testemunhas de defesa e de acusação não contestam esse
fato. O aluguel do veículo pelo candidato José Nelto está comprovado

pelo

contrato de locação (fls. 68-69).
Sucede que o horário de expediente de Valmiro iniciava-se às
8h, conforme consta do item 1 do contrato de locação da camionete, no qual o
recorrido figurava como locatário. Leia-se:
"Parágrafo Segundo - O contratado deverá comparecer ao comitê do
contratante de segunda a sábado, às 8 h 00, momento em que
receberá as determinações e instruções dos serviços a serem
realizados em cada dia, sendo que, após a realização das tarefas
diárias e não havendo mais nada para ser feito, bem como aos
domingos, ficará o contratado livre para realizar serviço autônomo de
frete por sua conta e risco, entretanto, sem qualquer vinculação
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eleitoral, vedada a utilização direta ou indireta do nome
contratado e de sua candidatura nesses fretes" (fI. 68).

do

As anotações manuscritas feitas na caderneta apreendida com
o auto de busca e apreensão (fls. 43 e 43v, 45 e 45v, 47 e 47v) demonstram a
existência

do agendamento

das mudanças de vários eleitores. Consta das

anotações que as mudanças ocorreram de julho a agosto, entre 8h e 16h, além
da descrição dos itinerários a serem percorridos.
Coincidentemente,

existem

diversas

mudanças

agendadas

para o horário de expediente de Valmiro.
As mudanças de Valdivino Maria Dantas e Edson de Araújo
Brito estavam agendadas para 8h e 14h, respectivamente,
(fI. 45 e verso). Os eleitores Gilmar, Cléria Aparecida
estavam agendados,

sucessivamente,

do dia 2917/2006

e Walter Rodrigues

para 8h, 14h e 16h do dia 7/8/2006

(fls. 47 e verso). Clóvis, José Alves e João Batista estavam agendados,
respectivamente,

para 8h, 14h e 16h do dia 21/8/2006.
A

ocorriam

cronologia

em períodos

coincidindo

com

dos

regulares

o início

das

horários

comprova

que

as

mudanças

e que tinham início às 8h de cada dia,
atividades

contratuais

que

deveriam

ser

desenvolvidas por Valmiro Miguel de Souza.
De acordo com as informações colhidas da referida caderneta,
constato

que as mudanças

art. 41-A

Lei 9.504/1997,

ocorreram

durante

o período

ou seja, de 5 de julho

abrangido

pelo

(data do registro de

candidatura) a 1° de outubro de 2006 (data do pleito), conforme o Calendário
Eleitoral das Eleições de 2006 (Resolução- TSE 22.124/06).

V) Presença do Especial Fim de Agir

Os elementos colhidos nos autos não deixam dúvidas de que a
realização gratuita de mudanças tinha por escopo o aliciamento

de eleitores

para votar no recorrido.
O especial

fim de agir resultou,

sem

sombra

de dúvida,

comprovado. O recorrido, por intermédio da secretária do seu comitê, à época,
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Kátya 8enezi, e do motorista Valmiro, oferecia a benesse aos eleitores de
baixa renda durante o período eleitoral. Lê-se na petição inicial do recurso:
"Com efeito, considerando-se que as ajudas em questão foram
prestadas por intermédio de comitê eleitoral, em pleno período de
campanha, a eleitores carentes, mediante cadastramento, é forçoso
concluir que tinham como objetivo a obtenção os votos dos eleitores
beneficiados" (fI. 6).

A apreensão

de inúmeras copIas de cédulas de identidade,

títulos de eleitores, contas de água e luz, nomes e endereços de eleitores no
interior do comitê eleitoral, corroboram a existência de uma estrutura montada
para obtenção de votos em troca dos favores ofertados pelo recorrido.
Importante registrar que comitê eleitoral é
"local ou locais, de acordo com a disponibilidade de recursos da
campanha, em que se centralizam e se organizam as atividades
eleitorais dos candidatos durante o período eleitoral, tais como o
atendimento do eleitor e a distribuição de material de propaganda
aos correligionários, aos cabos eleitorais e aos simpatizantes dos
candidatos".

Não é crível que durante o período eleitoral fretes gratuitos de
mudanças tenham partido do comitê eleitoral do recorrido sem o seu pleno
conhecimento.

