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ACÓRDÃO
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N° 739
(31748-03.2007.6.00.0000) - CLASSE 21 - PORTO VELHO - RONDÔNIA.
Relator: Ministro Arnaldo Versiani.
Recorrente: Ministério Público Eleitoral.
Recorrido: Ivo Narciso Cassol.
Advogados: Francisco das Chagas França Guedes e outros.
Assistente do recorrido: Partido Progressista (PP) - Nacional.
Advogados: João Berchmans C. Serra e outros.
Recorrido: João Aparecido Cahulla.
Advogados: Roberto Franco da Silva e outros.

Recurso contra expedição de diploma. Captação ilícita de
sufrágio. Abuso do poder econômico.
1. As evidências e as circunstâncias averiguadas nos autos
comprovam a montagem de esquema de compra de votos dentro
de empresa de vigilância voltado à eleição de familiares do
administrador desse negócio - beneficiários diretos e inequívocos
do ilícito; essas mesmas evidências e circunstâncias, todavia, não
permitem concluir pela participação, direta ou indireta, nem
mesmo pela anuência do candidato a governador quanto à
captação ilícita de sufrágio.
2.
A afinidade política existente ertre -----dãhdidai - -a----------governador e o candidato a senador não acarreta, por si só, a
ciência por aquele de todos os atos de campanha praticados por
pessoas ligadas ao parlamentar, porquanto, do contrário, a
responsabilidade no que tange ao art. 41-A da Lei n° 9.504197
não seria subjetiva, mas, sim, objetiva, apenas pelo fato de o
esquema de compra de votos ter sido montado dentro da
empresa de vigilância administrada pelo irmão do senador, em
tese, a beneficiá-lo em virtude da prova de que também teriam
sido pedidos votos a favor do candidato à Chefia do Poder
Executivo.
3.
A condição de eventual beneficiário de abuso do poder
econômico, sem qualquer participação do candidato a
governador, deve ser sopesada com prudência e cautela,
sobretudo em face das circunstâncias de ele ser candidato à
reeleição e ter sido eleito em primeiro turno, não se podendo, do
conjunto probatório, cogitar que o esquema de compra de votos
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tenha tido significativa repercussão na sua campanha, de modo a
conspurcar o resultado do pleito e a exigir a aplicação da grave
pena de cassação de mandato.
Recurso contra expedição de diploma desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em desprover o recurso, nos termos das notas taquigráficas.
Brasília, 16 de março de 2010.
/$X;9
AYRES BRITTO

- PRESIDENTE

ARNALDO VERSIANI

- RELATOR
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QUESTÃO DE ORDEM

O DOUTOR EDUARDO ANTONIO LUCHO FERRÃO
(advogado): Senhor Presidente e Senhores Ministros, com todas as vênias,
embora conhecendo os dois precedentes da Corte, o Código Eleitoral, no
artigo 19, parágrafo único, assegura que o quorum há de ser pleno nos
processos em que pode decorrer a cassação do diploma.
A defesa do governador e a do vice-governador entendem que
a composição plena passa a ser uma garantia legal do acusado, inerente ao
devido processo legal. Então, submete-se a questão de ordem a Vossa
Excelência.

VOTO (Questão de Ordem)

- QUORUM INCOMPLETO (quorum completo possível)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente):
-- Propõbhõ -resolver- a- questão -de ordem no sentido da continuidade do
julgamento.
Alusivamente à questão do quorum incompleto, anoto que o
Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do RCED n o 612/DF (Governador do
Distrito Federal), DJU 16.9.2005, enfrentando situação idêntica, concluiu pela
possibilidade de continuação do julgamento do processo. Transcrevo
passagens daquele julgado:
"O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE (presidente):
Refaz-se, assim, a situação enfrentada pelo Tribunal no Recurso
Especial Eleitoral n° 16.684. Uma das duas vagas reservadas pela
Constituição à categoria dos advogados não poderá ser preenchida
neste julgamento, suspeitos, como se declararam o titular, Ministro
Fernando Neves, e ambos os substitutos, Ministros Caputo Bastos e
José Gerardo Grossi.
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Naquele precedente, REspe n° 16.684/SP, de 26.9.2000, suscitada a
questão de ordem a respeito, assim a decidiu o eminente Ministro
Néri da Silveira, que então presidia esta Casa:
'Ocorre, porém, que, na classe dos juízes juristas, a Corte não
tem como resolver uma outra substituição.
Tratando-se de ministros do Tribunal, na representação do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, há
precedentes no sentido de pedir-se a indicação, pelas
respectivas Cortes, de um outro ministro para compor o
Tribunal Superior Eleitoral, se porventura os titulares e,
também, os substitutos estiverem impedidos ou houverem
declarado suspeição.
No que diz respeito à classe dos juristas, como a nomeação é
feita pelo presidente da República e há um mandato a ser
exercido, inexiste vaga e inexiste possibilidade de uma nova
substituição.
Compreendo [prosseguiu o Ministro Néri] que nenhum
julgamento deva deixar de ser realizado em circunstância como
a que se configura.
Não obstante o quorum do Tribunal, em razão da natureza da
matéria, deva ser pleno, ocorre aqui uma impossibilidade,
material e jurídica, dessa composição, e também não se
desenha a hipótese da alínea n do inciso 1 do art. 102 da
Constituição, em que o Tribunal pudesse afetar o julgamento
da matéria ao colendo Supremo Tribunal Federal.
Entendo que se deve realizar o julgamento com o quorum
possível, segundo a lei, em circunstâncias como a ora
descrita.'
( ... )".
------------------Com -estas -breves consieraçõe sou pela continuidade do
julgamento.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: De
acordo, Senhor Presidente. Há uma impossibilidade material, como disse
Vossa Excelência, de completar o quorum, e o Tribunal não pode negar-se a
prestar jurisdição. Isso é imperativo constitucional.
Acompanho Vossa Excelência.
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O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente): Não nos
é dado emitir o juízo non Iiquet, ou de não liquidação, da causa que é
submetida a nossa jurisdição.

VOTO (Questão de Ordem)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente,
acompanho Vossa Excelência, na linha dos que também o acompanham, no
sentido de que, não sendo possível completar-se o quorum, com o que é
possível, considera-se o quorum completo nas condições postas pelos próprios
juízes. Estes, visando garantir a imparcialidade, exatamente a independência
do Tribunal, seguramente, manifestaram-se no sentido da suspeição.
Lembro-me de que o velho e eterno Carlos Maximiliano
afirmava que a lei interpreta-se inteligentemente. A inteligência neste caso é no
sentido de que se garanta a jurisdição com aqueles que estão em condição de
julgamento.
Portanto, acompanho, às inteiras, o voto de Vossa Excelência.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor
Presidente, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso contra a diplomação
de Ivo Narciso Cassol, eleito governador no pleito de 2006 pelo Estado de
Rondônia, com fundamento nos arts. 121, § 40, inciso III, da Constituição
Federal; 262, inciso IV, alínea d, e 276, inciso II, alínea a, do Código Eleitoral.
Segundo o recorrente, há

"notícia dando conta que o Recorrido

e outros abusaram do poder econômico, porquanto teriam utilizado
indevidamente a empresa Rocha Segurança e Vigilância Ltda, (..), para
viabilizarem a captação ilícita de sufrágio dos vigilantes que ali são
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empregados, em benefício de candidatos a Governador (Ivo Narciso Cassol ivo Cassol'), a Senador (Expedito Gonçalves Ferreira Júnior - 'Expedito
Junior'), a Deputado Federal (Valdelise Martins dos Santos - 'Vai Ferreira') e a
Deputado Estadual (José Antônio Gonçalves Ferreira - 'Zé Antônio), tudo com
ofensa ao livre e isonômico jogo democrático na busca pelo poder"

(fl. 4).

Aduz que a conduta ilícita praticada pelos candidatos
consistiria no fato de "haver sido depositada a quantia de R$ 100,00 (cem
reais) na conta corrente da esmagadora maioria dos vigilantes, usando o
subterfúgio de usar o nome de outro candidato a Deputado Estadual (Carlos
dos reis Batista - 'Cabo Reis)"

(fl. 4).

Afirma que o recurso tem fundamento em abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio dos respectivos vigilantes, cuja prova
- pré-constituída - é objeto de investigação judicial eleitoral que tramita no
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (AIJE n° 3.332).
Aponta que acostou o material probatório colhido das fis. 174 a
389 no Inquérito Policial n° 40312006-SRIDPFIRQ, que apura o aspecto penal
do caso, bem como cópia da Investigação Judicial Eleitoral n° 3.329, ajuizada
por Acir Marcos Gurgacz - segundo colocado na disputa para o mandato
eletivo de senador.
---

-

que "a Diploma ção oco rreu em total afronta à Le i,

desconsiderando o abuso do poder econômio,

esentãdõ éibs -fortes - - - - - ----

indícios da prática de compra de votos, em tese utilizada para fins unicamente
particulares e, mais especificamente, eleitoreiros"

(fis. 5-6).

Argui que Valdelise Martins dos Santos, Ivo Narciso Cassol e
Expedito Gonçalves Ferreira Júnior, representados na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral n° 3.332, mantêm ligação política estreita, tendo, inclusive,
lançado suas candidaturas pela mesma agremiação política - Partido Popular
Socialista (PPS).
Informa que, nas eleições de 2006, Ivo Cassol e Expedito
Júnior "apoiaram-se mutuamente, tanto assim que receberam contribuição um
do outro em suas campanhas eleitorais, sendo que tal apoio perdurou mesmo
após as eleições" (fI. 8).

^1^
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Assegura que era comum Ivo Cassol e Expedito Junior
aparecerem juntos em propagandas de todos os tipos, "e raríssimas foram as
oportunidades em que não houvesse pedido de votos daquele em benefício

deste"(fl. 8).
Sustenta que "é público e notório o fato de que 'Expedito
Junior' e 'VaI Ferreira' são casados, isto é, aquele é marido desta. De igual
forma, 'Expedito Junior' e Zé Antônio' são irmãos" (fi. 9).
Relata que as primeiras informações acerca dos fatos que
caracterizaram o abuso do poder econômico e a captação ilícita de sufrágio
surgiram na Central de Denúncias do Tribunal Regional Eleitoral daquele
estado, que teria recebido diversas ligações anônimas com a informação de
que "Expedido Junior' estaria efetuando compra de votos na Empresa de
Vigilância Rocha, que pertence ao irmão do referido candidato'

consubstanciada no pagamento de R$ 100,00 "por cada voto dos funcionários
da Empresa de Vigilância Rocha, numerário tal que estaria sendo depositado
em agência do Banco do Brasil" (fl. 10).

Ressalta que, em decorrência do minucioso depoimento do
Dr. Moacir Oscar Scheneider - advogado atuante no Estado de Rondônia,
cujos clientes, em sua maioria, são vigilantes -, a Polícia Federal "não apenas
--

instaurou o inquisitivo, como também enviou expediente a todas as agências
do Banco d5 Brasí ldca]izãdãs , Porto- Velho/RO,- -no- sentido-de- serem
fornecidas cópias das filmagens do circuito interno de vigilância, relativas a
todo o dia 29 de setembro de 2006"(f 1.

12).

Alega que foram também ouvidos, no decorrer das
investigações, "Diemison das Chagas Cruz, Edmilton Vieira Pimentel, Jayrisson
Adriano dos Santos Oliveira, Joelson Picanço Lima e Ednaldo de Souza Mota"

(fI. 13).
Argumenta que os referidos depoentes teriam fornecido à
Polícia Federal, entre outros documentos, cópias de alguns contracheques
referentes ao ano de 2006, dos quais não constava a percepção da parcela de
R$ 100,00, bem como extrato bancário de suas contas-correntes, de que
constava o mencionado depósito.
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Indica que esses depoimentos resultaram no deferimento do
pedido de busca e apreensão em endereços de pessoas relacionadas com o
recorrido, como, também, na quebra de sigilo bancário das contas de vigilantes
contratados pela empresa.
Destaca que o relatório de diligências subscrito por agentes da
Polícia Federal teria reforçado os depoimentos acima mencionados, uma vez
que "apontou o nome daqueles mencionados pelos vigilantes, mais
especificamente as pessoas de 'Nonato' (Raimundo Nonato de Souza Santos)
e 'Elisân gela' (Elisân gela de Oliveira Moura), os quais seriam os funcionários
da empresa de vigilância que ofereceram a quantia de R$ 100,00 (cem reais)".

Ademais, assentou que ao acessar as imagens do circuito interno de várias
agências do Banco do Brasil, "verificou-se que as pessoas de José Robério
Alves Gomes, Ronaldo Jeiferson Lessa, Sidney de Matos Lima e Sidcley de
Matos Lima, estiveram envolvidas na tarefa de depositar, por meio de
envelopes ou mesmo 'na boca do caixa', valores equivalentes a R$ 100,00

(sic) um envelope volumoso de alguém até este
momento não identificado" (fl. 18).
(cem reais) receberem

Assinala que estariam presentes nos autos

"claros e fortes

indícios da prática de captação ilícita de sufrágio, mediante abuso do poder
econômico para fins particulares e, mais especificamente, eleitoreiros, em
-------beneficio-das candidaturas de 'Expeditojunior', 'Ivo Cassol
YalFierreira' e'Ze
Antônio' e, por via de conseqüência, em desfavor de todos os outros
concorre ntes aos cargos de Senador, Governador, Deputado Federal e
Deputado Estadual, respectivamente"

(fi. 20).

Argumenta que a Polícia Federal, no decorrer das
investigações, teria descoberto "que a pessoa de Carlos do Reis Batista, o
popularmente chamado 'Cabo Reis', havia sido usada para acobertar a
empreitada ilícita que beneficiou o Recorrido" (f1. 21).

Menciona trechos dos depoimentos prestados por Elisângela
de Oliveira Moura, Cabo Reis, Hiroshi Takeda e Sidcley de Matos Lima.
Destaca que Sidcley de Matos Lima, em seu depoimento,
negou ter prestado serviços eleitorais para o Cabo Reis, tendo, entretanto,

N_O

--
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afirmado que trabalhou em prol das candidaturas de Expedito Junior e Ivo
Cassol.
Ainda sobre os depoimentos, pondera que "não há como
deixar de notar que as declarações de Elisân gela de Oliveira Moura e 'Cabo
Reis' guardam um conjunto de inconsistências e contradições entre elas
mesmas e entre os depoimentos de diversos vigilantes após a realização da
'Operação Garoupa', bem como do próprio dono da Takeda Distribuidora de
Remédios, Hiroshi Takeda" (fis. 24- 25).
Argui ser inacreditável que "Elisângela tenha conseguido
contratar 600 (seiscentos) vigilantes em apenas 3 (dias), ainda mais fora do
horário de expediente, como ela mesma afirmara perante a Polícia Federal,
acrescentando-se que conseguiu, além disso, formalizar 600 (seiscentos)
contratos de trabalho de 'formiguinhas', no mesmo tríduo" (fi. 25).
Defende ser contraditória a declaração de Elisângela de que
teria pagado todos os vigilantes supostamente contratados antes das eleições
de 1 1 de outubro, "uma vez que somente recebeu os R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) de 'Cabo Reis' no dia 28.090.2006 [sic] e, além disso, seriam
necessários por volta de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o pagamento
integral dos cerca de 600 (seiscentos) vigilantes contratados, de modo que
------

-- entrou ela em contradição, por haver afirmado que pagou a todos antes das
eleições

Ilde
Assinala, ainda, que "a contradição aumenta pelo fato de que

'Cabo Reis' somente recebeu os recursos financeiros, a título de doação de
uitnpanha, de Hiroshi Takeda, no dia 29.09.2006, conforme se depreende da
análise da prestação de contas que apresentou junto à Justiça Eleitoral,
valendo dizer, mais, que somente no dia 03.10.2006, portanto, passadas as
eleições, o dinheiro tomou-se disponível para saque, já que havia sido
depositado após o horário bancário" (fl. 25).
Sustenta que a alegação do Cabo Reis, de que teria recebido a
quantia de R$ 164.000,00 do empresário Hiroshi Takeda, apenas pelo fato de
jogar futebol com ele, seria inverídica. Isso porque o próprio empresário, ao ser
ouvido em seu inquisitivo, teria negado tal afirmação.

9
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Reafirma que Elisângela e Cabo Reis teriam faltado com a
verdade em seus interrogatórios, pois Sidcley de Matos Lima confirmou que
fora contratado por Elisângela para trabalhar na campanha eleitoral de
Expedito Junior e de Ivo Cassol, mas jamais para Cabo Reis.
Questiona o fato de um candidato como o Cabo Reis, sem
qualquer expressão política e sem a menor estrutura para alcançar o sucesso
nas urnas, receber de diversos empresários vultosas quantias em benefício de
sua candidatura. Assim, defende que a única resposta cabível seria a de que
"Cabo Reis' era um laranja das pretensões políticas de 'Expedito Junior' e, por
via conseqüência, do Recorrido"

(fI. 26).

Assevera que, além do abuso do poder econômico e da
captação ilícita de sufrágio, o recorrido teria cometido fraude eleitoral,
consubstanciada na "conduta de forçar a candidatura de alguém sem qualquer
expressão político-partidária, apenas para conseguir mascarar uma série de
ilicitudes (doações ilícitas de campanha, disfarce para o verdadeiro valor a ser
empregado pelos candidatos em suas pretensões políticas, entre outras), de
longa data existente, mas de difícil constatação" (fi.

26), o que foi,

posteriormente, desvendado pela Polícia Federal.
Assinala que o abuso de poder estaria caracterizado pelo
---------

"eventual uso de empresa que presta serviço da mais alta importância
- (vigilância

tanto assim que -existe Lei-Federal que regularizaa atuação

no ramo e defere à Polícia Federal a fiscalização do serviço)" (fi.

29).

Defende que "ô abuso do poder e a fraude, em suas várias
modalidades, compro vadamente influenciam e desequilibram a disputa
eleitoral, além de comprometerem a lisura do pleito e, por via de conseqüência,
o processo democrático, na medida em que tomam viciada a vontade popular
expressada no voto"

(fI. 30).

Argumenta que o abuso de poder e a fraude possuem
"conotação ainda mais grave devido ao fato de que a captação ilícita de
sufrágio foi premeditada e procurou-se acobertá-la da mais estríta legalidade,
uma vez que os vigilantes que prestaram depoimento afirmaram ter sido
forçados a assinar um contrato, mediante o qual teriam trabalhado como

-
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'formiguinhas' na campanha eleitoral de 'Cabo Reis', tudo com a clara intenção
de encobrir o valor de R$ 100,00 (cem reais), destinado a eles e, mais do que
isso, fraudar a legislação e a Justiça Eleitoral"

(f 1. 30).

Destaca, também, o fato de que

"os vigilantes foram, na

prática, induzidos a votar em cada um dos candidatos, posto que são
funcionários da empresa de vigilância cuja propriedade é do irmão do
candidato Expedito Júnior, qual seja, Irineu Gonçalves Ferreira"

(fI. 30).

Afirma que ficou comprovada a compra de votos a favor de
Expedito Junior, Ivo Cassol, Vai Ferreira e Zé Antônio, mediante a ação de
funcionários da Rocha Segurança e Vigilância Ltda., que passavam nos
diversos postos de serviços dos vigilantes da empresa, "em total
desvirtuamento da atividade desempenhada por eles e pela própria empresa"

(fl. 31).
Aponta que, em levantamento preliminar, agentes da polícia
federal teriam averiguado o depósito de R$ 100,00 em mais de 200 contas
bancárias de vigilantes da referida empresa, e "que pelo menos 600
(seiscentos) vigilantes foram contratados para a empreitada" (fl. 31).
Assegura, ainda, que o recorrido estaria entre os beneficiados
pelas condutas ilícitas acima narradas.
---------------------Às- fis. 799-810, Ivo Narciso Cassol ofereceu contrarrazões,
nas quais defende, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o
argumento de que a peça inicial estaria baseada unicamente em "indícios,
notícias, eventualidades e suposições" (fl. 802), e não nas provas dos autos,
conforme estabelece a norma do art. 262, inciso IV, do Código Eleitoral.
Argui que

"a justificativa' apresentada pelo RECORRENTE

para fundamentar possível fraude indica ação voltada para pessoa distinta do
RECORRIDO"

(fl. 802).

Aponta que não teria sido indiciado no inquérito policial em que
se funda o recurso contra expedição de diploma, o que teria ocorrido por
absoluta falta de provas.
ÇÓ,
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No mérito, argumenta que, nos termos do art. 41-A da Lei
no 9.504197, "para que haja a caracterização do ilícito em questão, necessário
é que o candidato participe diretamente da captação ou, por outra, que com ela
tenha explicitamente anuído"

(fl. 804).

A esse respeito, aduz, ainda, ser necessário que exista prova
cabal da ocorrência da prática ilícita, "necessitando, para isso, que o candidato
seja apanhado em flagrante no cometimento da captação ou, caso a mesma
esteja sendo realizada por terceiros, que haja prova explícita de sua anuência"

(fI. 805).
Afirma que, segundo se infere dos testemunhos acostados aos
autos, não existem provas hábeis a comprovar sua participação em qualquer
tipo de conduta ilícita, tampouco sua anuência.
Assevera que não participou, anuiu, nem teve conhecimento
dos fatos narrados, razão pela qual alega não haver nenhuma conduta que
possa ensejar a incidência do referido dispositivo legal.
Assinala não ter cometido abuso do poder econômico, uma vez
que não praticou nenhum ato, não teve conhecimento de nenhuma ação das
pessoas supostamente envolvidas, bem como não tem nenhuma relação com
a empresa em questão.
Acrescenta que "a ogemedestinação dos recursos foram
amplamente delineadas, não estando, em momento algum, e de nenhuma
forma, relacionada com o recorrido" (fl. 807).