Irrefutável a finalidade eleitoral desse serviço, qual seja, a de

angariar votos, às vésperas das eleições.
Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes precedentes:
"4. Agravo regimental no agravo de instrumento. Captação ilícita de
sufrágio. Configuração. Desnecessidade de expresso pedido de
voto. Precedentes. A caracterização da captação ilícita de sufrágio
prescinde de expresso pedido de voto, sendo suficientes a
participação do candidato e a evidência do especial fim de agir.
5. Captação ilícita de sufrágio. Doação de fogão e pagamento de
ecografia a eleitoras em período crítico da disputa eleitoral. Fatos
praticados pelo agravante e pelo vice-prefeito eleito, segundo
entendimento das instâncias inferiores. Impossibilidade do reexame
de prova. Óbice da Súmula 279 do STF. Agravo regimental a que se
nega provimento. Não é cabível recurso especial para reexame de
matéria fática" (AgR-AI 6.335/RS, ReI. Min. Joaquim Barbosa)
"CAPTAÇÃO
ILíCITA DE SUFRÁGIO
ARTIGO 41-A DA LEI N° 9.504/97.

-

CONFIGURAÇÃO

-
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Verificado um dos núcleos do artigo 41-A da lei nO 9.504/97 - doar,
oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza - no período crítico compreendido do registro
de candidatura até o dia da eleição, inclusive, presume-se o objetivo
de obter o voto, sendo desnecessária a prova visando a demonstrar
tal resultado. Presume-se
o que normalmente
ocorre, sendo
excepcional a solidariedade no campo econômico, a filantropia"
(grifos nossos - REspe 25.146/SP, ReI. Min. Marco Aurélio).

Forçoso

assentar

que há nos autos

provas

suficientes

a

permitir que se conclua pela existência de liame entre a ação suscitada promessa de benefício - e a contrapartida favorável à eleição do recorrido, a
confirmar a veracidade dos fatos enunciados pelo recorrente na petição inicial
(fls. 2-9).

o

cotejo entre as provas apresentadas

Público Eleitoral, e as contraprovas

apresentadas

pelo autor, Ministério

pelo recorrido demonstra

que é fundamentado o recurso contra a diplomação.
A contraprova deve ser robusta. Os depoimentos contraditórios
e insubsistentes

das testemunhas

do recorrido mostraram-se

frágeis para

infirmar a convicção que resulta dos demais elementos de prova constantes
dos autos.
Digo isso, porque Inivaldo Domingos da Silva afirmou em juízo:
"que o depoente trabalha na profissão de frentista e que seu ponto
ficava em frente do Comitê do candidato José Nelto Lagares das
Mercez;(. ..)que não tem certeza sobre se a praça da feira, onde está
situado o ponto de frete do depoente e onde estava situado o Comitê
de José Nelto, situa-se no Jardim Curitiba I ou li, sendo certo que é
um deles e são separados por uma avenida; que os serviços de
transportes realizados por Valéria ao Comitê de José Nelto,
mencionados
no aludido depoimento,
consistiam em serviços
diversos, material para o Comitê, a exemplo de 'folhinhas, santinhos"
(fls. 291-292).

O depoimento
testemunha

de Inivaldo mostra-se

contraditório.

É que a

não sabia dizer onde ficava a Praça da Feira, local do comitê

eleitoral de José Nelto. Havia dúvida se era no Jardim Curitiba I ou 11. Também
não se lembrava de Valmiro Miguel de Souza, muito embora soubesse dos
serviços prestados por ele a José Nelto. Eis o trecho do seu depoimento: "que
"'
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não se lembra

da pessoa

do Sr. Valmiro

sua vinculação

com Valério" (fls. 291-292).

Miguel de Souza,

vulgo Miro e nem

A testemunha Sebastião Marcelino Sobrinho, mais conhecido
como

'Tiãozinho",

coordenador

do

Comitê

Eleitoral

do

recorrido,

em

depoimento judicial afirmou que
"era coordenador do comitê eleitoral localizado na Praça da Feira, no
Jardim Curitiba I; (...) que somente veio a saber da intermediação
feita por Kátya em benefício do senhor Valmiro Miguel de Souza
após a instauração do procedimento cautelar de busca e apreensão
de documentos, diz o depoente que tem conhecimento que somente
a Kátya permanecia o tempo todo no comitê; diz o depoente que foi
procurado por várias pessoas, solicitando ao comitê a realização de
mudanças" (fI. 131).

Em cumprimento à Carta de Ordem 460/2007, sustentou
"que as pessoas que procuravam o Comitê de José Nelto para fazer
mudança eram indicados (sic) por Kátia a Valmiro e lhe explicavam
que deveriam pagar à (sic) Valmiro pelo trabalho, que seriam feitos
nas horas vagas" (fI. 293).