Ressalta que, de acordo com as pesquisas eleitorais
divulgadas, durante toda a campanha, sempre esteve à frente dos demais
candidatos. Assim, argumenta não ter nenhuma razão, "nem legal, nem factual,
para que (..) fizesse ou permitisse que se fizesse qualquer ilicitude tendente a
desequilibrar o pleito" (fl. 809).

Por meio do despacho de fl. 875, determinou-se a intimação do
recorrente para que procedesse, no prazo de dez dias, a emenda da inicial, a
fim de que o vice-governador fosse incluído no polo passivo da relação
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processual, tendo em conta a orientação firmada no Recurso Contra
Expedição de Diploma n o 703.
Às fis. 882-883, o recorrente requereu a citação do
vice-governador, de modo a integrar a relação processual, indicando o
respectivo endereço para a indigitada comunicação processual.
À fl. 885, o pedido do recorrente foi deferido, com a inclusão do
vice no polo passivo da demanda. Além disso, determinou-se a expedição de
carta de ordem, a fim de que fosse procedida a citação, por intermédio de
oficial de justiça, do vice-governador João Aparecido Cahulla, para que, assim
desejando, apresentasse suas contrarrazões ao presente recurso, no prazo de
três dias.
João Aparecido Cahulla apresentou suas contrarrazões às
fis. 898-909, nas quais alega, preliminarmente, cerceamento de defesa em
razão de a carta de ordem não ter sido instruída com todas as peças do
processo, impossibilitando-o, portanto, de exercer seu direito de ampla defesa.
Aponta que a citação teria sido efetuada em total contrariedade
ao disposto no art. 202, § 1 1 , do Código de Processo Civil e aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório, visto que a cópia do
inquérito policial, que deu origem ao processo, não foi devidamente acostada à
notificação.
No mérito, reafirma, em suma, as contrarrazões de
Cassol (fls. 799-812).

JNiso

Acrescenta, ainda, que Ivo Cassol não foi indiciado no
Inquérito Policial n° 40312006, o que demonstra a inexistência de qualquer
relação dele com os fatos ali apurados.
Destaca a ausência de participação, direta ou indireta, ou
mesmo anuência do governador, no que tange aos fatos narrados na inicial,
não tendo relação com a empresa ou conhecimento de qualquer ação
praticada por interpostas pessoas, muito menos praticado abuso do poder
econômico ou dele ter-se beneficiado.
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Argui que seria ônus do recorrente "provara origem do dinheiro
repassado aos vigilantes e, com tal finalidade, foi buscar nos repasses de
campanha, através do comitê próprio, adubo para seu desiderato"

(fl. 907).

Afirma que, contrariamente ao alegado pelo recorrente, os
valores repassados à época não eram em espécie, mas doações estimáveis
em dinheiro.
Sustenta que tais valores, na verdade, foram

"repassados ao

candidato Expedito Junior pelo Comitê Financeiro Estadual p1 Governo, e não
pelo Recorrido Ivo Cassol, mas, através de material gráfico e pagamento, em
rateio de produção de programa eleitoral (mídia) estimáveis em dinheiro"

(fl. 908), tudo em conformidade com o disposto nos arts. 6 0, 70, 14 e 15 da
Res. TSE n° 22.250/2006.
Menciona recibos eleitorais e demonstrativos das despesas
pagas após a eleição, referentes à Prestação de Contas n° 3.15512006, para
defender a inexistência do liame criado pelo recorrente na inicial, fl. 8.
Às fis. 981-982, indeferi o pedido de anulação da diligência de
citação do vice, formulado em suas contrarrazões, ao argumento de que a
carta de ordem não teria sido instruída com cópia integral dos autos. Dessa
decisão, não houve recurso.
----

Às fls. 983-986, examinei os pedidos de produção de provas
requeridos nos
-----------------------------------------Na oportunidade, com relação aos pedidos formulados pelo
Ministério Público Eleitoral, determinei fosse efetuado "o traslado das cópias
dos documentos relativos à AIJE n° 3.332, encaminhadas pelo TREIRO e

(fl. 984), bem como do Inquérito Policial n° 403,
solicitado no Recurso Contra Expedição de Diploma n° 755.
anexas ao RCED n° 755"

Ademais, tendo em vista que apenas as testemunhas
arroladas pelo Ministério Público já tinham sido ouvidas na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral n° 3.332, que tramitou no TRE/RO, determinei a
intimação da Procuradoria-Geral Eleitoral, para que se manifestasse acerca do

Nf _`^
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interesse em nova oltiva das testemunhas em questão ou se seria oportuno tão
somente o traslado dos referidos depoimentos aos presentes autos.
Indeferi, ainda, o pedido formulado pelo recorrido João
Aparecido Cahulla de realização de perícia contábil nas prestações de contas
de campanha e de seus respectivos Comitês Financeiros, por entender que a
justificativa arguida pela parte - comprovação de ausência de doação de
numerário em espécie - poderia "ser eventualmente efetuado por outros
meios, afigurando-se, portanto, desnecessária a prova pretendida, nos termos
do art. 130 do Código de Processo Civil"

(fls. 985-986).

Às fls. 1.703-1.708, João Aparecido Cahulla interpôs agravo
regimental (fis. 983-986), contra a decisão que indeferiu o pleito de realização
de perícia contábil.
O Ministério Público Eleitoral, por sua vez, pronunciou-se à
fl. 1.711, informando que não teria interesse "em nova oitiva de testemunhas,
porquanto já realizada na AIJE 3332, que versa sobre os mesmos fatos".

Comunicou, ainda, que, "com o fito de imprimir celeridade ao feito", bastaria "o
traslado daqueles depoimentos aos presentes autos, tal como oportunamente
sugerido na respeitável decisão de fis. 983-986".

----

Por meio da decisão de fls. 1.722-1.723, deferi o pedido de
desistência de oitiva das testemunhas arroladas pelo recorrente (fls. 34 e 64),
- mediante o traslado -de cópia- dos -depoimentos de-Moacir OscarSchneider, -- - - - Diemison das Chagas Cruz, Edmilton Vieira Pimentel, Jayrisson Adriano dos
Santos Oliveira, Joelson Picanço Lima e Ednaldo de Souza Mota, já colhidos
na Investigação Judicial TRE/RO n° 3.332, cujos autos se encontravam neste
Tribunal (RO n° 2.295, de minha relatoria).
O vice-governador João Aparecido Cahulla interpôs novo
agravo regimental (fls. 1.726-1.733), no qual defende a impossibilidade de
aproveitamento da prova testemunhal produzida na Ação de Investigação
Judicial Eleitoral n° 3.332, já que não foi parte nesse processo e não teve
oportunidade de contraditar os elementos probatórios coligidos naqueles autos.
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Por intermédio da decisão de fis. 1.736-1.739, reconsiderei
aquela anteriormente proferida (fis. 1.722-1.723), em face dos argumentos
tecidos pelo vice-governador.
Dado o óbice de aproveitamento da prova oral da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral n° 3.332, passei ao exame do pedido de
produção de prova testemunhal do Ministério Público, designando duas
audiências, em 13 e 20.5.2009, neste Tribunal Superior, para tal fim, com a
adoção de inúmeras providências de cautela, considerando que as
testemunhas estavam inseridas em Programa de Proteção de Testemunhas do
Governo Federal.
Determinei, afinal, fosse intimado o Ministério Público, por meio
de expedição de carta de ordem ao egrégio TRE/TO, a fim de que se
manifestasse quanto à necessidade de oitiva da testemunha Moacir Oscar
Shneider, por meio de carta de ordem dirigida ao Tribunal Regional Eleitoral de
Rondônia.
O Ministério Público manifestou-se, às fls. 1.759-1.760, pela
desistência da oitiva da testemunha Moacir Oscar Shneider, uma vez que "a
audiência está a depender da expedição de carta de ordem à Corte de origem,
o que atrasaria ainda mais o curso do feito"

- --

(fl. 1.760), desistência que

homologuei à fl. 1.818.
--Contra- -a decisão- que -deferiu- a - oitiva- das -testemunhas - arroladas pelo Ministério Público (fis. 1.736-1.739), houve agravo regimental
interposto pelo vice-goverridor João Aparecido Cahulla (fI. 1.761-1.765).
Em seguida, foram realizadas as audiências de oitiva das
testemunhas Diemilson das Chagas Cruz, Edemilton Vieira Pimentel, Ednaldo
de Souza Mota, Joelson Picanço Lima e Jayrisson Adriano dos Santos
(fis. 1.769-1.816, 1.820 e 1.823-1.856).
No despacho de fI. 1.859, determinei a abertura de vista ao
recorrente e aos recorridos, sucessivamente, para que, assim desejando,
apresentassem suas alegações finais no prazo de cinco dias.
(?

--
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O Ministério Público Eleitoral apresentou suas alegações finais
(fls. 1.862-1.877), nas quais assegura que as testemunhas ouvidas na Ação de
Investigação Judicial Eleitoral n° 3.332 teriam confirmado seus depoimentos
perante esta Corte Superior, no sentido de que "os funcionários da empresa
Rocha Segurança e Vigilância foram orientados a votar nos candidatos Ivo
Caso!, Expedito Júnior, Vai Ferreira e José Antônio"

(fl. 1.864).

Reafirma que a referida empresa prestava serviços ao governo
do estado, especificamente, na vigilância e segurança de escolas públicas.
Aduz que, "quando se avizinhava a data do pleito, seus
vigilantes foram abordados com a proposta de pagamento de R$100,00 (cem
reais), cuja efetivação se daria mediante depósito em conta-corrente, para que

(fls. 1.864). Proposta essa, reafirmada,
posteriormente, pela própria Elisângela de Oliveira Moura.
votassem naqueles candidatos"

Assevera que, "para a formalização do negócio, os vigilantes
tiverem [sicJ que subscrever pequenos contratos de prestação de serviços apelidado contrato formiginha",

bem como que

"houve até a entrega de

`santinhos' dos candidatos nos quais deveriam votar" (fi.

1.864).

Destaca trechos dos depoimentos de Edemilton Vieira
Pimentel, Jayrisson Adriano dos Santos Oliveira, Joelson Picanço Lima,
- - - - - - - - - - Diemisson das Chagas Cruz e Ednaldo de Souza, que confirmam os fatos aqui
narrados.
Aponta trechos do Inquérito Policial n° 403106, ao argumento
de que "ali se atesta que nos dias 28 e 2910912008, pouco antes das eleições,
o dinheiro prometido - R$100,00 - aportou nas contas-correntes dos

(fI. 1.870). Acrescenta, ainda, que as pessoas envolvidas e
responsáveis pelos depósitos foram todas identificadas.
vigilantes"

Assinala que o relatório do referido inquérito

"ainda dá notícia

da corrupção eleitoral de, no mínimo 959 eleitores no Estado de Rondônia,
usando os recorridos toda sorte de artifícios para mascarar a ação criminosa".

Revela, também, que

"as testemunhas passaram a sofrer ameaças, a ponto de

a casa da mãe de uma delas ser alvejada por tiros",

da mesma forma que

"supostos policiais civis, engajados em 'investigações', passaram a procurá-las,

RCEd n° 739 (31748-03.2007.6.00.0000)/RO.

18

(fI. 1.872), razão
pela qual foram incluídas no programa especial de proteção às testemunhas.
ameaçando-as e sugerindo a mudança de seus depoimentos"

Noticia que o Procurador-Geral da República, convencido da
ilicitude das condutas descritas no Inquérito Policial n° 40312006, teria
oferecido denúncia perante o Supremo Tribunal Federal "contra todos os
envolvidos e beneficiados com a compra de votos, inclusive o governador do
Estado de Rondônia, Senhor Ivo Narciso Cassol"

(fl. 1.872).

Defende que, diante dos fatos, a captação ilícita de sufrágio e
o abuso de poder seriam evidentes, inclusive em relação ao governador Ivo
Cassol.
A esse respeito, sustenta que "para caracterização da autoria é
suficiente o domínio finalístico do fato, o que no caso em exame pode ser
aferido pela ligação pessoal do governador com os demais envolvidas [sic]"

(fl. 1.874).
Ressalta, ainda, que o governador já teria sido condenado
pelos mesmos fatos nos autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
n° 3.332, permanecendo no cargo até o presente momento, por força de
liminar deferida na Ação Cautelar n° 3.063.
Cita precedentes desta Corte Superior, cujo entendimento é de
que, para que fique configurado o ilícito descrito no art. 41-A da Lei
n° 9.504197, não é necessário que a compra de votos tenha sido - práticada---------diretamente pelo candidato, bastando que do ato tenha participado ou com ele
consentido.
Assevera que, acerca do abuso do poder econômico, não há
falar em ausência de potencialidade, uma vez que "a hipótese em exame não
trata de caso isolado", porquanto "centenas de eleitores foram corrompidos,
sendo os recorridos os beneficiários diretos das práticas ilícitas". Demais disso,
"o comprometimento do pleito não encerra somente os eleitores pagos para
votar, mas traz reflexos em suas famílias e amigos, o que multiplica o efeito da
corrupção perpetrada"

(fl. 1.876).

M, eÃ
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Ratifica, ao final, todos os termos da petição de recurso
(fis. 2-34), e requer, assim, a cassação dos diplomas de Ivo Narciso Cassol e
João Aparecido Cahulla, governador e vice-governador do Estado de
Rondônia, respectivamente.
Ivo Narciso Cassol e João Aparecido Cahulla apresentaram,
em conjunto, suas alegações finais às fls. 1.879-1.925.
Os recorridos alegam, preliminarmente, a nulidade do
processo, em razão: da ausência de citação de litisconsorte necessário (o
partido político); da utilização de prova ilícita; do cerceamento de defesa
decorrente da não apreciação do agravo regimental em que foi reiterado o
pedido de produção de prova pericial; da existência de testemunhas desistidas
e indignas de fé, o que ensejaria a nulidade dos testemunhos; bem como da
necessidade de reabertura da instrução, tendo em vista o surgimento de fatos
novos relevantes ao deslinde da causa.
Aduzem que, embora o primeiro recorrido atualmente não
esteja filiado a nenhum partido político, o segundo permanece filiado ao PPS,
"donde ser mister a chamada dessa associação partidária para compor a lide,
evidenciando que se trata de litisconsorte necessário"

(fI. 1.886).

Afirmam que algumas provas do Inquérito Policial n° 40312006
teriam - sido produzidas em desrespeito aos regramentos constitucionais e
legais de regência do tema porquanto ã Põlíõia Federal; -sem-a- anuência- da
Corte competente, investigou, contra legem, contra constitutionem, o primeiro
requerido" (fl. 1.888). Isso porque, nos termos do art. 105, 1, "a", da
Constituição Federal, "os governadores respondem, nos crimes comuns - e os
eleitorais são assim reputados -, perante o c. STJ"

(fl. 1.889).

Defendem que o fato de a autoridade policial não ter enviado o
material sob apuração ao órgão competente (o STJ) "deixou que a prova (...)
fosse contaminada por esse grave vício de colheita, convertendo-a em ilícita"

(fl. 1.889).
Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, assim como o disposto no § 1 0 do art. 157 do
Código de Processo Penal, como forma de corroborar tal questão.
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Relatam que o segundo recorrido teria requerido a produção de
uma única prova, qual seja, a pericial, pedido esse indeferido, o que deu
ensejo a agravo regimental, no qual defende não se tratar de pedido de
natureza protelatória.
Acrescentam que esse regimental, até o presente momento,
não teria sido apreciado, razão pela qual reiteram tal pedido.
Diante disso, solicitam que, caso não sejam acatadas as
preliminares anteriormente arguidas, se proceda a reabertura da fase de
instrução, "a fim de que se autorize a produção desse ato probatório"

(fi. 1.895).
Destacam a existência de outro agravo regimental interposto
pelo segundo recorrido, também pendente de apreciação, no qual se requer
seja "reconhecida a impossibilidade de serem ouvidas - e, em caso de o

(fl. 1.895).
Assim, reivindicam, preliminarmente, que essa questão seja analisada antes do
julgamento do presente recurso.
serem, de se validar a oitiva - testemunhas desistidas pelo MP"

Pleiteiam a exclusão dos depoimentos das testemunhas que
confessaram ter vendido seu voto, uma vez que, além de tal ato ser crime
(art. 299 do Código Eleitoral) e concorrer com a suposta conduta ilícita, "quem
---

afirma- ter votos comprados - e todas afirmaram - não pode ser testemunha
dessa mesma compra, pois o que diz 1

õh1àniiiãdd"(fl: t898).

Ressaltam a existência de fato novo ocorrido em 8.6.2009,
consubstanciado no depoimento prestado em cartório pelo Sr. Rodrigo Batista
Balcazar, "em que afirmou que tudo quanto se deu relativamente às
testemunhas foi obra de um conchavo criminoso, voltado a tomar o mandato
que o povo de Rondônia concedeu aos demandados e ao Sen. EXPEDITO
FILHO"

(fI. 1.899).

Transcrevem o teor desse depoimento (fis. 1.899-1.910) e
defendem que esse fato deve ser levado em consideração no julgamento, em
face da necessidade de busca da verdade real e da gravidade dos fatos
trazidos a conhecimento da Corte. Postulam "seja reaberta a fase de instrução
para que seja ouvida a testemunha mencionada" (fl. 1.910).
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Pretenderam, assim, a reabertura da instrução a fim de que
fosse ouvida a indigitada testemunha.
No mérito, alegam que nenhuma das testemunhas teria
afirmado que foi procurada por um dos recorridos para a indigitada proposta de
compra de votos.
Argumentam que "o MP, supondo que houve distribuição de
dinheiro com propósitos eleitoreiros, e baseado no fato de que os recorridos se
beneficiaram dos comportamentos de terceiros, concluiu que eles são culpados
de corrupção eleitoral"

(fi. 1.911).

Afirmam não haver nenhuma prova de que eles teriam
participado da distribuição de dinheiro em troca de votos.
Asseveram que indícios seriam válidos tão somente para
autorizar o ajuizamento da ação eleitoral, e não a sua procedência.
Asseguram que o entendimento jurisprudencial desta Corte
Superior "é no sentido de que se faz mister a abordagem do eleitor com o
pedido expresso de votos para que se perfaça a figura típica sub exame"

(fl. 1.912), não sendo cabível, por conseguinte, meras presunções.
Sustentam que não anuíram nem consentiram com a prática
de conduta ilícita em análise, conforme exige a jurisprudência do TSE.
Citam precedentes dèsfe Tribunal Superior, sob -o -argumentode que ele "é uníssono no sentido de exigir, para a configuração do tipo do
art. 41-A da Lei Eleitoral, o dolo específico, ou seja, a vontade livre e
consciente de oferecer uma dádiva em troca do voto do eleitor" (fi.

1.913).

Arguem que não tinham conhecimento - se é que realmente
houve - de movimentação de alguma pessoa com o intuito de pedir votos em
seus nomes, mediante pagamento de R$100,00, razão pela qual defendem
não haver, na hipótese, o dolo específico, requisito essencial para a
caracterização da captação ilícita.
Asseveram que o Ministério Público sustenta o vínculo do
governador diante da mera ligação com a pessoa do Senador Expedito Junior,
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o que não pode ser admitido, já que a ação se estaria baseando em meras
presunções.
Asseguram que se pretende condenação com apoio em
responsabilidade objetiva, o que não é cabível em seara eleitoral.
Argumentam que não há prova de compra de votos pelo
senador.
Invocam julgados desta Corte, em que se assentou a exigência
de prova cabal para a caracterização do referido ilícito eleitoral, com a
participação direta ou indireta do candidato.
Apontam que seria exigível, ao menos, a anuência explícita à
compra de votos, não bastando o mero proveito eleitoral dos atos irregulares.
No que tange ao abuso do poder econômico, afirmam que,
"além de não demonstrada a vincula ção acima colocada, a análise de que a
participação nos abusos seria ociosa para caracterizar a sua ocorrência deve
ser afastada" (fl. 1.919).

Mencionam julgado do Tribunal, a fim de defender a
imprescindibilidade da demonstração da participação do candidato.
Afirmam que, contrariamente ao defendido pelo Ministério
Público, "não existe prova de que 959 votos tenham sido alcançados pelo

alegado abuso"(fl, 1.919), de modo que o fato- hãb teve potencialidade -para- - - - - - - - - desequilibrar o pleito.
Asseguram que não existe prova convincente de que um só
voto tenha sido comprado e ponderam que "há nos autos um depoimento - do
Sr. Rodrigo Batista Balcazar - que infirma, cate goticamente e detalhadamente,
tudo quanto dito pelas testemunhas ouvidas" (fl. 1.919).

Apontam que os depoimentos dos vigilantes ouvidos na ação
apenas eventualmente comprovariam a compra de cinco votos.
Assinalam que a vitória dos recorridos em relação aos
segundos colocados se deu com vantagem de mais de 200 mil votos, ou seja,
29%.

RCEd no 739 (31 748-03.2007.6.00.0000)IRO.

23

Em face dessa circunstância, defendem a inexistência da
potencialidade do fato a configurar o abuso do poder econômico, citando
julgados do Tribunal.
Indagam se haveria razão para que o candidato a governador,
líder nas pesquisas eleitorais, se envolvesse em esquema de compra de votos,
cujo valor agregado seria indiferente para lhe gerar qualquer benefício.
Questionam também o motivo de as testemunhas não terem
procurado a Justiça Eleitoral antes das eleições, só o fazendo após o resultado
do pleito.
Argumentam que "o que se espera do Judiciário, porém, não é
que seja ele um partícipe ativo desse processo, mas um árbitro eqüidistante no
seu momento apoteótico, que é o instante das eleições" (fi. 1.923).

Ao final, requerem, sucessivamente (fls. 1.924-1.925):
a) a nulidade, ab ovo, do presente rito, por fomar-se [sic] a partir de
prova ilícita;
b) a nulidade do processo a partir da instrução, citando-se o
litisconsorte necessário - PPS - para compor a lide, querendo;
c) a nulidade do processo a partir da instrução, por cerceamento de
defesa, dado que negado o direito de acesso à prova pericial ao
segundo recorrido;
d) a nulidade do processo a partir da oitiva das testemunhas
ministeriais, pois preciusa a prova ja desistida pelo recorrente
e) a reabertura da instrução, para que seja ouvido, perante Võssa -----------Excelência, o Sr. RODRIGO BATISTA BALCAZAR;
17 a

improcedência/o improvimento da ação/recurso.