Os depoimentos
momento,

Tiãozinho

afirma

que

mostram-se
somente

contraditórios.
teria

obtido

Num

primeiro

conhecimento

da

intermediação da secretária na oportunidade do processo cautelar.
No segundo depoimento, Tiãozinho demonstrou ciência de que
várias pessoas procuravam o comitê para fazer as mudanças. Segundo ele, a
referida secretária indicava essas pessoas a Valmiro, e Tiãozinho explicava
que o pagamento deveria ser feito a este último.
O recorrido não indicou qualquer prova da alegação de que
houve pagamento dos "fretes particulares" ao motorista da camionete, Valmiro.
Nesse ponto, convém salientar que nas cópias da caderneta
contendo

os agendamentos

das mudanças,

consta na anotação

de cada

mudança realizada tão somente a palavra "OK", não há qualquer menção à
suposta quantia recebida pela realização do serviço.
Cumpre registrar, por fim, que nas hipóteses de captação de
sufrágio é desnecessária
nas eleições.

a análise da potencialidade

da conduta para influir
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A esse respeito, os seguintes precedentes desta Corte: REspe
27.737/PI, ReI. Min. José Delgado, AgR-REspe 27.104/PI, ReI. Min. Marcelo
Ribeiro;

REspe 26.118/MG,

ReI. Min. Gerardo Grossi; REspe 25.064/AM,

ReI. Min. Luiz Carlos Madeira.
Por todo o exposto, demonstrada a captação ilícita de votos,
dou provimento ao recurso interposto para cassar o diploma do Deputado
Estadual José Nelto Lagares das Mercez, com fundamento no art. 41-A da Lei
9.504/97.
Quanto à execução desta decisão, entendo que se dará com o
julgamento de eventuais embargos de declaração.
Menciono, a propósito, o seguinte julgado desta Corte:
t~çÃO CAUTELAR. GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR
DE
ESTADO.
CASSAÇÃO.
OPOSiÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. SUSTAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO
QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO A TÉ JULGAMENTO
DOS
EMBARGOS OPOSTOS. PRINCíPIO DA AMPLA DEFESA. AÇÃO
CAUTELAR CONHECIDA. LIMINAR DEFERIDA.
I. O juízo cautelar pode ser exercido a qualquer tempo.
11.Opostos embargos declaratórios, em preservação do princípio da
ampla defesa, admite-se a suspensão do cumprimento do Acórdão
que determinou
a cassação até julgamento dos embargos"
(AC 3.1 OO/PB, de minha relatoria).

No mesmo sentido, o RCED 671/MA, de relataria do Ministro
Eros Grau.
É como voto.

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente,
acompanho o relator.
Ficou devidamente demonstrada,
Ricardo

Lewandowski,

a robustez

das provas

no brilhante voto do Ministro
produzidas

no sentido

do
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cometimento da conduta, razão pela qual, tal como ele, dou provimento aos
recursos e acompanho Sua Excelência, também, quanto à eficácia; quanto ao
momento

de início de eficácia da decisão, se vier a ser proferida

nesse

sentido.

o

SENHOR

MINISTRO

AYRES

BRIDO

(presidente):

Aguardando o julgamento de possíveis embargos de declaração.
A

SENHORA

MINISTRA

CÁRMEN

LÚCIA:

Deixando

transcorrer o prazo.

VOTO

O SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER: Senhor Presidente,
também acompanho o extenso e detalhado voto do ministro relator.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, também acompanho o voto do ministro relator.
Durante a leitura do voto do eminente relator, até fiquei um
pouco preocupado com a aplicação do artigo 41-A da Lei nO9.504, de 1997.
Sobre isso já me manifestei aqui diversas vezes.
Há grande diferença entre se demonstrar a ocorrência de um,
dois ou mesmo vários eventos, todos eles com força suficiente para cassar o
registro por si só e se demonstrar, por exemplo, o abuso do poder econômico.
O abuso do poder econômico pode ir na mesma linha do artigo
41-A, sem esse vínculo que, tradicionalmente,
especial de agir, nos casos do artigo 41-A.

está se chamando aqui de fim
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Pode haver abuso, que pode ser bem maior do que o do artigo
41-A, e não se levar à cassação, por não haver a potencialidade.
desse artigo, não se exige essa potencialidade.
aplicação,

no sentido de verificar

No caso

Sou sempre rigoroso na sua

as provas de participação

mediata

ou

imediata do candidato: se aquele fato constituía, realmente, captação ilícita de
sufrágio.