Por intermédio do despacho de fl. 1.934, determinei a abertura
de vista ao Ministério Público Eleitoral, para que se manifestasse acerca do
fato novo suscitado pelos recorridos em suas alegações finais - teor do
depoimento prestado em cartório por Rodrigo Batista Balcazar -, em que
houve a juntada de documentos (fls. 1.923-1.932).
O Ministério Público Eleitoral pronunciou-se às fis. 1.937-1.938
pelo indeferimento do pedido de reabertura da fase de instrução, pois a
declaração da referida testemunha já teria sido rejeitada por ocasião do
julgamento do Recurso Ordinário n° 2.098. Ademais, evidencia-se o intuito dos
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recorridos de procrastinar o feito, porquanto os acontecimentos ali narrados já
eram do conhecimento do declarante nas eleições de 2006.
O Partido Progressista (PP), por meio de petição de
fis. 1.942-1.945, requereu sua habilitação nos autos, na condição de
litisconsorte passivo necessário, e como pedido sucessivo, sua admissão como
assistente.
Justificou a intervenção ao argumento de que no processo
figura como recorrido o Governador do Estado de Rondônia, Ivo Cassol, que é
filiado à agremiação requerente.
Asseverou que esta Corte, no julgamento da Consulta
n° 1.4071DF, decidiu que os mandatos eletivos provenientes dos cargos
majoritários pertencem aos partidos políticos.
Defendeu que, apesar de não versar sobre a perda de
mandato por infidelidade partidária, "eventual acolhimento do recurso, afetará
diretamente o patrimônio do partido, pois haverá efeitos diretos entre os
vínculos que se estabeleceram entre o candidato eleito e hoje integrante do PP
e os cidadãos que os escolheram para o exercício do mandato"

(fls. 1.943-1.944).
Por fim, pediu vista dos autos pelo prazo legal.
--

Em decisão de fls-. 1 970-1971,indeferi o - pedido de ingresso - do PP como litisconsorte passivo necessário, na linha da jurisprudência do
Tribunal, mas admiti a sua intervenção na qualidade de assistente simples do
recorrido lvo Narciso Cassol, nos termos do art. 50 do Código de Processo
Civil, tendo, também, indeferido o pedido de vista, pois o processo já havia
sido encaminhado para inclusão em pauta de julgamento, com a permissão,
porém, de que o advogado poderia ter acesso aos autos em Secretaria.

1~

RCEd n1 739 (31748-03.2007.6.00.0000)IRO.

25

VOTO (preliminares)

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI (relator): Senhor
Presidente,
(Fato novo - Reabertura da Instrução processual)
Os recorridos postularam a reabertura da instrução processual,
considerada a existência de fato novo ocorrido em 8.6.2009, consubstanciado
no depoimento prestado em cartório pelo Sr. Rodrigo Batista Balcazar, "em que
afirmou que tudo quanto se deu relativamente às testemunhas foi obra de um
conchavo criminoso, voltado a tomar o mandato que o povo de Rondônia
concedeu aos demandados e ao Sen. EXPEDITO FILHO" (fl. 1.899).

Sustentaram a necessidade de se buscar a apuração da verdade real, dada a
gravidade do fato trazido a conhecimento do Tribunal.
Essa questão foi igualmente suscitada no julgamento do
Recurso Ordinário n° 2.098, ocorrido em 16.6.2009, tendo sido rejeitado o
pedido de sobrestamento do feito, nos seguintes termos:

-------------- - -

(...) a primeira questão a decidir é a que trata do pedido de
sobre stamento, em virtude do surgimento de determinada
testemunha, que prestou declarações perante um cartório daqui de
Brasília,- e, me parece, na data de ontem, prestou depoimento à
Polícia FecferÃI.
Essa testemunha, segundo se informa, teria sido funcionária de
determinado deputado estadual, na Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, no ano de 2006. De acordo com essa nova
testemunha, os depoimentos dos cinco vigilantes - que foram
ouvidos em juízo no caso dos autos, e também em outros processos,
inclusive em autos de recurso contra a expedição de diploma que
tramitam perante este Tribunal - teriam sido comprados. Eles
estariam recebendo determinada importância do próprio autor da
representação.
(..) estou, porém, indeferindo o pedido de sobre stamento por
entender que a validade dos testemunhos em si não é objeto dos
recursos ordinários. Nenhum dos recursos ordinários interpostos são três -, tratam propriamente da validade ou de eventual falsidade
dos depoimentos; apenas é questionada a credibilidade desses
depoimentos, em contraposição com outras provas que teriam sido
produzidas nos autos.
Além disso, o acórdão recorrido não se baseia exclusivamente
nesses testemunhos, mas também em prova documental, e outros
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testemunhos, que foram inclusive tomados como prova emprestada
de ação de impugnação de mandato eletivo, que se processou
desde o ano de 2006.
O que me parece mais relevante é a existência de mais de 250
depósitos de R$ 100, 00, que foram feitos nas contas, não só desses
vigilantes - que não são cinco, apenas quatro - e de outras centenas
desses vigilantes. Essa questão sequer é controvertida. A única
questão que é eminentemente de direito, embora seja também de
fato, é saber se esses depósitos de R$ 100,00 foram feitos para
compra de votos ou para contratação dos vigilantes como
"formiguinhas"
Mesmo que eventualmente desconstituída aquela prova testemunhal
pelo surgimento de nova testemunha - embora o fato tenha ocorrido
há três anos atrás -, isso não terá, a meu ver, nenhuma influência
decisiva no julgamento do presente recurso ordinário.

Da mesma forma que ali foi indeferido o pedido de
sobrestamento, também entendo que não é de se determinar aqui a reabertura
da instrução probatória, na medida em que a compra de votos é objeto de
outros meios de prova que não a exclusivamente testemunhal.
Desse modo, rejeito o pleito de reabertura da instrução.
(Cerceamento de defesa - Ausência de apreciação dos agravos
regimentais apresentados pelo vice-governador)

-

Inicialmente, anoto que o Tribunal acabou de desprover os dois
agravos regimentais interpostos pelo vice-governador João Aparecido Cahulla,
contra decisões monocráticas por mim proferidas, atinentes ao indeféririento
do pedido de realização de perícia contábil e à designação da oitiva de
testemunhas no presente recurso contra expedição de diploma.
Assim, as alegações do recorrido, quanto à não apreciação
desses regimentais, encontram-se prejudicadas.
(Nulidade do processo - Ausência de citação do partido do
vice-governador)
Os recorridos alegam que o vice-governador, João Aparecido
Cahulla, está filiado ao PPS, razão pela qual se faz necessário o chamamento
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dessa agremiação para integrar a relação processual, na condição de
litisconsorte passivo necessário.
Essa questão foi igualmente suscitada no Recurso Ordinário
no 2.098 - que diz respeito aos mesmos fatos e envolve o Senador Expedito
Júnior e seus suplentes -, no qual a agremiação a que pertence o senador
suscitava idêntica questão.
Na ocasião, indeferi monocraticamente na linha do que o
Tribunal já decidiu nos casos da Paraíba e do Maranhão, ou seja, no sentido
de que os partidos políticos, em hipóteses de cassação de mandato, podem
assumir, se pedido, a posição de assistentes, mas não são litisconsortes
passivos necessários.
Desse modo, rejeito a referida preliminar.
(Testemunhas indignas de fé e consequente nulidade dos testemunhos)
Os recorridos alegam que os vigilantes que denunciaram os
fatos narrados na inicial teriam eventualmente incorrido na prática do crime
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, razão pela qual seus depoimentos
deveriam ser excluídos do processo, porque não dotados de credibilidade.
-- - -

O fato de os vigilantes ocasionalmente terem recebido benesse
atinente a possível- compra de-votos não descaracteriza, por si - só, o valor
probante de eventual depoimento colhido nos autos.
Desse modo, cabe ao julgador aferir a idoneidade e a
credibilidade desses depoimentos, em consonância com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos.
Por essa razão, rejeito a preliminar quanto à
desconsideração dos depoimentos dos vigilantes ouvidos nos autos.
(Nulidade do processo - Prova ilícita)
Os recorridos alegam que o inquérito policial que apurou a
compra de votos narrada na inicial teria sido conduzido sem o

\çc5

RCEd n° 739 (31748-03.2007.6.00.0000)/RO.

28

acompanhamento do caso pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, Corte
competente para processar e julgar governadores de estado.
Defendem que o fato de a autoridade policial não ter enviado o
material sob apuração ao órgão competente (STJ) teria eivado o processo
investigatório de nulidade.
Considero, não obstante, que não se está em sede de
processo-crime contra governador e vice-governador - no qual essa suposta
nulidade pode ser objeto de arguição -, mas, sim, em sede de recurso contra
expedição de diploma de competência da Justiça Eleitoral.
Além da juntada de cópias do indigitado Inquérito Policial
n° 403, deferida à fl. 984, o recurso contra expedição de diploma funda-se em
outros elementos probatórios, tendo sido, neste procedimento, ouvidas
testemunhas, cujos depoimentos se destinaram à elucidação dos fatos
narrados pelo recorrente, tudo com estrita observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, perante a Justiça Eleitoral, que é, repito, a
justiça competente.
Por outro lado, não vislumbro plausibilidade na tese sustentada
pelos recorridos, já que, conforme eles próprios afirmam, sequer o governador
teria sido indiciado nesse procedimento investigatório.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do processo,
sob o fundamento de prova ilícita.
-----------------------

VOTO (preliminares)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente):
Senhores Ministros, acompanho o Mm. Arnaldo Versiani, para rejeitar as
preliminares suscitadas.
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VOTO (mérito)

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI (relator): Senhor
Presidente, dois são os fundamentos em que se baseia o presente recurso
contra expedição de diploma:
1 0) captação ilícita de sufrágio; e

21) abuso do poder econômico.
Por ocasião do julgamento do RO n° 2.098, este Tribunal
analisou toda a prova, que também é objeto deste recurso, para concluir que
houve captação ilícita de sufrágio, em decorrência dos seguintes fatos:
a) montou-se na empresa de vigilância ROCHA esquema
destinado a angariar votos para os candidatos Expedito Gonçalves Ferreira
Júnior, Valdelise Martins dos Santos (Vai Ferreira), José Antônio Gonçalves
Ferreira e Ivo Narciso Cassol, sendo os três primeiros parentes de
administrador da empresa, 1 rineu Gonçalves Ferreira, respectivamente, irmão,
cunhada e irmão;
b) esse esquema consistia no depósito de R$ 100,00 (cem
reais) na conta-salário de cada um dos empregados em troca do voto naqueles
-----candidatos;
c) descobertos esses depósitos, procurou-se justificá-los sob o
argumento de que os empregados teriam sido contratados para prestar
serviços de "formiguinhas" para a campanha de outro candidato, Cabo Reis;
d) tais contratos foram desqualificados pelo Tribunal, na
medida em que a maioria dos empregados declarou jamais haver prestado
serviços para o candidato Cabo Reis, nem sequer o conheciam, o qual se
comportou como verdadeiro "laranja", tanto que, apesar de vultosas quantias
doadas, acabou recebendo apenas 40 (quarenta) votos;
e) o Tribunal concluiu que o Senador Expedito Júnior teve
ciência dos fatos que se passavam dentro da empresa administrada por seu

--

RCEd n1 739 (31 748-03.2007.6.00.0000)IRO.

30

irmão e, por isso, negou provimento ao recurso, confirmando a cassação de
seu mandato.
Para melhor compreensão desses fatos, cumpre extrair trechos
da respectiva petição do recurso contra expedição de diploma, de que cuidam
os presentes autos (fis. 4,8-13,17-18):
Consta, no entanto, notícia dando conta que o Recorrido e outros
abusaram do poder econômico, porquanto teriam utilizado
indevidamente a Empresa Rocha Segurança e Vigilância Ltda,
inscrita no CGC/MF n° 02.284.34810001-30, localizada em Porto
Velho/RO, para viabilizarem a captação ilícita de sufrágio dos
vigilantes que ali são empregados, em benefício de candidatos a
Governador (ivo Narciso Cassol - "Ivo Cassol'), a Senador (Expedito
Gonçalves Ferreira Junior - "Expedito Junior'), a Deputado Federal
(Valdeilse Martins dos Santos - "Vai Ferreira") e a Deputado
Estadual (José Antônio Gonçalves Ferreira - "Zé Antônio"), tudo com
ofensa ao livre e isonômico jogo democrático na busca pelo poder.
Constitui a ilicitude no fato de, supostamente, haver sido depositada
quantia de R$ 100,00 (cem reais) na conta corrente da esmagadora
maioria dos vigilantes, usando o subterfúgio de usar o nome de outro
candidato a Deputado Estadual (Carlos dos Reis Batista - "Cabo
Reis")...
(...)
Com efeito, é mais do que sabido, no Estado de Rondônia, que as
eleições ocorridas no ano ainda em curso, Ivo Narciso Cassol e
Expedido Gonçalves Ferreira Junior tiveram participação política
afinada, sendo certo que apoiaram-se mutuamente, tanto assim que
receberam contribuição um do outro em campanhas eleitorais, sendo
que tal apoio perdurou mesmo após as eleições.
(...)
É que no dia 27.09.2006, às 03h30min, a "Central de Denúncias
Disque 148, do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia recebeu
ligação anônima, dando conta que "Expedito Junior" estaria
efetuando compra de votos na Empresa de Vigilância Rocha, que
pertence ao irmão do referido candidato (fi. 29).
A partir de então, uma série de outras denúncias anônimas foram
feitas por meio do "Disque 148", todas dando conta da captação
indevida de sufrágio perpetrada em benefício do mencionado
investigado, no sentido de que estariam sendo pagos R$ 100,00
(cem reais) por cada voto dos funcionários da Empresa de Vigilância
Rocha, numerário tal que estaria sendo depositado em agência do
Banco do Brasil (fls. 31-4).
No entanto, a apuração dos fatos revigorou-se quando, em
06.10.2006, compareceu na sede da Polícia Federal o Dr. Moacir
Oscar Schneider, Advogado militante nesta Unidade Federativa, para

(ç
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prestar depoimento sobre o que sabia a respeito da compra de votos
em questão (fis. 40-3).
Diante desse fato novo, e especialmente em razão das minúcias com
que foi descrita a suposta atividade ilícita de captação de sufrágio, a
Polícia Federal não apenas instaurou o inquisitivo, como também
enviou expediente a todas as agências do Banco do Brasil,
localizadas em Porto Velho/RO, no sentido de serem fornecidas
cópias das filmagens do circuito interno de vigilância, relativas a todo
o dia 29 de setembro de 2009 (fls. 44-9).
(...)
Robustecendo ainda mais a convicção da prática de compra de
votos, no decorrer das investigações (dias 16 e 17.11.2006), o
Delegado de Polícia Federal, Dr. Celso Rogério Mochi, logrou obter o
depoimento de 5 (cinco) vigilantes da Empresa Rocha Vigilância e
Segurança Ltda.
(...)
Os depoimentos prestados viabilizaram à Polícia Federal a
apresentação de requerimento de busca e apreensão (fis. 163-5) em
diversos endereços de pessoas ligadas ao ora recorrido.
(...)
Referidos depoimentos foram, ainda, reforçados pelo Relatório de
Diligências de tis. 166-90, subscrito pelos Agentes de Polícia Federal
José Eraldo de Araújo e Everton Luiz Brzuska, os quais
descreveram, com riqueza de detalhes, a participação das pessoas
de José Rogério Alves Gomes, Ronaldo Jeiferson Lessa, Sidney
Matos Lima, Sidclei de Matos Lima, Elisân gela de Oliveira Moura e
Raimundo Nonato de Souza Santos, na suposta atividade ilícita
perpetrada, entre outros, pelo ora recorrido.
É que o relatório em questão, precedido que foi de diligências
policiais, apontou o nome daqueles mencionados pelos vigilantes,
mais especificamente as pessoas de "Nonato" (Raimundo Nonato
dos Santos) e "Elisân gela" (Elisân gela de Oliveira Moura), os quais
seriam os funcionários da empresa de vigilância que ofereceram a
quantia de R$ 100,00 (cem reais).
O relatório narrou, também, que uma vez acessadas as imagens do
circuito interno das várias agências do Banco do Brasil, nesta
Capital, verificou-se que as pessoas de José Robério Alves Gomes,
Ronaldo Jeiferson Lessa, Sidney de Matos Lima e Sidclei de Matos
Lima, estiveram envolvidas na tarefa de depositar, por meio de
envelopes ou mesmo "na boca do caixa" valores equivalentes a
R$ 100,00 (cem reais).

Consoante esse relato, o Ministério Público Eleitoral afirma que
o esquema de compra de votos efetuado no âmbito da empresa de vigilância
configurou captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico, previstos
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no inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral, razão pela qual postula a cassação
dos diplomas conferidos ao governador e vice-governador.
Para a comprovação dos fatos, o Ministério Público, além de
prova documental, requereu a oltiva das mesmas testemunhas arroladas na
Ação de Investigação Judicial Eleitoral n° 3.332, investigação que foi ajuizada
no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia contra o governador Ivo Cassol, o
Senador Expedito Júnior, Valdelise Martins dos Santos (suplente de deputado
federal) e José Antônio Gonçalves Ferreira (suplente de deputado estadual).
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público referiram-se
a Moacir Oscar Schneider, Diemisson das Chagas Cruz, Edemilton Vieira
Pimentel, Jayrisson Adriano dos Santos Oliveira, Joelson Picanço Lima e
Ednaldo de Souza Mota, o primeiro advogado e os demais vigilantes que
denunciaram a compra de votos. Posteriormente, em manifestação de fis.
1759-1760, o MP desistiu da oitiva da testemunha Moacir Oscar Schneider,
tendo sido ouvidos vigilantes arrolados na inicial, nas audiências de instrução
ocorridas em 13.5.2009 e 20.5.2009.
A esse respeito, ressalto que, inicialmente, procedi à leitura
dos depoimentos colhidos na Ação de Investigação Judicial Eleitoral n° 3.332 cujos termos, por sua vez, possuem a transcrição dos testemunhos colhidos
na Ação de Impugnação de Mandado Eletivo n° 2, proposta em face do
Senador Expedito Júnior e suplentes, igualmente fundada nos mesmos fatos.
Após tal providência, passei a inquirir as testemunhas naquilo
que necessário, tendo sido facultado às partes as perguntas que desejassem.
Feitas essas considerações, passo a destacar o que afirmado
por essas pessoas.no que tange aos fatos narrados.
No que se refere à promessa da quantia de R$100,00 em troca
do voto, Diemisson das Chagas Cruz afirma que "quem lhe fez uma proposta
de votar naqueles candidatos, a troco de cem reais, foi o fiscal desconhecido
seu; (..) entregou-lhe quatro "santinhos" dos candidatos em quem deveria
votar; que o dinheiro seria pago depois, sob depósito em conta; (..) que,
inclusive, naquela abordagem, o fiscal disse estarem dando preferência a três
candidatos, EXPEDITO, lVO CASSOL e VAL FERREIRA

(fls. 1.825-1.826).
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Disse, ainda, a testemunha que

"constatou a existência do

depósito de cem reais, depois de ter votado; que, na semana seguinte
à eleição, aquele mesmo fiscal não identificado voltou a ter com o depoente,
quando entregou uma folha para o depoente assinar, a fim de ficar constando
que tivesse trabalhado a título de formiguinha" (fi.

1.826).

Reafirma em seu depoimento que

"o fiscal do trabalho disse

que estaria sendo oferecida a importância de vinte e cinco reais por voto de
cada um dos candidatos Expedito Júnior, Ivo Cassol, Vai Ferreira e José
Antônio; que o fiscal entregou quatro santinhos dos referidos candidatos
informando que o valor seria depositado na conta salário que a testemunha
possuía, conta que foi aberta pela empresa Rocha" (fi.

1.832).

A testemunha Edemilton Vieira Pimentel asseverou que, "uns
dez dias antes da eleição do ano passado, o fiscal NONA TO compareceu em
seu posto de trabalho, afirmando que passariam um pessoal para falar com os
vigilantes (..) que, uns cinco ou seis dias depois daquele anúncio de
passagem, NONATO compareceu novamente no posto de serviço do
depoente, quando ele se fazia acompanhar por uma mulher de nome ELISA,
funcionária do setor de pessoal da ROCHA; que, naquela ocasião, NONATO
chamou o depoente em separado; que, aí a funcionária ELISA disse que havia
quatro candidatos em que deveria votar, EXPEDITO JÚNIOR, IVO CASSOL,
VAL FERREIRA e zÉ ANTÔNIO; que, em pagamento, haveria o depósito de
cem reais; que, segundo ela, deveria ser assinado um 'contrato de
formiguinha', para justificar o pagamento; que assinou o documento, embora

que, "uns três dias depois
daquela abordagem, o depósito de cem reais foi feito em sua conta" (fl. 1.804).
não soubesse bem do que se tratava" (fi. 1.804) e

Reafirmou que "dias depois o mesmo fiscal Nonato retomou
com a funcionária de nome Ellsa, quando então informa que seria efetuado o
pagamento de cem reais pela votação de quatro candidatos; que nesse
primeiro contato com o fiscal Nonato não foi dito em nome de quem deveria
haver a votação; que acha a testemunha que os santinhos e o contrato de
formiguinha foram entregues a ele pelo fiscal Nonato; que o fiscal Nonato foi
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quem falou que o contrato de formiguinha deveria ser assinado"

(fi. 1.809-1.810).
A testemunha Ednaldo de Souza Mota narra que, "cerca de
um mês antes da eleição, os fiscais da ROCHA VIGILÂNCIA, recordando-se
de NONA TO e LINO, foram ter com os vigilantes da ROCHA, dizendo-lhes que
viria um pessoal avisando que havia quatro candidatos, concorrentes ao pleito
então próximo, em quem deveriam os vigilantes votar; que, em troca, haveria o
depósito de R$ 100,00 (cem reais) na conta de cada vigilante; que os
candidatos indicados eram EXPEDITO JÚNIOR, ZÉ ANTÔNIO, VAL
FERREIRA e o GOVERNADOR IVO CASSOL, que, em todo o plantão,
aqueles fiscais avisavam a respeito"
Apontou, ainda,

(fi. 1.772).

que, "um tempo depois, o fiscal NONATO

compareceu em seu local de trabalho, junto com uma funcionária da ROCHA
VIGILÂNCIA; que aquela funcionária trabalhava no departamento pessoal, não
se recordando do nome, mas, tem como reconhecê-la; (...) que, lido o nome
das testemunhas dos representados, recorda-se de se tratar aquela mulher de
ELISÂNGELA; que ela, naquela ocasião, perguntou se o depoente já estava
sabendo daquela história de votar nos quatro candidatos; que ela disse que,
em pagamento, cada vigilante receberia cem reais, a serem depositados em
conta; que ela trazia um 'contrato formiguinha', a ser utilizado para justificar o
pagamento"

(fi. 1.772).
Complementou "que, uns dias antes da eleição, seus colegas

de trabalho comentaram que o dinheiro da compra do voto já estava caindo
nas contas; que, no dia da eleição, o depoente encontrou NONATO e lhe
perguntou como estavam os pagamentos, relativos ao cem reais da compra do
voto; que NONATO respondeu que 'haviam dado com a língua nos dentes',
pelo que estava suspenso o procedimento"

(fl. 1.773).

Reafirma que "mais de vinte e cinco pessoas falaram à
testemunha que teriam recebido cem reais; que essas vinte e cinco pessoas
são apenas pessoas que estavam no posto de trabalho da testemunha; que
fora do posto, ouviu a testemunha dizer que várias outras pessoas teriam
recebido a mesma importância"

(fis. 1.780-1.781)
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Complementou que "dias antes da eleição, foi procurado por
fiscal da empresa e por mulher que era a chefe do setor de pessoal; que quem
falou diretamente com a testemunha sobre a proposta de compra de votos foi a
chefe do setor de pessoal" (..) "que o fiscal, nesse primeiro contato, disse
apenas que a proposta compreenderia a votação em quatro candidatos, pela
quantia de cem reais, sem entretanto mencionar quais seriam os candidatos;
que o nome dos quatro candidatos só foi mencionado quando da visita pela
chefe do setor de pessoal e pelo próprio fiscal; que o nome dos quatros
candidatos foi dito pela chefe do setor de pessoal; que os nomes dos
candidatos são Vai Ferreira, Expedito Júnior, Ivo Cassol e José Antônio"

(fl. 1.781).
Afirmou que "as pessoas que comunicaram à testemunha o
recebimento dos cem reais disseram que receberam tal valor pela compra do
voto nos citados quatro candidatos e que inclusive essas mesmas pessoas
disseram que o depósito fora feito realmente na conta bancária de cada uma
delas; que a testemunha não sabe informar o nome das pessoas que teriam
recebido a referida importância, além dos colegas da testemunha"

(fi. 1.783).

Confirma, também, a testemunha Joelson Picanço Lima "que,
em meados de setembro último, os fiscais da ROCHA passaram a dizer que
iria cair um dinheiro para que se votassem em 'quatro candidatos nossos',*que
os fiscais eram vários, alternavam-se, recordando-se de NONATO; que eles
diziam da certeza quanto à dois candidatos, EXPEDITO JÚNIOR e IVO
CASSOL; que eles falaram que o valor seria cem reais e o dinheiro iria estar na
conta até 29 de setembro de 2006; que, mais ou menos no dia 25 de setembro
último, em seu posto de serviço, chegaram o fiscal NONATO, ELISÂNGELA,
funcionária da ROCHA, e um rapaz conduzindo o veículo (...) que NONA TO
disse se estava tudo certo, se iria votar naqueles candidatos; que ele afirmou
que os cem reais, cujo depósito seria feito até o dia 29, eram destinados à
votação naqueles candidatos identificados nos 'santinhos',-que os candidatos
eram IVO CASSOL, EXPEDITO JÚNIOR, ZÉ ANTÔNIO e VAL FERREIRA"

(fis. 1.788 e 1.789).
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Afirmou "que os cem reais estavam na sua conta, no dia 29;
que assim verificou através de um extrato" (fl. 1.789) e que "entregou, à
autoridade policia!, o extrato demonstrando aquele depósito de cem reais"

(fi. 1.792).
Reafirmou em seu depoimento que "cerca de cem empregados
que ele conhecia receberam a mesma proposta e a mesma quantia pelo voto
nos candidatos Ivo Cassol, Expedito Júnior, Vai Ferreira e José Antônio"

(fl. 1.796)
Apontou que "além de Nonato, outros quatro fiscais, cujos
nomes não se recorda, teriam informado o mesmo que o fiscal Nonato, ou seja,
que iria aparecer um negócio bom, que cem reais na conta de cada um dos
vigilantes, mas que esse negócio seria melhor esclarecido por uma outra
pessoa, que apareceria posteriormente" (...) "que os fiscais, que desde o
primeiro contato procuraram a testemunha, mencionavam os nomes dos então
candidatos Ivo Cassol e Expedito Júnior" (f].

1.798).

A testemunha Jayrisson Adriano dos Santos aduz que,
"entre o dia 26 e 27 de setembro último, quando estava de plantão em seu
posto de serviço, na SESAU, de dia, foi procurado por ELISA, funcionária da
ROCHA VIGILÂNCIA; (..) que ela anunciou ao depoente sobre o depósito a
ser procedido em sua conta-corrente, no valor de cem reais; que tanto se
realizaria a fim de o depoente votar 'nos candidatos da empresa, IVO
CASSOL, EXPEDITO JÚNIOR, VAL FERREIRA e JOSÉ ANTÔNIO; que ela
estava acompanhada pelo fiscal GILBERTO; que GILBERTO é quem fazia as
rondas, no seu posto de serviço; que GILBERTO presenciou aquela proposta;
que lhe indagou o que aconteceria se não aceitasse ao que ela respondeu
'você sabe o que pode acontecer"

(fi. 1.841).

Argui, ainda, "que o depósito de cem reais aportou em sua
conta-corrente entre os dias 29 e 30 daquele mês de setembro; que assim
verificou no extrato; que o depósito fora efetuado em conta-corrente
anteriormente aberta pela empresa, onde eram creditados os salários; (..) que,
uns dois dias depois da eleição, o fiscal BARBOSA esteve em seu posto de
serviço, indagando-lhe se havia recebido os cem reais, tendo o depoente lhe
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dito que ainda não havia conferido; que ele afirmava estar de posse de um
recibo para o depoente assinar, comprovando o recebimento do valor; que não
assinou o recibo" (fl. 1.842).

Assegura, também, «que, naquela abordagem de
ELISÂNGELA, ela lhe entregou 'santinhos' de EXPEDITO JÚNIOR,
VAL FERREIRA, ZÉ ANTÔNIO, que ela também pediu para que o depoente
votasse no Governador IVO CASSOL, mas, não entregou 'santinhos' dele; que
não conhece CARLOS DOS REIS BATISTA"(fls.

1.843-1.844).

Reafirma que "Elisân gela apenas entregou um contrato para
que fosse assinado pela testemunha; que a proposta de compra de votos foi
feita em outra ocasião, mas no mesmo local, pelo fiscal Gilberto; que o fiscal
Gilberto avisou que seria feito um depósito de cem reais e que posteriormente
seria procurado por outras pessoas para tratar do assunto; que entendeu a
testemunha que o aviso feito pelo fiscal Gilberto já seria a própria proposta
para votação em certos candidatos; quer (sic) o fiscal Gilberto apenas falou
que a testemunha deveria votar nos candidatos da empresa; que a testemunha
não se recorda se o fiscal Gilberto chegou a mencionar o nome dos
candidatos; que no contato feito com Elisa ou Elisân gela é que foram
apresentados os nomes dos candidatos em que a testemunha deveria votar
em Expedito Júnior, VaI Ferreira, José Antônio e o Governador Ivo Cassol,
sendo que ela só entregou os santinhos dos três primeiros candidatos"

(fis. 1.846-1.847).
De todos esses depoimentos tenho que houve promessa e
oferta direta de depósito de R$ 100,00 - que posteriormente foi concretizada por parte de Elisângela e do fiscal Nonato, em conta-corrente de vigilantes da
empresa Rocha Segurança e Vigilância Ltda., em troca de votos para os
candidatos Expedito Júnior, José Antônio, VaI Ferreira e Ivo Cassol.
Os extratos das contas bancárias acostados às fls. 162
(testemunha Diemisson), 175 (testemunha Edemilton), 175 (Jayrisson) e 190
(testemunha Joelson) comprovam os depósitos de R$ 100,00, nas
contas-salário, realizados todos em 29.9.2006, em consonância com as
declarações por eles prestadas em juízo.

(11^f
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Colho trecho do ofício encaminhado pela Gerência Regional do
Banco do Brasil, em resposta à solicitação do Juízo da 231 Zona Eleitoral, que
comprova a efetivação dos referidos depósitos na data de 29.9.2006 (fI. 144):
Reportando-nos ao Ofício n° 20110E-06, de 03 de Novembro de
2006, informamos:
2. Segue em anexo os extratos que apresentaram depósitos de
R$ 100,00 no período de 21109106 a 20110106.
3. Ao analisarmos os extratos, concluímos que todos os depósitos
foram efetuados em 29109106, num único terminal de
Auto-Atendimento, localizado na Agência Presidente Dutra (2290-X).
4. Os envelopes que foram utilizados na transação não possuem
identificação do depositante, apenas a informação do valor de
R$ 100,00. Diante do exposto, estamos enviando em anexo fofos do
suposto depositante, capturadas pela máquina no período em que os
depósitos foram realizados.

Examinando os documentos, verifico a existência de denúncias
registradas entre os dias 27.9.2006 e 1 1.10.2006 pela Central de Atendimento
ao Eleitor do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, as quais noticiam a
compra de votos pela referida importância de cem reais (fis. 70, 73, 74 e 75).
Analisando a prova material colhida no Inquérito
n° 40312006-SR/DPF, instaurado a pedido do Ministério Público que culminou
no indiciamento de alguns envolvidos, verifica-se que nos dias 28 e 29.9.2006
foram efetivados mais de 250 depósitos do mesmo valor em terminais de
autoatendimento do Banco do Brasil em contas-correntes de vigilantes da
referida empresa.
Transcrevo trecho da conclusão da informação prestada pelos
agentes de polícia no referido inquérito (fis. 230 e 231):
Os depósitos efetuados foram nos dias 28 e 29109106, em contas de
funcionários da Rocha Vigilância e Segurança Ltda., 28109106 sendo
considerado o principal dia dos depósitos consoante análise dos
extratos bancários, num total de mais de 250 (duzentos e cinqüenta),
a maioria na agência 2290-X. Os três participantes dos depósitos
nos terminais de Auto-Atendimento da Agência 2290-X, ficaram mais
de três horas em operação, iniciando as 15:18:33 e finalizando as
18:48:56. Durante o período em que permaneceram na agência, viase uma movimentação constante, tanto nos terminais, como na
mesa para preenchimentos. (..) As fotos cedidas pelo Banco do
Brasil, através de seu Superintendente, capturados pelo sistema de
circuito interno e pelos terminais de Auto-Atendimento, revelam o
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modus operandi dos envolvidos, que por si, já despertam suspeitas
de que algo errado ali estaria acontecendo. Foram identificados dois
dos envolvidos, são eles: Sdney de Matos Lima, também conhecido
por 'CidãoÇ e o irmão, Sidcley de Matos Lima. (..) Sdney tratalha no
IPEM - Instituto de Pesos e Medidas de Rondônia, órgão delegado
do INMETRO, com cargo de confiança nomeado pelo Governador
IVO CASSOL. (..) José Robé rio foi o responsável pelo caixa
financeiro da campanha de Expedito Júnior. (..) A operação ocorreu
em 05 (cinco) agências do Banco do Brasil em Porto Velho, são elas:
D. Pedro II (..), Nações Unidas (..), Caiama (..), Nova Porto Velho
(..), Presidente Dutra.

Observo que as testemunhas confirmaram o recebimento da
quantia de R$ 100,00 em suas contas-salário e a assinatura de contrato
"formiguinha".
Quanto a esse fato, Diemisson das Chagas Cruz alega que,

no momento da abordagem pelo fiscal,

"não lhe foi entregue papel algum para

assinar; que já possuía uma conta-corrente, salário, aberta pela empresa; que,
nela, constatou a existência do depósito de cem reais, depois de ter votado;
que, na semana seguinte à eleição, aquele mesmo fiscal não identificado
voltou a ter com o depoente, quando entregou uma folha para o depoente
assinar, a fim de ficar constando que tivesse trabalhado a título de formiguinha"

(fI. 1.826).
Reafirma que "depois de feito o depósito dos cem reais a
testemunha foi novamente procurada pelo citado fiscal que levou duas folhas
para assinatura, uma folha do ponto e a outra folha para justificar que a
testemunha trabalhou como formiguinha, uma espécie de contrato; que a
testemunha assinou as duas folhas, a do ponto e a do contrato; que a
testemunha não teve nenhum contato pessoal com nenhum dos candidatos:
Expedito Júnior, Ivo Cassoi, Vai Ferreira e José Antônio; que, embora tenha
recebido a importância, a testemunha não votou em nenhum dos candidatos"

(fi. 1.826).
Já Edemilton Vieira Pimentel assinala que, segundo a
funcionária Elisângela, "deveria ser assinado um 'contrato formiguinha', para
justificar o pagamento; que assinou aquele documento, embora não soubesse
bem do que se tratava; que assim o fez, porque, do contrário, talvez perdesse
o emprego" (fi. 1.804).
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Aduz que "aquele 'contrato formiguinha' parece que já estava
preenchido em seu próprio nome, manuscrito; que não chegou a ler o contrato;
que não conhece CABO REIS"

(fi. 1.807).

Ednaldo de Souza Mota confirmou que Elisângela "trazia um
'contrato formiguinha', a ser utilizado para justificar o pagamento" (fl. 1.772).
Diz que, "a certa altura, NONATO interveio, dizendo que o
depoente não servia para 'trabalhar' naquele sistema, porque já estava
trabalhando na campanha do então candidato a Deputado Federal MIGUEL
DE SOUZA; que a proposta também foi feita ao parceiro do depoente,
EDEMIL TON PIMENTEL; que ele estava ao lado e ela já estendeu a conversa
a ele; que ele indagou o que aconteceria se ele não assinasse, ao que ela
respondeu que ele já sabia; que ele assinou o contrato, o mesmo não se
sucedendo com o depoente; que acabou não recebendo o cem reais; (..) que
a visita de NONA TO e de ELISÂNGELA ao depoente teve lugar cerca de uma
semana antes da eleição"

(fis. 1.772-1.773).

Também Joelson Picanço Lima afirma que "ELISÂNGELA
apontou a necessidade de assinatura de 'contrato formiguinha',-que nem leu o
contrato, nem viu se seu nome lá constava, apenas assinou; que guardou os
`santinhos', depois jogou fora"

(fl. 1.789).

Sustenta que "não leu o 'contrato formiguinha', mas, ele
continha cerca de três folhas; que nem havia tempo para ler, porque
ELISÂNGELA afirmava estarem compressa"

(fi. 1.792).

Apontou, ainda, que "Elisângela apresentou à testemunha um
contrato de formiguinha, assinalando que tal contrato teria a finalidade de
evitar problemas com a Justiça Eleitoral; que a testemunha ficou sabendo
dessa visita de Elisân gela através de Jayrisson e do fiscal Nonato; que a
testemunha também assinou a relação de nomes que acompanhava o contrato
de formiguinha; que a testemunha recebeu cem reais, mas não votou em
nenhum dos quatro candidatos" (fi. 1.798).

Complementou que "o depósito de cem reais provavelmente foi
feito no mês de junho ou julho do ano da eleição; que a testemunha pensou
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em denunciar a compra de votos, antes mesmo da eleição" (..) "que todas as
pessoas que trabalhavam com a testemunha receberam a mesma importância
de cem reais pela votação nos quatro candidatos; que todas as pessoas que
receberam os cem reais o fizeram em troca do voto; que, além das três outras
testemunhas, Valdecír seria a única pessoa de cujo nome se recorda de haver
recebido a citada importância"

(fls. 1.798-1.799).

Jayrisson Adriano dos Santos ratifica que Elisângela "lhe
pediu para assinar um documento, um papel constando ter o depoente
trabalhado como 'fomiiguinha que assinou uma folha; que não leu o papel;
que ela pediu para assinar, porque tinha de ir noutros postos"

(fis. 1.841-1.842).
Diz que "não sabe quantas folhas tinha o 'contrato
formiguinha', mas, assinou apenas uma"

(fI. 1.845).

Apontou que "no contato feito com Elisa ou Elisân gela é que
foram apresentados os nomes dos candidatos em que a testemunha deveria
votar em Expedito Júnior, VaI Ferreira, José Antônio e o Governador Ivo
Cassol, sendo que ela só entregou os santinhos dos três primeiros candidatos;
que foi nessa ocasião, inclusive, que a testemunha assinou o contrato
formiguinha; que as folhas de ponto eram assinadas com outro fiscal; que os
fiscais que passavam com a folha de ponto eram ou Gilberto ou Juilmar; que
foi feito um depósito de cem reais na conta salário aberta pela empresa Rocha;
que a testemunha não se recorda se chegou a comentar com outros colegas
sobre o aviso feito pelo fiscal Gilberto; que a testemunha não leu o contrato
formiguinha e não se recorda de haver comentado sobre sua existência com
algum outro colega; que a testemunha não sabe informar se outro colega
recebeu o mesmo aviso do fiscal Gilberto; que também não sabe dizer se outro
colega assinou o mesmo contrato de formiguinha"

(fl. 1.847).

Para melhor visualização dos fatos, também constam dos
autos depoimentos colhidos durante o inquérito policial - acostados no volume
2 do processo -, em que outros vigilantes confirmam os fatos narrados: Cezar
Dantas de Souza (fis. 291-293); Antônio Francisco Nascimento Pontes
(fi. 294-); Azarias Teodósio da Silva (fl. 295); Liocélio da Silva Ramos
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(fls. 296-297); Antônio Carlos do Nascimento (fis. 298-299); Airamir da Silva
Gomes (fis. 303-305); Clebone Leal Alves (fi. 319).
Dissentindo desses depoimentos, há o de Aurimar Pires do
Nascimento (fI. 300), que confirma a assinatura do contrato de "formiguinha",
mas diz que "trabalhou na campanha do candidato EXPEDITO JÚNIOR a
pedido da pessoa que conheceu como ELISA" e que "não conhece a pessoa
de Carlos Reis Batista".

Aduz, ainda, que sua atividade

"na campanha se resumiu a

pedir voto a conhecidos e que somente pediu voto para uma vizinha"

(fi. 300).

Outro vigilante, André Durvalino da Silva, declarou «que
aceitou a proposta e passou a pedir votos a seus conhecidos em favor da
campanha de EXPEDITO; que não fez trabalho de distribuição de material nos
bairros desta cidade, bem como não tinha horário de entrada e de saída; que
ninguém coordenava suas ações, bem como não havia qualquer tipo de
controle pelo 'trabalho' realizado (...); que não conhece CARLOS DOS REIS
BATISTA ou CABO REIS" (fIs.

301-302).

Desses depoimentos produzidos no inquérito policial, apenas
Armando Macedo do Nascimento (fl. 320); José Aparecido Rodrigues (fI. 321)
e Carlos Fernando Coelho Pimenta (fi. 322) confirmam que efetivamente
prestaram serviço de campanha. O primeiro teria trabalhado para o Senador
Expedito Júnior; o segundo afirmou que fez campanha para todos os quatro
candidatos; e o terceiro apenas para o governador Ivo Cassol.
Em juízo, apenas Lindemberg Ferreira Campos ratificou que
"trabalhou distribuindo santinhos por dez dias; que Elisa não chegou a lhe pedir
votos"

(anexo 13, fl. 47).

Diante de todas essas evidências, concluo que, apesar de
alguns vigilantes terem, aparentemente, trabalhado na campanha dos
candidatos, a maior parte das pessoas, sobretudo os vigilantes ouvidos em
juízo, confirmam que receberam determinada importância e não efetuaram
nenhuma prestação de serviço, o que permite inferir o intento de compra dos
votos desses eleitores.
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Passo, então, a aquilatar o teor do testemunho de Elisângela
de Oliveira Moura, prestado na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n° 2
(anexo 13, fis. 51-56) e trasladado para os presentes autos como prova
emprestada.
Elisângela declarou que Cabo Reis a convidou "para ajudá-la
(sic) em sua campanha para Deputado Estadual, nas últimas eleições; que ele
lhe pagaria um mil reais, cujo montante seria recebido ao mesmo tempo do
pagamento das 'fomiiguinhas' a serem contratadas; que sugeriu a adoção do
sistema de 'formiguinhas', consistente na feitura de um contrato com quem vai
trabalhar para o candidato, em que o contratado, de posse do material de
campanha adrede entregue, faz publicidade junto a conhecidos seus,
normalmente a família; que, para tanto, a declarante iria se valer dos seus
contatos existentes junto à ROCHA VIGILÂNCIA envolvendo fiscais e
vigilantes" (anexo 13, fl. 52).
Aponta que, na empresa, "era pessoa de confiança, inclusive,
tinha as chaves da firma, entrava e saía a hora que bem quisesse",

e que,

"assim sendo, iniciou o trabalho de 'formiguinha', conseguiu contactar cerca de
seiscentos funcionários da rocha VIGILÂNCIA; que, normalmente, junto com o
fiscal, conhecido dos postos de serviços, passou a neles comparecer"

(anexo

13, fI. 52).
Afirma, todavia, que o material entregue "não versava sobre o
CABO REIS; que o material entregue era dos candidatos VAL, JOSÉ
ANTÔNIO, CASSOL e EXPEDITO JÚNIOR; que aquele material entregue
obtinha com ROBÉRIO, funcionário do comitê de campanha"

(anexo 13, fl. 53).