Contudo,

Lewandowski,

fiquei

tranquilo

com

o

voto

do

Ministro

Ricardo

porque Sua Excelência traça toda uma série de indícios e de

provas que, reunidas, levam à convicção de que, efetivamente, se tratava de
captação ilícita.
Quanto

à conduta

vedada,

a qual Vossa

Excelência

cita

também - seria até um plus, porque a cassação já decorreria do artigo 41-A -,
haveria a questão da proporcionalidade.
seria suficiente

para a cassação,

De qualquer modo, o artigo 41-A já

então, acompanho

o voto do eminente

relator.
Indago, porém, o seguinte: em relação à execução, há alguma
divergência?

o

SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

Não, não há divergência. Tínhamos sempre o entendimento
casos, a execução é imediata, mas depois começamos

(relator):

de que, nesses

a entender aqui -

tenho a impressão de que com a anuência de Vossas Excelências - que seria
uma espécie de cerceamento de defesa, se não se propiciasse às partes um
eventual ajuizamento de embargos de declaração.
O SENHOR
recurso

contra expedição

preocupação.

MINISTRO

de diploma

ARNALDO
é processo

VERSIANI:
originário,

Porque

o

daí a nossa

E todos já votamos no sentido de aguardar o julgamento

de

eventuais embargos de declaração.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Então, na verdade,
a execução não é imediata; ela é diferida para o final do prazo eventualmente
em transcurso.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

(relator):

Vossa Excelência tem toda razão, Ministra Cármen Lúcia: não é que deixa de
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ser imediata, há um pequeno diferimento que corresponde ao prazo para o
ingresso dos eventuais embargos.

o
eleição

municipal,

originariamente,
aguardando

SENHOR MINISTRO ARNALDO
a execução
temos

a publicação

agido

VERSIANI:

deve ser imediata,
com

do acórdão

essa

Em caso de

mas nos casos aqui,

cautela,

e o julgamento

Senhor

Presidente,

dos embargos

de

declaração. Foi assim que agimos nos anteriores.

o

SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

(relator):

Se Vossas Excelências quiserem, suprimo a referência aos precedentes.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Não precisa. Na
verdade estamos julgando não só um recurso contra expedição de diploma,
mas também

recursos ordinários,

nos quais a matéria da conduta vedada

estaria inclusa.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente): Vossa
Excelência inclui no fundamento da sua decisão também conduta vedada?
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI

(relator):

Também incluo.
O SENHOR MINISTRO
julgando

também

MARCELO

RIBEIRO: Mas estamos

três recursos, não é só o recurso contra expedição

de

diploma.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO

VERSIANI:

Mas acredito

que no caso da Paraíba, também havia recurso ordinário e agimos da mesma
forma.
O SENHOR MINISTRO MARCELO

RIBEIRO: Estou dizendo

apenas quanto à questão da conduta vedada, pois ela também está incluída
nos outros recursos ordinários. Na questão da execução, sempre entendi aqui e acredito que hoje esse seja o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que, no que diz respeito à reforma de acórdãos dos tribunais regionais porque no caso de recurso contra expedição de diploma é instância única, ou
originária, pelo menos -, deve-se aguardar a publicação do acórdão, inclusive
aguardar embargos de declaração.

/
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Porque, quando se mantém o acórdão do TRE, a rigor, em
muitos casos já poderia até ter sido executada a decisão, pois o recurso não
tem efeito suspensivo. Quando se reforma, está se modificando. Então, é de
todo recomendado que se aguarde.

o

SENHOR

MINISTRO

AYRES

BRIDa

(presidente):

Aguardar o julgamento de eventuais embargos; não a publicação.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Só o julgamento.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
Exatamente.

Evidentemente,

(relator):

se ingressarem os embargos, serão trazidos a

julgamento o mais rapidamente possível.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

Presidente, também acompanho o relator.
Li o memorial da parte, assim como assisti com atenção à
sustentação, e notei que, na verdade, os dois pontos que mais me chamaram

à atenção foram os de que os fretes não teriam sido gratuitos, e a prova não
estaria judicializada.

Mas, pelo que ouvimos do voto do relator, nenhuma

dessas circunstâncias ocorreu. Ou seja, os fretes não foram gratuitos e a prova
foi colhida com a observância do contraditório.
Por isso, acompanho Sua Excelência.
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EXTRATO DA ATA

RCEd nO696 (31629-42.2007.6.00.0000)/GO.

Relator: Ministro

Ricardo Lewandowski. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: José
Nelto Lagares das Mercez (Advogados: Daniel Roller e outro).
Usou da palavra, pelo recorrido, o Dr. Daniel Roller.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
litispendência e proveu o recurso. Também por unanimidade o Tribunal decidiu
que a execução do julgado se dará com o julgamento de eventuais embargos
de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência
Sra.

Ministra

Cármen

do

Lúcia,

Felix Fischer, Fernando

Sr.
os

Gonçalves,

Ministro
Srs.

Ayres

Ministros

Britto.
Ricardo

Presentes

a

Lewandowski,

Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e a

Ora. Sandra Verônica Cureau, Vice-Procuradora-Geral

Eleitoral.
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