Disse "que CABO REIS lhe pagou os mil reais, pela época dos
pagamentos efetuados as (sic) 'formiguinhas que o dinheiro, para pagar os
vigilantes 'formiguinhas', era proveniente do CABO REIS; que ele lhe entregou
o montante em dinheiro"

(anexo 13, fl. 53).

Vê-se que tanto Elisângela quanto os vigilantes que
denunciaram os fatos confirmam, inteiramente, a abordagem de inúmeros
vigilantes para a proposta, ou de compra de voto, ou de trabalho, bem como a
entrega dos santinhos.
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Impressiona o fato de que Elisângela, dizendo-se empenhada
na suposta contratação de "formiguinhas" para Cabo Reis, apenas entregava
santinhos dos candidatos Expedito Júnior, Vai Ferreira, José Antônio e ivo
Cassol, mas não daquele para o qual, pretensamente, trabalhava.
Sobre o material de campanha de Cabo Reis, Elisângela
chega a dizer "que recebeu material de campanha do próprio CABO REIS,
muita coisa; que não distribuiu o material, tratou de queimar no fundo de casa"

(anexo 13, fI. 56).
Além disso, não é crível que ela, embora contratada por Cabo
Reis, tenha trabalhado para outros candidatos - em relação aos quais
entregava os santinhos -, não tenha sido remunerada e não tenha tido com os
outros candidatos nenhum contato, apesar de ser funcionária da empresa de
vigilância, que tem como administrador o irmão do Senador Expedito Júnior,
sendo, inclusive, pessoa de confiança.
Essas circunstâncias, a meu ver, dão suporte às alegações de
que o "contrato formiguinha" servia, e serviu, tão somente de justificativa para
ocultar a compra de votos, efetivada por meio de depósito em contas correntes
de centenas de empregados.
Tanto assim o é que, se realmente houve a contratação de
expressivo número de vigilantes para o pretendido serviço - tal como
sustentado -, poderiam os recorrentes ter arrolado inúmeras testemunhas que
trabalhavam na empresa e que estariam envolvidas em campanha eleitoral, o
que não ocorreu.
Houve apenas uma única testemunha ouvida na Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo n° 2, Lindembergue Ferreira Campos, que
asseverou que "foi contratado para trabalhar de 'formiguinha' por Elisa,
funcionária da ROCHA VIGILÂNCIA; que o trabalho deveria se suceder
durante o dia; (..) que o trabalho de 'fom-,iguinha' consistia na distribuição de
'santinhos' do candidato a deputado estadual JOSÉ ANTÔNIO"

(anexo 13,

fl. 47).
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Observo, contudo, que esse depoimento diverge de todo o
contexto probatório dos autos, o mesmo acontecendo com o de Elisângela,
que tenta justificar o aliciamento averiguado no caso em exame.
Outra questão importante é a de saber se Cabo Reis teria
capacidade financeira, com o emprego de vultosa quantia para a prática dos
atos em questão, ou seja, para a suposta contratação dos "formiguinhas".
Em seu depoimento, prestado perante a autoridade policial,
Cabo Reis diz que, "como não tinha recursos financeiros, sua campanha
começou bastante humilde, realizando visitas em residências de amigos e
familiares; que já no último mês da campanha eleitoral em set106, recebeu uma
doação de aproximadamente R$ 164.000,00 da empresa Takeda Distribuidora
de Remédios, vez que é conhecido pelo proprietário da empresa, Sr. Hiroshi,
pois há algum tempo joga bola com o mesmo no PLA Y GOL ou na própria
Takeda; que tendo em vista a injeção de recursos financeiros em sua
campanha procurou sua amiga Elisa, que trabalha na empresa ROCHA
VIGILÂNCIA, para que a mesma o auxiliasse em sua campanha eleitoral"

(fls. 324-325).
A esse respeito, é de se destacar o Laudo Contábil da Polícia
Federal, que se destinou a "analisar as prestações de contas dos candidatos
Carlos dos Reis Batista (Cabo Reis), Ivo Narciso Cassol (Ivo Cassol),
Expedito Gonçalves Ferreira Junior (Expedito Junior), Valdelise Martins
dos Santos (VaI Ferreira)

e José Antônio Gonçalves Ferreira (Zé Antônio),

Comitê Financeiro para Governador do PPS/RO e Comitê Financeiro para
Senador da República do PPS/RO para verificar se existem doadores de
recursos em comum, pessoas físicas ou jurídicas, para a campanha de mais de
um candidato e/ou comitê. Se afirmativo, discriminar os valores e datas para
cada candidato/comitê" (fi. 645).

Relativamente à situação de Cabo Reis, houve as seguintes
respostas aos quesitos (fis. 653-654):
'1. Qual o saldo na conta-campanha do candidato [Carlos dos
Reis Batista (Cabo Reis)] nos dias 28109 e 29109?'

N_`^
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O saldo na conta-'campanha' de Cabo Reis nos dias 28109 e 29109
do ano de 2006 era de R$ 0,00 (zero) e R$ 61.026,50 (sessenta e
um mil, vinte e seis reais e cinqüenta centavos), respectivamente.
Para maiores detalhes, reporte-se à subseção 'IV. 1.1 - DOS
SALDOS VERIFICADOS NA CONTA-'CAMPANHA' da seção 'IV DOS EXAMES' e ao Anexo 01 do presente Laudo.
'2. Houve saques e/ou retiradas na conta-campanha do
candidato [Carlos dos Reis Batista (Cabo Reis)] no dia 29109?'
Não houve saques ou retiradas na conta-campanha do candidato no
dia 2910912006. Para maiores esclarecimentos, reporte-se à 'IV. 1.2 DOS SAQUES VERIFICADOS NA CONTA-'CAMPANHA' da seção
`IV— DOS EXAMES' e ao Anexo 01 do presente Laudo.
'3.. Seria possível o candidato (Carlos dos Reis Batista (Cabo
Reis)) realizar pagamentos em espécie nos dias 28, 29 e 30109,
de acordo com as informações verificadas em seu extrato de
conta-campanha?'
Não houve saques ou retiradas na conta-campanha do candidato
nos dias 28, 29 e 30109. A primeira retirada em espécie foi realizada
no dia 0311012006.
Para maiores informações, reporte-se à subseção 'IV. 1.2 - DOS
SAQUES VERIFICADOS NA CONTA-'CAMPANHA' da seção 'IV DOS EXAMES' e ao Anexo 01 do presente Laudo.
W. O candidato (Carlos dos Reis Batista (Cabo Reis)) recebeu
valores em sua conta-campanha após 29 de setembro?'
O candidato recebeu 02 (dois) créditos em sua conta-'campanha'
após 29109, nos dias 04 e 06 de outubro, nos valores de
R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) e R$ 53.000,00 (cinqüenta e três
mil reais), respectivamente.
Para maiores esclarecimentos, reporte-se à subseção 'IV. 1.3 - DOS
VALORES RECEBIDOS NA CONTA-'CAMPANHA' da seção 'IV DOS EXAMES' e ao Anexo 01 do presente Laudo.
'5. Em quais datas houve saques e/ou retiradas da referida
conta-campanha? Houve saques e/ou retiradas após a data das
eleições?'
As retiradas foram realizadas nos dia 03, 04, 10 e 16 de outubro de
2006. Todas foram efetivadas após a data das eleições, que
aconteceram em 1 1 de outubro de 2006.
Para maiores informações, reporte-se à subseção 'IV. 1.2 - DOS
SAQUES VERIFICADOS NA CONTA-'CAMPANHA' da seção 'IV DOS EXAMES' e ao Anexo 01 do presente Laudo.
W. Analisando-se a prestação de contas do candidato (Carlos
dos Reis Batista (Cabo Reis)) apresentada ao TRE-RO,
disponível no site do TSE, especificamente receitas e despesas,
as mesmas apresentam-se em conformidade com o extrato
bancário de sua conta-campanha?'
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Não. Há divergências entre as datas em que foram efetuados
pagamentos na rubrica "Serviços prestados por terceiros" e aquelas
em que ocorreram retiradas na conta-'campanha'.
Nas datas dos pagamentos informados na prestação de contas não
havia saldo na conta-'campanha' suficiente para pagamento das
despesas informadas, inexistindo comprovação da origem dos
recursos financeiros utilizados para pagamento dessas
despesas, tampouco a existência de retiradas (saques)
realizados na referida conta, em flagrante desrespeito à lei federal
9.504/97.
Para maiores esclarecimentos, reporte-se à subseção 7V.2 - DO
CONFRONTO ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CABO
REIS E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL'
da seção 'IV - DOS EXAMES' e aos Anexos 01 e 02 do presente
Laudo.
7. Ainda analisando-se as informações da prestação de contas
do candidato, classificando as receitas e despesas do candidato
por data, as mesmas apresentam-se em conformidade com a
legislação pertinente e com os princípios contábeis?'
Não. Conforme verificada na tabela 04 a prestação de contas do
candidato, a mesma apresenta saldo negativo no confronto entre
receitas e despesas no período compreendido entre os dias 29109 e
04110, denotando insuficiência financeira para pagamento das
despesas informadas, em evidente descumprimento à lei federal
9.504197 e aos princípios contábeis, vez que para se efetuar
pagamentos é necessário possuir recursos financeiros disponíveis.
Para maiores esclarecimentos, reporte-se à subseção 'IV.2 - DO
CONFRONTO ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CABO
REIS E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS À JUSTIÇA ELEITORAL'
da seção 'IV - DOS EXAMES' e aos Anexos 01 e 02 do presente
Laudo.
Nota-se que o laudo é conclusivo na afirmação de que o saldo
na conta de campanha de Cabo Reis em 28.9.2006 era zero e que, apesar da
doação, em 29.9.2006, no valor de R$ 61.026,50, não houve saques nem
retiradas na sua conta de campanha neste dia.
Depreende-se, ainda, que foram feitos dois créditos após
29.9.2006, no valor de R$ 50.000,00 e R$ 53.000,00, respectivamente, nos
dias 4 e 6.10.2006.
Verifica-se, também, que há divergência entre as datas em que
foram efetuados os pagamentos na rubrica "serviços prestados por terceiros" que se referem a centenas de depósitos no valor de R$ 100,00, consoante se
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averigua nas fis. 667-690 - e aquelas em que ocorreram as retiradas em sua
conta de campanha, nos dias 3, 4, 10 e 16 de outubro de 2006.
Aliás, no relatório das despesas de campanha apresentado por
Cabo Reis - constante às fis. 21-159 do Anexo 3, esse candidato efetivamente
relacionou todos esses depósitos de R$ 100,00 nas contas dos vigilantes, que,
segundo ele, teriam ocorrido à titulo de prestação de serviços, bem como
seriam fornecedores, o que, conforme já tratado, não retrata a realidade.
No relatório do inquérito policial, o delegado assinala que "a
prestação de contas do candidato Cabo Reis não apresenta um centavo
sequer com gastos com combustível, alimentação, propaganda, 'marketing', ou
qualquer outra coisa que seja, com exceção do pagamento de mais de
R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais) a Francisco Guttemberg Carvalho
Cezário, em dinheiro, no dia 29 de setembro de 2006",

que seria destinado a

aluguel de três carros de som (fls. 753-754).
Registro que as contas de Cabo Reis (candidato a deputado
estadual do Partido da Reedificação da Ordem Nacional - PRONA) foram
desaprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, segundo assinalei
no julgamento do Recurso Ordinário n° 2.098.
Todas as circunstâncias permitem concluir que os recursos
doados à campanha de Cabo Reis tiveram o intuito, efetivamente, de justificar
a prática ocorrida e de acobertar a grave infração eleitoral.
Essa conclusão mais salta aos olhos quando se vê que Cabo
Reis, apesar das somas recebidas, que poderiam proporcionar certo destaque
a sua campanha, teve apenas 40 votos.
A esse respeito, o delegado apontou no relatório do Inquérito
Policial n° 40312006 que "é montada uma operação para 'esquentar' o ilícito,
mediante a vincula ção dos beneficiados pelos depósitos como se tivessem
prestado serviços como 'formiguinhas' a um candidato que não seria eleito, que
teria poucos votos, e, o mais importante, como sua prestação não seria
analisada pela Justiça Eleitoral, também não seria necessário apresentar todos
os contratos dos prestadores de serviços"

(fl. 768).

(1^^

RCEd n° 739 (31 748-03.2007.6.00.0000)IRO.

49

Vejo, ainda, embora esse fato não tenha sido alegado pelas
partes, que Cabo Reis, foi ouvido, por meio de carta de ordem, nos autos do
Recurso contra Expedição de Diploma n° 755, também de minha relatoria, em
que figuram como recorrente o Ministério Público Eleitoral e como recorrida
Valdelise Martins dos Santos (suplente de deputado federal e esposa do
Senador Expedito Júnior).
Em seu depoimento, Cabo Reis afirma "que durante três anos
foi motorista do Governador Ivo Cassol, isso de 2002 a 2005"

(fls. 1.683-1.684).
Consigno que faço menção a esse depoimento constante de
processo diverso, com base no disposto no art. 23 da Lei Complementar
n° 64190, verbis:
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. (grifo nosso).

Comprovada a captação ilícita de votos dos eleitores, cumpre
examinar a prova da participação, direta ou indireta, ou anuência,
conhecimento ou ciência do recorrido Ivo Cassol, exigida para configuração da
responsabilidade do candidato, para os fins do art. 41-A da Lei n° 9.504197, tal
como se fez por ocasião do julgamento do já referido RO n° 2.098.
O Ministério Público Eleitoral assinala, na petição de recurso,
que "é mais que sabido, no Estado de Rondônia, que nas eleições ocorridas no
ano em curso, Ivo Narciso Casso! e Expedito Gonçalves Ferreira Júnior tiveram
participação política afinada, sendo certo que apoiaram-se mutuamente, tanto
assim que receberam contribuição um do outro em suas campanhas eleitorais,
sendo que tal apoio perdurou mesmo após as eleições"

(fI. 8), e eles "(...)

candidataram-se pela mesma agremiação partidária, o PPS - Partido Popular
Socialista, com os números '23, '234'( .. ) "

(fl. 9).

Por outro lado, os recorridos sustentam que não há prova de
participação, nem mesmo de anuência do primeiro recorrido no que tange aos
M400,
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fatos narrados, ressaltando, inclusive, que no inquérito instaurado para apurar
a compra de votos (IP n° 403) não houve o ind iciamento do governador.
É certo que são estreitos os laços, pelo menos políticos, entre
o Governador Ivo Cassol e o Senador Expedito Júnior.
Houve, durante a respectiva campanha eleitoral, doadores em
comum entre esses candidatos e/ou comitês financeiros, conforme apontou o
laudo de exame contábil elaborado pela Polícia Federal (fis. 202-204 do Anexo
9):
Os Peritos efetuaram confronto entre as prestações de contas,
informadas ao TRE-RO, dos candidatos Carlos dos Reis Batista
(Cabo Reis), Ivo Narciso Cassol (Ivo Cassol), Expedito Gonçalves
Ferreira Júnior (Expedito Júnior), Valdelise Martins dos Santos (Vai
Ferreira) e José António Gonçalves Ferreira (Zé António), do comité
financeiro para governador do PPS/RO e do comité financeiro para
senador da república do PPS/RO, a fim de verificarem a possível
existência de doadores de recursos para campanhas eleitorais
comuns a mais de um candidato e/ou comité, excluídas desse
confronto as doações dos comites financeiros aos candidatos.
Foram identificados 08 (oito) doadores de recursos financeiros para
campanha que apresentaram doações a mais de um candidato e/ou
comité, discriminados a seguir:
Doador 1: Mercantil Nova Era Ltda.
Candidato
Data
Valor
Carlos dos Reis Batista
Ivo Narciso Cassol
Ivo Narciso Cassol
Expedito Gonçalves Ferreira Júnior
Expedito Gonçalves Ferreira Júnior
Expedito Gonçalves Ferreira Júnior
Expedito Gonçalves Ferreira Júnior
Valor total

411012006
311812006
181912006
11812006
31812006
41812006
41912006

Total por
candidato

50,000,00 50.000,00
150.000,00 200.000,00
50.000.00
102.000,00 350.500,00
50.000,00

1

600.500,00
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Doador 2: Piemonte Veículos Ltda.
Candidato/Comitê
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Carlos dos Reis Batista
Comitê Financeiro Senador
Valor total

Data

Total por
candidato
comitê

Valor

291912006
291912006
291912006
291912006
291912006
291912006
291912006
291912006
291912006
291912006
291912006
29/9/2006
291912006
291912006
1291912006
1

4.36109
4.361.07
4.361,07
4.361.07
4.361,07
4.361,07
4.361,07 61.055,00
4.361.07
4.361.07
4.361.07
4.361,07
4.361.07
4.361.07
4.361.07
35.500,00 35.500,00
96.555,00

Doador 3: Buritis Caminhões Ltda.
Candidato 1 Comitê
Data
Valor
Ivo Narciso Cassol
181912006
50.000,00
Comitê Financeiro Senador
301812006
50,000,00
Valor total
100.000,00
Doador 4: Casa do Padeiro de Rondônia Ltda.
Data
Valor
Total por
candidato /
Comitê
211912006
30.000,00
Comitê Financeiro Governador
30.000,00
Comitê Financeiro Senador
121912006
50.730,00
135.000.00
Comitê Financeiro Senador
121912006
34.270.00
Comitê Financeiro Senador
141912006
50.000.00
Comitê

Valor total

165.000.00

Doador 5: Distrib, Equador Prod, De Petróleo Ltda.
Candidato/Comitê
Valor
Total por
Data
candidato
comitê
Comitê Financeiro Governador
Comitê Financeiro Governador
Comitê Financeiro Governador

419/2006
41912006
291912006

250.000.00
200.000,00
200.000,00

Ivo Narciso Cassol
Ivo Narciso Cassol
Ivo Narciso Cassol
Ivo Narciso Cassol

311712006
31812006
81812006
41912006

200.000.00 510.000,00
200.000.00
60.000.00
50.000.00
1.160.000,00

Valor total

1

Doador 6: Engecom Eng. Com e Ind. Ltda.

650.000,00
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Candidato/Comitê
Expedito Gonçalves Ferreira Júnior
Comitê Financeiro Senador
Valor total

Data
2711012006
121912006

Valor
28.000.00
50.000.00
78.000,00

Doador 7: Independência Alimentos Ltda.
Candidato/Comitê
Data
Valor
Total por
candidato
comitê
Comitê Financeiro
Ivo Narciso Cassol
Ivo Narciso Cassol
Ivo Narciso Cassol
Ivo Narciso Casso[
Ivo Narciso Casso[

2411012006
241812006
311812006
131912006
271912006
271912006

Valor total

50.000,00
50.000.00
50.000,00
50.000,00
50.000.00
50.000.00

50.000,00
250.000,00

300.000,00

i

Doador 8: SB Comércio Ltda.
Candidato/Comitê
Data
Valor

Ivo Narciso Cassol
Comitê Financeiro Senador
Comitê Financeiro Senador
Comitê Financeiro Senador
Comitê Financeiro Senador
Valor total

91812006
111812006
141812006
171812006
171812006

Total por
candidato!
comitê
30.000,00
30.000,00
118.000,00
328.000,00
100.000.00
100.000.00
10.000,00
358.000,00

Alega o recorrente, ainda, que o recorrido Ivo Cassol tinha
conhecimento da situação interna da empresa de vigilância, onde se montou o
esquema de compra de votos, inclusive de eventuais débitos trabalhistas
passados.
As testemunhas noticiaram que houve reunião no sindicato dos
vigilantes, às vésperas da eleição, para tratar dos débitos trabalhistas
pendentes da empresa CONDOR, reunião a que compareceram tanto o
Senador Expedito Júnior, quanto o governador Ivo Cassol.
A testemunha Edemilton Vieira Pimentel afirma que, "na
quinta-feira antecedente à eleição, o pessoal do sindicato passou convocando
para uma Assembléia, para se deliberar como se realizaria uma manifestação;
que, no dia seguinte, na sede do Sindicato, o Governador e o então candidato
EXPEDITO chegaram ao local; que eles disseram para não se fazer
manifestação nenhuma, porque eles iriam dar um jeito de pagar o dinheiro que
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era devido; que, inclusive, diante das manifestações, o Governador falou: "Não
me queiram como inimigo de vocês' que não havia faixas, a Assembléia era
para decidir se iria haver algum protesto; que nem sabia que o Governador e o
candidato EXPEDITO lá estariam; que acabou que só o Governador e o
candidato EXPEDITO falaram"

(fis. 1.807-1.808).

Apontou, ainda, que, "na reunião referida no presente
depoimento em que Ivo Narciso Cassol, Governador, esteve presente, disse
que antes das eleições iria dar um jeito de fazer o pagamento devido aos
vigilantes e não era para pressioná-lo; que da forma como o Governador falou,
ele quis dizer que para pagar os vigilantes dependia de aprovação da
Assembleia Legislativa, possivelmente de verbas ou orçamento, não tendo o
depoente compreendido bem"

(fl. 1.808).

Narra "que o Governador Ivo Cassol compareceu a essa
reunião do sindicato; que o Governador Ivo Cassol nessa reunião usou da
palavra e se dirigiu a todos os vigilantes que ali estavam presentes
indistintamente"

(fi. 1.811).

A testemunha Ednaldo de Souza Mota afirma que, "inclusive,
numa Assembleia, onde presentes se encontravam o Governador IVO
CASSOL, ele falava que, se reeleito fosse, ele pagaria as verbas devidas à
empresa CONDOR; que havia outra história no sentido de que o não
pagamento era por culpa da CONDOR, que já teria recebido o montante; que
houve outras reuniões, em que o Governador não estava presente, mas,
alguém o representava; que, nas reuniões em que participou, os representados
não se faziam presentes" (f Is.

1.771-1.772).

A testemunha Joelson Picanço Lima aduz que, "naquela
reunião, defronte ao Sindicato somente o Governador IVO CASSOL fez uso da
palavra; que, na empresa ROCHA e na CONDOR, nunca avistou o primeiro
representado, EXPEDITO JÚNIOR"

(fis. 1.792-1.793).

Confirma, também, a testemunha Diemisson das Chagas
Cruz, "que ficaram sabendo, a certa altura, que o Governador IVO CASSOL e
EXPEDITO JÚNIOR iriam comparecer ao Sindicato, que os presentes se
aglutinaram dentro do salão; que o Governador começou a falar dizendo que
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eles pagariam pelo menos a metade do que a empresa devia; que EXPEDITO
nada falou, ficou apenas do lado de CASSOL; que ele falou que aquela
manifestação prejudicaria a sua candidatura e, num dado momento, ele
afirmou 'não me queiram como inimigos de vocês"

(fis. 1.826-1.827).

Assevera "que levou o fato da compra de votos ao
conhecimento das autoridades, primeiro porque é crime, e depois, porque o
Governador tinha prometido quando esteve no sindicato que iria ajudar os
vigilantes pagando pelo menos a metade do que a CONDOR devia"

(fI. 1.831).

Afirma "que a presidente do sindicato apresentou o governador
e apenas o governador se manifestou durante reunião ocorrida no sindicato;
que a testemunha entende que a presença do governador nessa reunião do
sindicato acabou por abafar a manifestação que seria realizada em frente ao
Palácio do Governo para reivindicar os direitos trabalhistas; que não foi dada a
palavra a nenhum vigilante para dizer o que quisesse a respeito de algum fato
nessa reunião ocorrida no sindicato" (fis.

1.834-1.835).

Aduz que "a presidente do sindicato na reunião ali ocorrida só
apresentou o Governador Ivo Cassol, não chegando a fazer o mesmo em
relação ao Senador Expedito Júnior; que o Senador Expedito apenas ficou ao
lado do Governador Ivo Cassol, não chegando a fazer uso da palavra em
nenhuma ocasião; que a testemunha e nenhum outro vigilante tinham
conhecimento prévio de que compareceria à reunião no sindicato o governador
Ivo Cassol e o Senador Expedito Júnior"

(fi. 1.835).

Cabe, ainda, destacar diversos acontecimentos que se
sucederam no decorrer das investigações da Polícia Federal no que tange à
apuração do ilícito objeto deste recurso.
Após a denúncia do esquema de compra de votos, alguns
vigilantes noticiaram a visita de policiais civis às suas residências, o que teria
ocorrido para fins de intimidação, inclusive por meio de grave ameaça e
violência. Um dos vigilantes afirmou que a casa de sua mãe teria sido,
inclusive, alvejada por tiros.

RCEd n° 739 (31 748-03.2007.6.00.0000)/RO.

55

Tais fatos ensejaram o ingresso desses vigilantes no Programa
Nacional de Proteção às Testemunhas, no qual estavam inseridos na ocasião
em que procedi à colheita dos depoimentos.
Ressalto que a visita de policiais civis foi comprovada por meio
de prova documental, já que eles intimaram, por escrito, as testemunhas
Diemisson das Chagas Cruz e Ednaldo Souza Mota, determinando o
respectivo comparecimento à Delegacia de Patrimônio, órgão da Polícia Civil
do Estado de Rondônia. A cópia dessas intimações estão juntadas às
fis. 20-21 do Anexo 5, sendo importante lembrar que, na ocasião, os fatos
atinentes ao esquema de compra de votos já estavam sob investigação da
Polícia Federal no Inquérito Policial n° 403.
Passo, então, a relatar o depoimento das testemunhas sobre
esse episódio.
Disse Edemilton Vieira Pimentel que,

"quando estava em

casa, notou quando uma camionete Ranger branca, placa NBG ou NDB 3949,
estacionou defronte a casa de um vizinho; que a camioneta não tinha logotipo
da Polícia; que havia dois ocupantes; que, em contato com seu colega
DIEMILSSON DAS CHAGAS CRUZ, ficou sabendo que aquela camioneta
estivera na casa dele, tratando-se de policiais civis, que o haviam intimado
para prestar depoimento na Polícia de Patrimônio; que, uma semana depois,
aproximadamente, quando retomou do centro da cidade, uma vizinha sua deu
notícia de que dois homens estavam atrás do depoente; que, eles estavam,
segundo ela, numa camioneta Ranger branca; que ela lhes teria dito estar o
depoente trabalhando, mas, eles insistiam batendo na porta e, para isto,
inclusive, já haviam adentrado no quintal da casa do depoente; que eles
ficaram de voltar mais tarde; que, a esta altura, já sabia, através de seus
colegas, a respeito de ameaças proferidas por policiais civis; que, dai quando
aquela camioneta, noutra ocasião, voltou em sua casa e a avistou pelo muro,
não quis atender, que avistou eles lhe procurando, nesta ocasião, através da
vizinha casa de sua mãe; que ficou se escondendo diante das informações já
repassadas pelos colegas; que retornou, com seus colegas, para a Delegacia

7\i6
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de Polícia Federal, relatando seus colegas as ameaças sofridas; que não
chegou a ter contato direto com os supostos policiais civis"

(fl. 1.806).

Afirma a testemunha que, "há um mês atrás 02 horas da
manhã, uma caminhoneta parou em frente à casa da vizinha do depoente, uma
L200 prata, indagou "você sabe onde Edmilton Pereira Pimentel mora?"ao que
respondeu negativamente; Que havia 04 ocupantes no veículo e um deles
perguntou apontando para a casa do depoente "não é aí que ele mora?"ao que
respondeu a vizinha que não, que ali morava outra pessoa e que não sabia
informar qual a pessoa que ali morava"

(fis. 1.808-1.809).

Relata, ainda, "que nessa mesma época um palio preto parou
em frente à casa da mãe do depoente, ocasião em que seu pai foi abordar
aquelas pessoas indagar se procuravam por alguém, ao que responderam que
mesmo que perguntasse por alguém o seu pai não iria saber quem é; Que no
paio tinham 04 ocupantes; Que anotou a placa daquele veículo, inclusive
fotografou o veículo; Que foi à Policia Federal comunicar o fato e lá
descobriram que as pessoas que ocupavam o veiculo são da Policia Civil; Que
durante 06 a 08 dias toda a noite esse palio parava pelo mesmo local e
passava tanto na rua do depoente como em frente da casa de Diemison; Que
na terça-feira passada, 05.08.2008, o pálio novamente passou em frente a
casa do depoente e na frente da casa do Diemison; Que comunicaram a
Policia Federal que esteve no local e a partir daí o veículo nunca mais passou"

(fl. 1.809).
Narra a testemunha Ednaldo de Souza Mota "que, uns quinze
dias depois de receber o dinheiro, quando estava em casa, por volta das 6:00
horas da manhã, chegaram dois homens se identificando como policias civis
numa camionete Ranger branca; que eles se identificaram através da exibição
de uma carteira com brasão; que um dos supostos policiais passou a
preencher uma notificação, onde o depoente deveria comparecer na Delegacia
de Património da Polícia Civil; que ele copiava os dados numa folha adrede
portada; que ele, cujo nome desconhece, embora assinasse como HENRIQUE,
dizia saber tudo sobre a vida do depoente, onde compra, para quem deve, etc"

(fi. 1.775).
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Afirma " que ele também lhe indagou se DIEMILSON DAS
CHAGAS CRUZ já havia lhe comunicado sobre o que se tratava, ao que o
depoente respondeu negativamente; que aquele policial perguntou como
estava aquela história da denúncia, ao que o depoente respondeu que
prestaria os esclarecimentos, na data fixada na notificação; que aquele policial
disse ao depoente "não dar uma de big brother'Ç quando comparecesse na
Polícia Civil, porque seria todo revistado, para ver se havia até escutas"

(fl. 1.775).
Complementa "que indagou a ele se era o próprio que estava
passando direto na frente de sua casa naquela Ranger branca, ao que ele
respondeu que a rua era pública e ele passava lá quantas vezes quisesse; que
aquele veículo não tinha logotipo da polícia, mas, a chapa era branca,
recordando-se do número, 3949; que, num dado momento, o depoente relatou
que aquelas passagens do veículo na porta de sua casa estava causando
algum temor, ao que o policial respondeu que até ele, mesmo policial armado,
ficaria com medo, se tivesse feito uma denúncia daquela; que ele levou a mão
a arma; que sua mulher ficou com medo, a exemplo do depoente; que aquele
policial referiu ter vinte dias para acabar sua investigação; que tem como
reconhecer aquele policial civil; que se comunicou com seus colegas, ao que
um deles, DIEMILSON, disse também ter sido procurado; que sua abordagem
se deu numa sexta-feira, enquanto a dele tivera lugar um dia antes; que foram
na Polícia Federal, naquele mesmo dia, onde prestaram novos depoimentos"

(fis. 1775- 1.776).
Afirma a testemunha, ainda, "que, aí, passaram a ficar sob o
abrigo do programa de proteção às testemunhas; que o Delegado disse que
agilizaria o procedimento; que, porém, no sábado seguinte, aquele mesmo
pessoal supostamente da Polícia Civil compareceu na casa de JOELSON; que
ele disse ter sido ameaçado; que JOELSON prestou depoimento, também na
Polícia Federal; que a Polícia Federal, até a tramitação do procedimento de
inclusão no programa de proteção, passou a fazer vigilância" (fl.

1.776).

Aduz que, "no fim de semana seguinte, como sempre o faz, no
domingo, foi à casa de sua mãe, quando percebeu estar ela um tanto nervosa;
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que ela não disse o porquê; que, então, seu padrasto, chamou-o ao canto e lhe
disse que, naquela madrugada, a casa foi alvejada por três tiros; que, aí,
constatou dois projéteis encravados na parede; que um deles trans fixara a
caixa de correios, a janela e se detivera na porta do guarda-roupa, do quarto
de sua mãe; que ficou muito assustado e logo telefonou para a Polícia Federal"

(fi. 1.776).
A testemunha Joelson Picanço Lima aduz que, "a certa
altura, começaram a aparecer pessoas perguntando sobre o depoente; que
ficou desconfiado; que, a certa altura, dois policiais civis, ocupando uma
camioneta modelo Ranger, off-road, branca, placa NBG 3949; que eles se
identificaram como tal, exibindo carteiras funcionais, antes do depoente abrir o
portão; que eles indagaram sabia o porquê deles estarem aIí, ao que o
depoente que era por causa da denúncia e eles responderam: "é, tá vendo a
merda que você fez' que deveria o depoente comparecer na Delegacia do
Patrimônio; que eles disseram ao depoente para não dizer a ninguém que fora
intimado a comparecer na Delegacia, deveria ir sozinho, até porque não era
"big brother' que seus amigos já haviam recebido aquela intimação,
EDNALDO e DIEMILSSON; que os policias, inclusive, fizeram referência a
ambos" (fi. 1.791).

Reafirma que "também recebeu a visita de agente da Polícia
Civil, intimando-a a comparecer perante a Delegacia do Patrimônio; que
inclusive a testemunha assinou um termo de intimação"

Complementa que,

(fl. 1.796).

"além do comentário dos policiais civis de

que o Governador Ivo Cassol passaria como um trator por cima de cinco
formiguinhas, houve também comentários em relação à esposa da testemunha
referindo-se a ela como viúva; que, segundo a testemunha, as duas pessoas
que compareceram à sua residência eram realmente policiais civis; que a
testemunha não prestou nenhum depoimento perante a Polícia Civil; que
segundo foi informado apenas Díemilson é que teria prestado depoimento à
Polícia Civil"

(fi. 1.797).
A testemunha Diemisson das Chagas Cruz afirma que, "um

mês depois de receber seu FGTS, dois homens estiveram na casa do
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depoente; que apenas um deles desceu do carro, uma Ranger branca, cabine
dupla, sem identificação aparente; que não observou a placa; que apenas um
saltou do veículo, o motorista, permanecendo o outro no banco do carona; que
assim se sucedeu por volta das 16:30, quase no fim de semana; que aquele
homem se identificou como policial civil, apresentando a carteira funcional; que
ele estava sem óculos escuros, ele não usava óculos de grau; que não tinha
aparelho nos dentes; que ele falou ter duas notícias ao depoente, uma boa e
outra ruim; que a ruim é que o depoente seria intimado pela Polícia Civil, por
causa de um cidadão por nome ALAN GEORGE; que ALAN, segundo aquele
policial, teria dito que o depoente fora à casa dele lhe oferecer cinco mil reais
para fazer uma denúncia

(fi. 1.828).

Naquela ocasião, o policial civil lhe disse "que a notícia boa era
que o depoente, dali a alguns dias receberia uma convocação para fazer o
teste físico da polícia militar, inclusive mostrando a folha com o nome do
depoente; que ele ponderou ao depoente para pensar melhor, pensar bem,
porque poderia se prejudicar, em função daquela denúncia; que aquele policial
disse a que (sic) denúncia poderia atrapalhar o depoente na polícia militar, que
o depoente achou aquilo esquisito, porque não atingira a nota para aprovação;
que o depoente ainda lhe disse que tinha ciência que tinha perdido o prazo
para se submeter ao teste físico; que ele ponderou ser o depoente um rapaz
novo, com tudo pela frente, de modo que deveria maneirar naquele
depoimento a ser prestado na Delegacia do Patrimônio"

(fl. 1.828).

A testemunha, então, relatou ter respondido ao policial civil
"que não mudaria o seu depoimento, quando ele passou a indagar se o
depoente possuiria família, ele disse ao depoente para "não dar uma de
espertinho", porque sabia onde é sua residência; que ele deixou o papel da
sua intimação; que aquela primeira intimação foi para o dia 30 de janeiro do
ano em curso; que, no dia seguinte, eles novamente compareceram na casa
do depoente, quando deixaram uma nova intimação, mudando o dia, para o dia
quinze de fevereiro do ano em curso"

Afirma, ainda,

(fis. 1.828-1.829).

"que o policial tinha todos os dados do

depoente, a ficha da empresa, também possuindo os dados dos demais
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colegas; que preferiu não chegar em casa, naquela segunda ocasião, ficou de
longe, até o carro ir embora, mesmo porque estava com medo; que essa
segunda intimação teve lugar às 6:30 da manhã; que não estava em casa
porque iria à aula da auto-escola, mas, como estivesse chovendo, teve que
voltar, para trocar de roupa; que acabou procurando a Polícia Federal,
novamente; que, por orientação da Polícia Federal, foi prestar o depoimento na
companhia de um Promotor, junto com seus demais colegas; que havia até
depoimentos marcados para sábados, domingos e feriados, relativos ao
carnaval; que compareceram com dois promotores da União; que, lá, somente
o depoente foi ouvido, pelo Delegado Hélio; que manteve o seu depoimento;
que os demais foram dispensados; que ficou sabendo, na sequência, de três
disparos efetuados na casa da mãe de EDNALDO; que acabaram pedindo
proteção"

(fi. 1.829).
Reafirma que "recebeu a visita de um policial civil em sua

residência, sendo que o outro policial permaneceu no veículo; que o policial
civil chegou a convidar a testemunha a ir com ele até outro local onde a
testemunha prestaria depoimento a respeito dos fatos e a testemunha
respondeu dizendo que não iria com ele, porque o assunto era da competência
da Polícia Federal; que a testemunha ficou de frente à casa com o policial civil,
quando o policial civil passou então a falar a respeito tanto de uma notícia boa
quanto de uma notícia ruim que já foram mencionadas anteriormente; que,
nessa ocasião, o policial civil estava de posse de cópia de vários documentos
da testemunha, quando então lhe fez a proposta de ajuda para que fosse
chamado para entrar na Polícia Militar" (fi.

1.833).

Complementou que "o policial civil disse à testemunha que,
segundo informação do governador, a testemunha seria policial militar, mesmo
se não fosse aprovado no teste físico e, dentro de um ano, seria sargento; que,
para isso acontecer, a testemunha deveria maneirar, principalmente no
depoimento que faria perante a Delegacia do Patrimônio; que, segundo a
testemunha entende, maneirar seria diminuir o seu depoimento anterior,
especialmente livrar a cara de alguns dos candidatos, inclusive do governador"

(fi. 1.834).
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A testemunha Jayrisson Adriano dos Santos Oliveira relata
"que teve notícia de a Polícia Civil estar o procurando, segundo informação de
sua mãe; que, a certa altura, na Av. Amazonas, esquina com a Mamoré, a
polícia acabou o encontrando; que havia dois homens, num carro preto,
descaracterizado; que ficou nervoso; que conversou em frente ao Centro
Comunitário Guadalupe; que aquelas pessoas não se identificaram,
limitando-se a dizer que se tratava de policiais civis; que havia uma intimação
ao depoente, eles queriam conversar, mas, o depoente não prolongou o
assunto; que assinou a intimação, pegou sua bicicleta e seguiu sentido centro;
que deveria comparecer, pela intimação, à Delegacia de ' Património; que se
comunicou com seus colegas a respeito dos fatos; que aqueles identificados
como policiais perguntaram pelo seu colega EDEMILTON; que não mais teve
contato com aquelas pessoas que se identificavam como policiais civis; que
não foi ameaçado; que avisaram à Polícia Federal estarem sendo procurados
pela Polícia Civil; que o Delegado e o escrivão eram os mesmos, em todas as
intimações; que ficou sabendo das ameaças contra a casa da mãe de

EDNALDO" (fi. 1.843).
Afirma, ainda, "que não tem recebido ameaças diretas, mas
informa que, segundo a sua mãe, um veículo paio prata e um siena vermelho.
Que cada um dos veículos, em dias variáveis, trafegavam devagar, paravam
mais à frente e retomavam; Esse fato ocorreu há alguns meses; Que há
poucos dias, um carro tipo siena prata parou em frente a um bar que fica em
frente à casa de sua mãe por volta das 16 horas e ficou até à boca da noite;
Que segundo sua mãe 02 homens e 01 mulher desceram do carro ; Que
depois que o carro foi embora a mãe do depoente foi até o bar, indagou quem
eram aquelas pessoas, sendo respondido pela dona do bar que se tratavam de

policiais civis" (fls. 1.845-1.846).
Narra que "alguns policiais civil estiveram na residência de sua
mãe procurando por ele; que esses policiais apenas perguntavam pela
testemunha, não chegando a fazer nenhuma ameaça"

(fI. 1.847).

Disse, também, que, "quando recebeu a intimação da Polícia
Civil, já sabia que os demais colegas tinham sido procurados pelos mesmos ou
(:^/3
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por outros policiais, sobretudo Diemisson; que a testemunha não se recorda de
quando ocorreram os disparos na residência da mãe do Ednaldo, ou seja, se
esses disparos ocorreram antes ou depois da sua ida à Polícia Federal para
comunicar que receberam intimação da Polícia Civil"

(fl. 1.850).

Em relação ao fato de que a casa da mãe da testemunha
Ednaldo de Souza Mota, Sra. Raimunda de Souza da Silva, foi alvo de
disparos de arma de fogo na madrugada de 11.2.2007, houve a oitiva de
testemunha ocular, Adriano Matos Viana, cujo depoimento se encontra às
fls. 80-81 do Anexo 5.
Além disso, realizou-se perícia no referido imóvel, constando
da conclusão do laudo que "foram efetuados três disparos, que deixaram os
vestígios observados. O alvo presumível dos disparos teria sido a janela do
quarto de dormir da residência. Tais disparos foram feitos na rua, de uma
distância aproximada de um metro em relação ao meio-fio. O atirador
encontrava-se em posição baixa, compatível com um disparo feito em posição

sentada" (fl. 85 do Anexo 5).
A visita de policiais civis foi posteriormente justificada pela
instauração de inquérito tendo em vista representação criminal apresentada
por Alan Geórgio Araújo Bahia "para apurar a Conduta Típica e ant(/urídica do
nacional Diemison das Chagas Cruz, pois este o teria convidado a fazer parte
de um esquema criminoso para denunciar falsamente na Polícia Federal, uma
suposta compra de Votos dos Candidatos Expedito Júnior, Vai Ferreira e Ivo

conforme consta da portaria
que deflagrou a indigitada investigação policial no âmbito da Polícia Civil
(fls. 121-122 do Anexo 5).
Cassol em troca de R$ 5.000,00 (Cinco Mil) reais",

Ressalto que, no relatório do Inquérito Policial n° 6112007
(fis. 100-103 do Anexo 26), a Polícia Federal noticiou que o autor dessa
representação criminal na Polícia Civil de Rondônia, Alan Geórgio Araújo
Bahia, foi preso em flagrante pela Polícia Federal, porquanto "ficou evidente
que ele faltava com a verdade e tentava desacreditar os depoimentos colhidos

que apurava a compra de votos
(fl. 101 do Anexo 26). A autoridade policial apontou, ainda, que Alan Geórgio,
durante a instrução do inquérito policial"
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em razão desse fato, tornou-se réu na Ação Penal n°2007.41.00000941-2, em
curso na 3a Vara Federal de Rondônia.
Realmente, a despeito do clima de intimidação por parte
desses policiais civis, impressiona o fato de que toda a questão já estava sob a
apuração da Polícia Federal em face dos eventuais crimes eleitorais
cometidos, não se justificando o porquê dessa ingerência da Polícia Civil no
caso.
Todos esses fatos levaram a Polícia Federal a instaurar o
Inquérito Policial n° 6112007, para apurar os crimes de corrupção ativa de
testemunhas e coação no curso do processo, consoante Portaria de fls. 5-6 do
Anexo 5.
No ofício encaminhado ao Procurador-Geral da República, a
autoridade policial dá notícia desses acontecimentos (fls. 30-31 do Anexo 5):
Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência, para
conhecimento e tomada das providências que entender cabíveis,
cópia do Inquérito Policial n.° 06112007-SR/DPF/RO instaurado pela
Superintendência Regional da Policia Federal em Rondônia para
apurar a prática dos delitos de corrupção ativa de testemunhas e
'coação no curso do processo', diante de possível uso da máquina
administrativa (Policia Civil) pelo Governador de Rondônia IVO
CASSOL.
Segundo os termos de depoimentos constantes dos autos ora
encaminhados, as principais testemunhas do Inquérito Policial
n.° 40312006 - SRJDPF/RO que apurou a prática do crime eleitoral de
'corrupção eleitoral' em tese praticado pelo Senador eleito por
Rondônia, EXPEDITO JÚNIOR e pelos então candidatos a Deputado
Federal e Estadual, VAL FERREIRA e JOSÉ ANTÔNIO, esposa e
irmão do senador eleito então candidatos a Deputado Federal e
Estadual, VAL FERREIRA e JOSÉ ANTÔNIO, esposa e irmão do
senador eleito respectivamente, foram ou estão sendo ameaçadas e
intimidadas por policiais civis do Estado de Rondônia.
Segundo os depoimentos, policiais civis do Estado de Rondônia
estariam buscando a alteração do teor dos testemunhos já
prestados pelos 'coagidos' à Policia Federal utilizando para
tanto um inquérito policial em tramite junto à Delegacia de
Patrimônio da Policia Civil do Estado de Rondônia.
A intenção dos policiais civis seria forçar a alteração do teor
dos depoimentos já prestados à Policia Federal nos autos do
IPL n.° 40312006 para agora inocentar o Governador IVO
CASSOL e o Senador EXPEDITO JUNIOR das acusações que
lhes foram feitas, tendo em vista que anteriormente
testemunharam que pessoas diretamente ligadas ao Senador
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EXPEDITO JÚNIOR e ao Governador IVO CASSOL ofereceram
vantagens pecuniárias para obtenção de seus votos em favor
destes candidatos, conforme consta do relatório do Inquérito
Policial n.° 40312006. Grifo nosso.

Algumas testemunhas também declararam que pessoa
chamada Agenor Vitorino de Carvalho - conhecido como Japa - as teria
procurado e dito que falava em nome do governador Ivo Cassol, indagando
sobre a possibilidade de mudança dos depoimentos prestados à Polícia
Federal no IP n° 403.
Os depoimentos assinalam que Japa teria afirmado possuir
contato com o governador e com ele tratado da questão. Também
mencionaram que ele, o governador, tinha conhecimento dos episódios
envolvendo os policiais civis.
A propósito, a testemunha Edemilton Vieira Pimentel afirmou
que "o Japa disse à testemunha que já tinha sentado com o Governador Ivo
Cassol e o Senador Expedito Júnior para oferecer o que a testemunha e os
outros colegas quisessem para trocar o depoimento"

(fl. 1.810).

Acrescentou "que ouviu dizer de Joelson que o Japa teria
encontrado o Governador Ivo Cassol num hangar do aeroporto; que o Japa
teria dito à testemunha que trabalhava como motorista para o Deputado
Eudides Maciel e que esse deputado estaria intermediando essa negociação
do Governador Ivo Cassol com a testemunha e os demais colegas"

(fl. 1.811).

A testemunha Joelson Picanço Lima, em seu depoimento,
narrou que "JAPA disse ao depoente que a Polícia Civil lhe fizera uma
proposta de deixá-lo em paz, porque estavam pegando no pé dele, se ele,
JAPA, os ajudasse num trabalho fácil; que o trabalho era para JAPA tentar
convencer o depoente a mudar aqueles depoimentos; que JAPA relatou
pretender tratar diretamente com o Governador, porque os policiais civis lhe
disseram estar a mando dele; que JAPA relatou ter encontrado, num hangar,
com o Governador e com o Senador EXPEDITO; que o Governador mandou
que fosse oferecido tudo o que se pedisse, casa, dinheiro, carro, para a
mudança do depoimento"

(fi. 1.794).
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Afirmou que "JAPA disse que iria negociar com o Governador
cerca de três milhões de reais, ao que o depoente disse que verificaria da
possibilidade de mudanças dos depoimentos, para ganhar tempo; que foi o
JAPA quem pediu os três milhões, até porque ele "iria negociar pela gente'
que teve outro encontro com JAPA, ele ia na casa do depoente de dois em
dois dias, realçando ter contatos pessoais com o Governador CASSOL e com
EXPEDITO"

(fls. 1.794-1.795).
Declarou que "foi o JAPA quem disse que iria pedir 3 (três)

milhões para o Governador e dividiria entre os 5 vigilantes/denunciantes e que
não estava fazendo isso de graça pois estava pleiteando uma Secretaria"

(fl. 1.795).
Relatou que "o JAPA falou pessoa/mente para o depoente que
os policiais civis que o procuraram dizendo que o depoente tinha feito uma
denuncia contra o Governador e que o JAPA deveria interferir para que
houvesse essa mudança do depoimento ao que respondeu que eles, os
policiais, eram "peixes pequenos" e queria tratar diretamente com o
Governador"

(fi. 1.795).
Acrescentou que, "após estar sob o programa de proteção o

JAPA esteve na casa da mãe do depoente e disse que o depoente estava
errado em ter feito a denuncia e recebeu dinheiro para fazer a denuncia e
precisava da mãe do depoente para fazer uma denuncia contra o depoente,
dizendo que o mesmo teria recebido dinheiro ou algo que o desmentisse, isto
é, negando tudo o que já havia declarado; QUE se ela quisesse, agendaria um
encontro com o Governador Cassol; QUE o JAPA passou a ir ao sitio do pai do
depoente fazendo a mesma proposta já formulada para a sua mãe, no sentido
de mudar o depoimento"

(fl. 1.796).

Asseverou, ainda, que

"Japa dizia à testemunha que ele

negociava diretamente como o Governador Ivo Cassol; que nunca houve
nenhum contato pessoal da testemunha com o Governador Ivo Cassol, que a
testemunha não sabe, nem por ouvir dizer, se Japa mantinha algum contato
com o Governador lvo Cassol; que a testemunha não estranhou o fato de que
Japa dizia possuir contato com o Governador lvo Cassol, mesmo sendo
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ex-presidiário, isso porque, segundo a testemunha, Japa teria sido contratado
como segurança de um deputado estadual; que a testemunha achou crível a
informação de Japa de que ele pleiteava uma secretaria de estado ao fazer
essa negociação entre a testemunha e o Governador Ivo Cassol, porque,
segundo o próprio Japa afirmava à testemunha, ele não estava fazendo isso de
graça"

(fl. 1.797).
Por sua vez, a testemunha Jayrisson Adriano dos Santos

Oliveira aduziu que "JOELSON ficou conversando com JAPA, primeiramente
sozinho; que, depois a pedido de JOELSON, achegaram-se a conversa;
(...);que JAPA falava ter um boa proposta para os interlocutores; que a
proposta era de dinheiro, em valores variáveis, de cem mil a três milhões,
montante a ser pago se mudassem os depoimentos; que JAPA dizia estar
fazendo as propostas em nome do Governador IVO CASSOU (fi. 1.844).

Complementou que, na "conversa de Joelson com Japa, a
testemunha somente participou da segunda parte da conversa; que, nessa
conversa, o Japa estaria oferecendo vantagens em nome do governador para
que a testemunha e os demais vigilantes deveriam mudar o seu depoimento;
que o próprio Japa é quem afirmava que possuía relações com o governador,
mas que a testemunha não sabe do grau de relacionamento entre o Japa e o
governador" (fi. 1.848).

Registro que Japa era pessoa com antecedentes criminais,
cuja periculosidade já era ressaltada no âmbito das investigações. A
Procuradoria da República em conjunto com a Polícia Federal pediram a prisão

preventiva daquela pessoa, pelas seguintes razões (fis. 227-233 do Anexo 5):
A partir das denúncias feitas pelas testemunhas do IPL 40312006
SRJDPF/RO, ora vítimas dos delitos apurados neste caderno, foram
realizadas diversas diligências no intuito de se comprovar a
materialidade e apontar a autoria dos crimes em testilha. Neste
apuratório, fora descoberto um plano arquitetado para desacreditar
as testemunhas/vítimas.
Uma das ferramentas deste plano é o inquérito n°. 00712007 DERFRESEF, instaurado pela Polícia Civil. Esse inquérito, que apura
crime de falso testemunho cometido perante autoridade policial
federal, numa investigação de crime eleitoral, teve seu prazo
esgotado sendo remetido com pedido de dilação e, ao invés de ser
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reconhecida a incompetência absoluta e remetido à esfera federal,
continua sendo usado como instrumento do esquema.
Dentre os documentos produzidos no inquérito de nossa congénere
neste Estado, está a oitiva de duas testemunhas, o Senhor RENATO
RENA ou AGENOR DE CARVALHO, vulgo "JAPA' e seu irmão
VANDERSON BORGES DE CARVALHO, ocorrida na sede do
Ministério Público Estadual.
Durante o transcorrer da investigação, mais informações referentes
ao Senhor AGENOR VITORINO DE CARVALHO surgiram. Segundo
a informação passada a esta Autoridade Policial pela Delegacia de
Combate ao Crime Organizado desta Regional (informação
n°. 00112007 - DRCOR/SRIDPF/RO). AGENOR DE CARVALHO é o
chefe de uma quadrilha de assalto a bancos e em seus antecedentes
constam ainda crimes como tráfico de drogas e homicídio.
Nessa informação consta ainda que a quadrilha de "JAPA" foi
investigada numa Operação conjunta das Polícias Federal e Civil,
pois estaria se articulando para realizar assaltos no interior deste
Estado visando a capitalização para realizar um delito de maior vulto,
qual seja o assalto à VALE DO RIO DOCE do Estado do Pará. Em
face desta Operação, AGENOR foi preso no mês de outubro.
Entretanto, para nossa surpresa. AGENOR DE CARVALHO foi
identificado em auto de reconhecimento fotográfico realizado
por EDSON WANDO VIEIRA PIMENTEL, irmão de uma das
testemunhas/vítimas, como pessoa que teria ido a sua
residência, aparentemente com o intuito de intimidá-lo.
Para afastar qualquer dúvida quanto às intenções de AGENOR
DE CARVALHO, este, juntamente com seu irmão UILIAN DE
CARVALHO, também têm procurado outros parentes das
testemunhas, conforme se observa na degravação das
conversas entre AGENOR e uma das testemunhas (informação
dos APF's TOLEDO e FABIANO) e nos depoimentos de
EDEILSON VIEIRA PIMENTEL, irmão de Edemilton Vieira
Pimentel, JORGE PEREIRA LIMA, pai de Joelson Picanço Lima e
de RAIMUNDA DE SOUZA DA SILVA, mãe de Ednaldo de Souza
Mota.
Assim, dentro do plano arquitetado, temos a presença de
AGENOR DE CARVALHO e de seus dois irmãos, UILIAN e
VANDERSON DE CARVALHO, seja prestando depoimentos para
robustecer o inquérito instrumento do esquema, seja
intimidando parentes das testemunhas.
Eis que, uma notícia anônima feita por telefone ao Delegado de
Polícia Federal CELSO MOCHI. dá conta que AGENOR DE
CARVALHO está trabalhando na Assembleia Legislativa deste
Estado e portando arma de fogo. Afirma também, o noticiante,
que ouviu que JAPA mantém em sua residência várias armas de
uso restrito, inclusive metralhadora!
Os fatos apresentados pelo noticiante guardam verossimilhança
com as provas já produzidas neste inquérito, haja vista que o
veículo de de AGENOR já fora fotografado em frente à
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Assembléia e que o mesmo já fora filmado naquelas
dependências (vide docs. Anexos).
Além disso, segundo Informação repassada pelos APF'S FABIANO
E LUCIO que, diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas
na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n°. 02, do Tribunal
Regional Eleitora! deste Estado, que cassou o Mandato do Senador
EXPEDITO JUNIOR, AGENOR DE CARVALHO tem realizado ações
em face das quais se subentende que sairá do Estado e adotará
nome falso, qual seja, RENATO RENA DE CARVALHO.
Segundo a Informação, dentre estas ações estão a venda do seu
veículo GM ASTRA da cor prata, o qual foi usado para intimidar os
parentes das testemunhas, a solicitação ao Juízo de Execuções
Penais de autorização para ausentar-se, bem como a tentativa de
obter uma nova Carteira Nacional de Habilitação, com nome de
RENATO RENA DE CARVALHO.
Ou seja, AGENOR VITORINO DE CARVALHO,que cumpre pena em
regime semi-aberto, solicitou autorização para viajar no verdadeiro
intento de fugir, porquanto passará a adotar outro nome quando sair
do Estado
Neste ponto não se pode olvidar que AGENOR DE CARVALHO tem
família no interior do Estado de Goiás, que JOSÉ MARIA DE
ARAUJO, chefe da quadrilha de assaltos a bancos, fugiu da Prisão
em BrasílialDF no começo deste mês e que o Delegado HÉLIO, da
DERFRESEF, informou ao PPF GRECO que teve notícias que a
quadrilha do "JAPA" estaria reorganizando-se.
Por tudo isso é que ora se pleiteia a decretação da prisão preventiva
de AGENOR VITORINO DE CARVALHO, como garantia da ordem
pública, para evitar que o representado volte a reunir-se com JOSÉ
MARIA DE ARAÚJO, chefe da quadrilha de assaltos a bancos que
está foragido deste o começo do mês; por ser conveniente à
instrução criminal, evitando que ele volte a intimidar os parentes das
testemunhas , visando desacreditar os depoimentos destas; e
também como garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista que
fora necessária uma diligência minuciosa para conseguir prendê-lo
da última vez, em cumprimento ao Mandado de prisão n°. 537,
expedido pela Juízo da Vara de Execuções e Contravenções Penais
deste Estado e bem como a utilização de nome falso após conseguir
autorização para se ausentar da comarca.

Esse pedido de prisão preventiva de Japa foi deferido pelo Juiz
Federal da 31 Vara da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, por entender
evidenciados elementos comprobatórios da intimidação das testemunhas.
Eis o que decidiu esse magistrado (fis. 133-134 do Anexo 25):
Nestes autos, tem curso a denominada 'Operação Pirarara' Seu
objeto é apurar o engajamento de agentes públicos e criminosos em
ilícitos de corrupção ativa de testemunhas e coação no curso de
processo, relativamente a Diemilson das Chagas Cruz, Joelson
Picanço Lima, Jayrisson Adriano dos Santos Oliveira, Edmilton Vieira
6'
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Pimentel e Ednaldo de Souza Mota. As testemunhas aludidas
ensejaram investigação criminal envolvendo o Governador do
Estado, Ivo Cassol, o Senador eleito Expedito Júnior, entre outros. O
Senador teve até, por conta do fato o mandato cassado, no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.
No decorrer das operações, apurou-se uma pletora de iícitudes
protagonizadas pelo investigado Agenor vitorino de Carvalho também conhecido por Renato Rena de Carvalho ou Japa -, em
detrimento das vítimas, o grupo responsável pela empreita
ilícita, aparentemente encabeçado por policiais civis, busca
fazer aquelas testemunhas mudarem suas versões, em troca de
vantagens.
De fato, 'Japa' teria implementado visita intimidadora à casa da
testemunha Edmilton Vieira Pimentel. Na ocasião, foi
identificado, sob reconhecimento fotográfico, por Edson Wando
Vieira Pimentel, irmão da testemunha (f. 168-169). Com seus
irmãos Vanderson Borges de carvalho e Uílian de carvalho,
prestou depoimento em 'inquérito' da Polícia Civil (f. 121-124),
buscando invalidar os depoimentos dos vigilantes (vítimas),
além de promover 'visitas ameaçadoras' a parentes das
testemunhas, quando, inclusive, veículo de sua propriedade foi
reconhecido.
Há, pois, materialidade e indícios de autoria.
De outro flanco, a prisão preventiva se afigura de rigor, ao fito
de garantira ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto à asseguração da ordem pública, o investigado revela
personalidade inescondivelmente voltada à vilania, ingressou, de há
muito, no submundo da criminalidade. Não se trata, em verdade, de
nenhum neófito na senda do crime, oportuno, neste sentido, realçar
os antecedentes criminais desfavoráveis pela prática de 1)
homicídios qualificados (CP, artigos 121, § 2 0, incisos II e IV - 4
vezes), (2) crime de perigo comum (art. 386), roubo simples e
qualificado (CP, art. 157 e § 2°), quadrilha ou bando (CP, art. 288) e
tráfico ilícito de entorpecentes (Lei 6.368176, ad. 12, 14 e 18), com
informação de recente prisão à conta de condenação transitada em
julgado (f. 345).

Tem-se, ainda, dos autos que Japa foi contratado como
motorista particular do Deputado Estadual Euclides Maciel, então líder do
Governo, para o período de 1°2.2007 a 1 1.2.2009, conforme se infere da cópia
do contrato de fis. 147-148.
Também a Justiça Federal deferiu pedido de quebra de sigilo
telefônico para apuração daqueles fatos, nestes termos (fis. 16-17 do Anexo
14):

(T
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li - No bojo do inquérito policial 40312006, encaminhado ao STF,
apura-se eventual atuação criminosa (crime eleitoral) do Governador
do Estado ivo cassol, do senador eleito Expedito Júnior e da
candidata ao cargo de Deputado Federal Vai Ferreira, concernente à
eventual compra de votos no pleito eleitoral de 2007. Lá, figuram
como testemunhas Diemison das Chagas cruz, Joelson Picanço
Lima, Jayrisson Adriano dos santos Oliveira, Edmilton Viera Pimentel
e Ednaldo de Souza Mota, denunciantes do crime
Na Polícia Civil, em 15-01-2007, após representação de Alan
Georgio Araújo Bahia, advogado dos investigados no IP 40312006,
foi instaurado caderno apuratório sobre conduta su-portamente ilícita
de Diemison das Chagas cruz (testemunha naquele inquérito),
consistente na fraude de troca de 'denúncia fraudulenta' pelo
montante de R$ 5.000,00.
Com Isto, todas as testemunhas no IP 40312006 foram novamente
intimadas a depor, agora no âmbito da polícia estadual
Ulterior depoimento deles, na Polícia Federal, revela ameaças
perpretadas por agentes do Estado (policiais civis) no sentido de
induzir como deveriam se pronunciar (f. 18-29, 33-34 e 75).

Às ameaças verbais dos policiais civis, acresce-se a reiterada
'vigilância' a que se encontravam submetidos, atividade
implementada por policiais civis. A circunstância foi corroborada por
diligência policial, indicando uso de veículo de uso da Polícia Civil,
por Manoel Lopes Neto (f. 39-40 e 54-58).
Há mais. A residência da mãe de uma das vítimas foi alvejada por
tiros, pela madrugada, envolvendo veículo semelhante ao
identificado como utilizado pelo policial civil Manoel Lopes Neto
(f. 36, 37. 41-42 e 44-47).
A gravidade mais ganha corpo na medida em que as vítimas se
viram premidos à inclusão no Programa de Proteção a Testemunhas.
Nas circunstâncias, à vista do teor das investigações já
implementadas, presentes indícios razoáveis de autoria/participação
nas infrações penais em comento e à falta de outros meios ao cabal
descortino da prática ilícita, é de rigor a quebra do sigilo telefónico
dos investigados, na estreita via de apuração dos fatos delituosos
em comento.

Em uma das interceptações telefônicas envolvendo membros
da Polícia Civil, houve a indicação de que o governador estaria ciente dos fatos
relacionados com a aventada coação de testemunhas.
O relatório de interceptação telefônica, constante do Anexo 19,
narra o seguinte (fls. 60-62 do Anexo 19):
Como já explícitado nos Relatórios anteriores, os alvos que fazem
parte do quadro vinculado à Secretaria de Segurança, Defesa e
Cidadania -SESDEC - mantiveram-se cautelosos em suas conversas
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telefônicas, pelo menos até a data em que AGENOR DE
CARVALHO é preso preventivamente.
No entanto, com relação a este último, a interceptação, como meio
de prova, mostrou-se útil e serviu para revelar as conexões deste
alvo com os demais participantes do esquema. Fica claro que os
participantes realmente conhecem o 'JAPA', mesmo sem haver
ligação aparente entre eles.
A interceptação do terminal do "JAPA" serviu também para embasar,
em parte, os motivos ensejadores de sua prisão preventiva. Foi
possível observar a movimentação deste alvo com o intuito de obter,
junto ao Juízo de Execuções Penais, autorização para ausentar-se
da Comarca, bem como os passos dados visando renovação do
documento de habilitação em nome de RENA TO RENA DE
CARVALHO, seu notório segundo nome. Diante destes fatos,
concluímos que AGENOR DE CARVALHO pretendia fugir do Estado.
Já no dia da prisão de AGENOR DE CARVALHO (20104107), uma
conversa entre UILIAN DE CARVALHO e um homem não
identificado revelou que houve justo motivo para os Mandados de
Busca e Apreensão expedidos por Vossa Excelência.
Já no dia 20 de abril último, diante da prisão de AGENOR DE
CARVALHO, toda a cautela que vinha sendo tomada pelos
integrantes do eixo policial desta investigação foi por terra. As
ligações entre eles se sucederam e demonstraram claramente
as ligações existentes, os envolvidos na trama e quais eram
seus propósitos.
Neste ponto mais um integrante entrou em cena: trata-se de
CÉSAR PIZZANO, Delegado de Polícia Civil que, segundo
primeiras informações, irá ocupar o lugar deixado por RENATO
EDUARDO DE SOUZA como Secretário Adjunto da SESDEC, já
que este último irá ocupar a cadeira de GIVAN FERRO, na
Secretaria de Administração Penitenciária - SEAPEN.
Conforme observamos nas conversas interceptadas, CÉSAR
PIZZANO passa efetivamente a coordenar os 'trabalhos' do
esquema. Ele liga para o Delegado HÉLIO e diz que precisa
'conversar pessoalmente contigo de uma situação
extremamente delicada, eu.. a Dra. Rose Já adiantou algumas
coisas aqui. Eu gostaria que você me colocasse mais algumas
coisas até pra gente tomar uma posição pra... o Governador,
sabe?'.
Depois disso foi marcada uma reunião no Posto situado na esquina
das avenidas Jorge Teixeira e Carlos Gomes onde ficou acertada
qual seria a estratégia adotada a partir daquele momento.
No dia seguinte à prisão, sábado, dia 21, já pela manhã, o Delegado
HÉLIO liga para EUCEDIR e eles combinam de ir à Delegacia por
que o CÉSAR PIZZANO quer ver o dossiê do 'JAPA', o que aponta
ter sido uma das coisas que foram acertadas na reunião da noite
anterior no Posto do CHA CA.
Nesse mesmo sábado a tarde, o Delegado HÉLIO liga para a
Dra. ROSE e revela todo o ocorrido:
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Hélio: já reuni com eles ontem à noite e hoje de manhã Já fomos na
delegacia;
Rose; e ai?
Hélio; mostramos o material pra ele (P=ANO) lá e vamos
conversar com o Governador.

Além dessa interceptação telefônica, o Delegado da Polícia
Federal Cezar Luiz Busto de Souza noticiou a visita do próprio governador à
Polícia Federal, conforme se extrai do ofício às fls. 199-203 do Anexo 6:
Na data de hoje (0110212007), por volta das 11:30 hrs, após contato
telefônico efetuado pelo Subsecretario de Segurança Pública do
Estado de Rondônia, Delegado do Policia Civil Renato, estiveram no
Gabinete do Superintendente Regional do DPF no Estado de
Rondônia, o Delegado de Policia Civil supracitado, juntamente com o
Secretario de Segurança Pública do Estado de Rondônia, Major
Sena e o Governador do Estado de Rondônia, Ivo Narciso Cassol.
Este subscrevente, na qualidade de Delegado Regional Executivo e
Superintendente Regional Substituto, veio receber a "comitiva no
Gabinete desta Superintendência Regional.
Após breves diálogos de natureza superficial e amistosos, o
Governador do Estado revelou o motivo da visita a este
subscrevente, informou-me que a aqui comparecia para evitar um
confronto entre a Policia Civil e Policia Federal no Estado de
Rondônia.
Tal notícia trouxe-me perplexidade. Perguntei ao Governador o
motivo de tal receio, sendo que o mesmo me apresentou os
seguintes fatos.
Inicia/mente, o Senhor Governador veio a alegar que a Polícia
Federal no Estado de Rondônia teria sido parcial em investigações
referentes a fatos ligados a inquérito policial já concluído que
envolveu o candidato eleito ao Senado, Expedito Júnior, acusado de
compra de votos, conforme se apurou no IPL n° 40312006 SRJDPF/RO, onde foram ouvidas as testemunhas DIEMISON DAS
CHAGAS CRUZ, JOELSON PICANÇO LIMA, JAYRISSON
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, EDMILTON VIEIRA PIMENTEL
e EDNALDO DE SOUZA MOTA, que relataram acerca da suposta
compra de votos.
Embasando tal alegação, relatou o Senhor Governador que ainda no
ano passado (dezembro12006), durante o desenvolvimento das
investigações do IPL n° 40312006 - SR/DPF/RO, o elemento
identificado como ALAN GEORGIO ARA UJO BAHIA veio a
contatá-lo, ocasião que relatou ter sido procurado por testemunhas
que prestaram depoimento no IPL supracitado, sendo que as
mesmas teriam lhe oferecido vantagem pecuniária para também
prestar depoimento contra os investigados no IPL acima
mencionado, no caso o Senador e Governador eleitos,
respectivamente, Expedito Júnior e Ivo Cassol.
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Diante tal situação, à época dos fatos, o Governador Ivo Cassol veio
a orientar ALAN a comparecer na Polícia Federal em Porto Velho/RO
para denunciar referida situação, o que foi efetivamente realizado por
ALAN.
No entanto, aqui comparecendo em data de 1511212006, ALAN veio
a apresentar versão dos fatos que não trazia qualquer embasamento
lógico ou fático, sendo comprovado concretamente que estava
faltando com a verdade perante a Autoridade Policial Federal, no
caso o DPF CARLOS EDUARDO MIGUEL SOBRAL, o que justificou
sua prisão em flagrante pela prática de crime de falso testemunho,
conforme se denota do IPL n° 54212006-SR/DPF/RO.
Em razão da prisão de ALAN, o senhor Governador veio a alegar a
parcialidade das investigações da SR/DPF/RO, sugerindo que, não
obstantea configuração de falso testemunho por parte de ALAN,
deveria ter sido instaurado inquérito policial para apurar o fato
alegado pelo mesmo, ou seja, o fato de que algumas testemunhas
do IPL n° 40312006 teriam oferecido a ALAN vantagem pecuniária
para prestar depoimentos falso contra o Senhor Governador e o
Senador eleito.
Face à alegada parcialidade do Departamento de Policia Federal, o
senhor Governador informou-me que veio a determinar que a Policia
Civil do Estado de Rondônia viesse a instaurar investigação para
apurar os fatos alegados por ALAN, não obstante a atribuição
investigativa pertencer ao departamento de Policia Federal, tendo
em vista que não irá permanecer inerte como vitima ou réu, haja
vista não ter qualquer participação nos fatos, sendo que seu
interesse seria apenas o esclarecimento da verdade.
Pois bem, face tal determinação do Senhor Governador,
efetivamente foi instaurada investigação pela Polícia Civil local, o
que provocou a intimação de duas das testemunhas integrantes dos
autos de IPL n° 40312006-SR/DPF/RO, as quais já foram citadas,
tratando-se especificamente de DIEMISON DAS CHAGAS CRUZ e
EDNALDO DE SOUZA MOTA.
Por sua vez, depois de intimadas pela Polícia Civil local, referidas
testemunhas compareceram nesta Unidade Policial relatando que
teriam sido coagidas pelos policiais civis que as intimaram, a fim de
obrigarem os depoentes a mudarem os depoimentos prestados na
Polícia Federal. Revelando de forma concreta indícios sobre o fato
alegado, as supostas vítimas apresentaram os mandados de
intimações que ordenavam o comparecimento dos mesmos à
delegacia de polícia civil.
Diante deste quadro foram realizadas comunicações dos fatos a
todas as autoridades interessadas, dentre elas, a Presidenta do STF,
o Presidente do TRE, o Corregedor de Polícia Civil do Estado de
Rondônia, bem como foi instaurado pelo DPF SOBRAL, de ofício, o
IPL n° 06112007 - SR/DPF/RO colimando apurar o cometimento de
eventual coação no curso do processo (art. 344, do CP), tendo em
vista que os fatos narrados pelas supostas vítimas indicavam que o
referido policial civil teria usado de grave ameaça contra pessoa
envolvida em processo judicial e policial, objetivando favorecer
interesse alheio, em especial os interesses alheio, em especial os
(r
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interesses do Governador e o Senador envolvidos no /PL
n° 40312006 - SR/DPF/RO. Cabe comentar que a atribuição
investigativa para apurar a eventual coação no curso do processo no
caso em tela efetivamente recai sobre o Departamento de Polícia
Federal, tendo em vista que o procedimento investigativo prejudicado
pela suposta interferência indevida pelo policial civil é de matéria
eleitoral e atualmente tramita perante o Supremo Tribunal Federal, o
que atrai o interesse da União.
Não se pode olvidar que a atribuição investigativa para apurar o
eventual falso testemunho por parte dos depoentes DIEMISON DAS
CHAGAS CRUZ, JOELSON PICANÇO LIMA, JAYRISSON
ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA, EDMILTON VIEIRA PIMENTEL
e EDNALDO DE SOUZA MOTA que prestaram depoimentos perante
a Autoridade Policial Federal nos autos de IPL n 040312006 —SRJDPF/
RO, que apurou crime de natureza eleitoral, recai exclusivamente
sobre o Departamento de Policia Federal, sendo totalmente ilegítima
a condução de investigação por parte da Policia civil do Estado de
Rondônia, ainda mais no atual panorama que os fatos se encontram.
Feitos estes breves comentários, no intento de esclarecer a
conjuntura em que se deram os fatos ora em questão, retoma-se ao
que motivou a visita da comitiva do Senhor Governador nesta
Regional, qual seja, o interesse de evitar um confronto entre a Policia
Civil e a Policia Federal no Estado de Rondônia.
O alegado conflito iria se dar em virtude de intimação expedida ao
policial que supostamente teria coagido as testemunhas já
mencionadas, bem como solicitações de informações por parte da
Autoridade Policial Federal que presidia o IPL n° 06112007SFJDPF/RO.
Complementando o suposto confronto entre as policias, os outros
integrantes da comitiva, Major Sena (Secretaria de Segurança
Pública ) e Dr. Renato (SubSecretário de Segurança Pública),
informaram que iria ser instaurado inquérito policial no âmbito da
Policia Civil para apurar suposta coação no curso do processo por
parte dos Delegados de Policia Federal CELSO MOCHI e CARLOS
EDUARDO SOBRAL responsáveis pelas investigações que
concluíram pela compra de votos por parte do Senador Expedito
Júnior. Acrescentaram as citadas autoridades estaduais que também
iriam ser expedidas intimações para Policiais Federais esclarecerem
acerca de fatos de "interesse" da Polícia Civil local referentes aos
fatos conexos à investigação do crime eleitoral e do suposto falso
testemunho praticado pelas testemunhas DIEMISON DAS CHAGAS
CRUZ, JOELSON PICANÇO LIMA, JAYRISSON ADRIANO DOS
SANTOS OLIVEIRA, EDMIL TON VIEIRA PIMENTEL e EDNALDO
DE SOUZA MOTA que prestaram depoimentos perante a Autoridade
Policial Federal nos autos de IPL n° 40312006 - SRJDPF/RO, não
obstante terem conhecimento que a atribuição investigativa para tais
investigações recai sobre o Departamento de Polícia Federal.
Novamente uma medida que, se eventualmente adotada, será ao
arrepio da legislação vigente, além de se tratar de conduta
impertinente por parte dos envolvidos, haja vista a exclusiva
atribuição investigativa do Departamento de Polícia Federal para
apuração de delitos cometidos por policiais federais (servidores
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públicos federais), mostrando-se forte tendência de retaliação à
investigação desenvolvida pela SRIDPF/RO.
Por outro lado, este subscrevente informou às autoridades estaduais
já mencionadas que a atribuição investigativa para a apuração de
todos os fatos questionados era do Departamento de Polícia Federal,
sugerindo ao Senhor Governador e Secretário de Segurança Pública
que remetessem os casos para esta Superintendência, onde outra
Autoridade Policial Federal seria por mim designada para analisar e
conduzir as investigações, sanando-se eventuais irregularidades,
bem como ainda afirmei que se houvessem informações acerca do
cometimento de ilicitudes por parte das autoridades policiais federais
conforme acima mencionado, referidas informações deveriam ser
encaminhadas para esta Regional para a adoção das medidas
disciplinares e investigativas pertinentes.
No entanto, o Senhor Governador respondeu que não iria remeter os
procedimentos à Policia Federal, pois tinha o direito de defender e
investigar os fatos por si só, pois pretendia alcançar a verdade
sobre o ocorrido, entendendo que não haveria imparcialidade nas
investigações do Departamento de Policia Federal na situação em
questão.
No intento de convencer o Senhor Governador a remeter as
informações para esta Regional, prezando pela ilegalidade,
asseverei que não havia qualquer ânimo de perseguição ou
parcialidade contra o Senhor Governador e que o Departamento de
Policia Federal apenas trabalhava com fatos e atendo-se às técnicas
jurídicas e investigativas, sendo que esses requisitos embasaram a
instauração de IPL n° 06112007- SR/DPF/RO para apurar suposta
coação no curso no processo, bem como teria sido esta a mesma
linha que teria impetrado na condução do n° 40312006 - SRJDPF/RO,
onde fica clara a imparcialidade na apuração e a análise técnica dos
fatos, sem qualquer perseguição àquele ou àquela autoridade
estadual em virtude de tendências política partidárias.
Referido diálogo durou aproximadamente uma hora, momento em
que o Senhor Governador teve que se ausentar para participar para
solenidade de posse dos novos Deputados Estaduais de Rondônia,
sendo que o Secretário e o Subsecretário de Segurança Pública
permanecem no gabinete para que fosse concluída a reunião, no
intento de preservar o relacionamento institucional entre as policias,
ambos seguindo orientação do Senhor Governador que asseverou
não ter interesse em criar átrio com a Policia Federal e que sempre
contou com o apoio da lnstituiçao, zelando que as coisas fossem
resolvidas da melhor maneira possível.
Destarte, as tratativas continuaram com os dois integrantes do
Governo Estadual até aproximadamente 13:30 hrs., oportunidade em
que este subscrevente manteve o posicionamento acerca da
legalidade da instauração do inquérito policial para apuração de
eventual coação no curso do processo, bem como a irregularidade
na condução das investigações por parte da polícia civil.
Entretanto, ao final, os comandantes da segurança pública no
Estado de Rondônia afirmaram que possivelmente iria ser instaurada
investigação para apurar eventual coação por parte das autoridades
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policiais federais, e que as investigações acerca do falso testemunho
supostamente praticado por DIEMISON DAS CHAGAS CRUZ,
JOELSON PICANÇO LIMA, JAYRISSON ADRIANO DOS SANTOS
OLIVEIRA, EDMILTON VIEIRA PIMENTEL e EDNALDO DE SOUZA
MOTA que prestaram depoimentos perante a Autoridade Policial
Federal nos autos de IPL n° 40312006 - SR(DPF/RO, também iriam
continuar.
Asseverei que tão logo tais investigações fossem encaminhadas ao
Juízo competente, no caso o Juízo Federal de 1a instância no Estado
de Rondônia, provavelmente os autos seriam encaminhados à
SR/DPF/RO, razão pela qual tais investigações deveriam ser
remetidas a esta Regional por iniciativa da Polícia Estadual, o que
inclusive demonstraria isenção por parte do Governo do Estado,
porém, restou a impressão que os mesmos não seguirão o
aconselhado.
Cabe salientar a possibilidade das referidas autoridades manterem a
condução das investigações à revelia do juízo competente,
mantendo o enfoque das investigações formalmente afastado de
assuntos de interesse da União, entrementes, de fato, as
investigações objetivariam assuntos de interesse do Poder Judiciário
Federal. E o que pareceu Sugerir em dado momento do diálogo o
Delegado de Polícia Civil Renato. Porem, por enquanto tal
Impressão deste subscrevente não passa de apreciação subjetiva
que somente poderá ser constatada futuramente.
Assim sendo, esta informação almeja trazer ao conhecimento desta
Direção a atual conjuntura do poder público estadual para com as
atividades do Departamento de Policia Federal no Estado do
Rondônia , especialmente em virtude de contrariar interesses de
autoridades do mais alto escalão do Estado, provocando atitudes
que, se levadas às últimas consequecias, certamente causarão
instabilidade entre as instituições, especialmente em razão da
utilização ilegítima da máquina pública para atender a interesse
pessoais, afastando-se da regularidade jurídica, a qual, inclusive foi
aconselhada e ofertada ao Senhor Governador do Estado.
Por outro lado, nesta oportunidade também se procura demonstrar a
Vossa Senhoria o estado de ânimo das autoridades estaduais no
sentido de dar azo a procedimentos investigativos contra
Autoridades Policiais Federais de maneira arbitrária e a titulo de
retaliação, somando-se ainda ao fato de colocar em dúvida, sem
qualquer fundamento fático ou jurídico, a imparcialidade das
investigações, as quais foram conduzidas com toda retidão e
imparcialidade pelas Autoridades Policiais Federais já mencionadas,
DPF5 SOBRAL e MOCHI.

O Ministério Público Federal, em virtude desses fatos, ajuizou
ação civil pública, por atos de improbidade administrativa (Autos
n° 2009.41.00.002461-8), contra o recorrido lvo Narciso Cassol e outras
pessoas, tendo o Juiz Federal substituto, Dr. Flávio da Silva Andrade, da
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21 Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia, determinado o
afastamento cautelar do governador e demais envolvidos.
Este é o teor dessa decisão, relativamente ao recorrido lvo
Cassol, cuja cópia foi cedida pela Justiça Federal:
Nesta apreciação de caráter perfunctório, na esteira do que acima foi
expendido, constato que esse Requerido movimentou a máquina
estatal com vistas a desqualificar os depoimentos de Diemison das
Chagas Cruz, Joelson Picanço Lima, Jayrísson Adriano dos Santos
Oliveira, Edmilton Vieira Pimentel e Ednaldo de Souza Mota, que
denotavam a captação ilícita de sufrágio por esse Requerido nas
eleições gerais de 2006.
Em sede de cognição sumária, verifico que a prova coligida
aponta, de modo seguro, no sentido de que o Requerido IVO
NARCISO CASSOL deu ordens às autoridade estaduais, , em
especial aos réus RENATO EDUARDO DE SOUZA e HÉL
IO
TEIXEIRA LOPES FILHO, para que fossem coagidas ou
corrompidas as testemunhas delatoras do esquema de compra
de votos. O propósito era que mudassem os depoimentos
indicativos da compra de votos, a fim de que não fosse
prejudicado.
De fato, Joelson Picanço Lima, uma das testemunhas coagidas,
afirmou à autoridade policial que, por não haver concordado com a
propina e vantagens oferecidas, Agenor Vitorino de Carvalho, vulgo
JAPA, disse-lhe que poderia agendar encontro com o Requerido IVO
CASSOL.
Pelo depoimento prestado por Joelson Picanço Lima nos autos da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral n° 3332, depreende-se não só
o conhecimento do Requerido IVO CASSOL acerca da ação da
Polícia Civil de Rondônia -para coagir e intimidar testemunhas, como
também se observa que fora ele a pessoa que determinou tal ação.
Portanto, tenho como plausíveis as alegações do MPF no
sentido de que o Requerido IVO NARCISO CASSOL
efetivamente cumpriu o que prometera à autoridade policial
federal, na reunião a que compareceu em 1° de fevereiro de
2007 na sede da Superintendência de Policia Federal em
Rondônia, nesta Capital, quando disse que utilizaria o aparato
de Segurança Pública do Estado de Rondônia em sua defesa,
mesmo sabendo que os fatos estavam e estariam sendo
apurados pelo Departamento de Polícia Federal.
A propósito, os autos dão conta do teor da referida reunião, da
qual participaram os Requeridos IVO CASSOL, RENATO
EDUARDO DE SOUZA e assessores, e o Delegado de Polícia
Federal CEZAR LUIZ BUSTO DE SOUZA, Superintendente em
Exercício da Polícia Federal. Em expediente encaminhado aos
seus superiores em Brasília/DF, através do Ofício n° 04912007GSR/DPF, tal autoridade policial federal relatou a conversa
travada com o Requerido na citada reunião (...).
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Assim, in limine litis, pode-se concluir que a ordem de
instauração do Inquérito Policial pela Delegacia de Polícia Civil
partiu do próprio Requerido IVO CASSOL, sendo executada
pelos Requeridos RENATO EDUARDO DE SOUZA,
Subsecretário de Segurança Pública, e HÉLIO TEIXEIRA LOPES
FILHO, Delegado de Policia Civil da Delegacia de Crimes contra
• Patrimônio, desta Capital, cientes esses Demandados de que
• delito em apuração era de atribuição da Policia Federal.
Ora, comparando essa prova com os demais elementos
existentes nos autos, já acima mencionados e detalhados,
chego à compreensão, em cognição sumária, que a ordem de
coação e oferecimento de valores e vantagens ilícitas às
testemunhas, levada a efeito pelos Requeridos GLIWELKISON
PEDRISH DE CASTRO, NIL TON VIEIRA CAVALCANTE e
AGENOR VITORINO CAVALCANTE, também partiu do
Requerido IVO CASSOL, tudo com o nítido propósito de
desqualificar os depoimentos de Diemison das Chagas Cruz,
Joelson Picanço Lima, Jayrisson Adriano dos Santos Oliveira,
Edmilton Vieira Pimentel e Ednaldo de Souza Mota e com isso
obter decisão judicial favorável nas ações eleitorais intentadas
contra ele pelo Ministério Público Eleitoral perante a Justiça
Eleitoral.
Cabe destacar que tais provas reforçam a tese autoral de que o
Requerido IVO CASSOL utilizou a máquina administrativa do
Estado para satisfazer interesse e sentimento pessoal,
valendo-se de agentes estatais para coagir testemunhas e
obstruir a descoberta da verdade nos procedimentos e ações
em curso no âmbito do Departamento de Policia Federal, do
Ministério Público Federal e da Justiça Eleitoral, órgãos da
União.

Nesse contexto, constata-se a verossimilhança dos fatos narrados
na inicial, uma vez que acompanhados de elementos probantes
satisfatórios, amealhados em inquérito civil público. Tenho por
presente, assim, a necessidade de também proceder ao afastamento
cautelar do Requerido IVO CASSOL do cargo de Governador do
Estado de Rondônia. Embora seja este demandado o Chefe do
Executivo Estadual, não me sinto à vontade - nem acho justo afastar os supostos executores dos atos e deixar no cargo o agente
político que teria ordenado e que tentou se beneficiar com as
condutas imputadas, sobretudo quando há fortes indícios de que
poderá também embaraçar, de algum modo, o curso da instrução
processual desta ação civil pública.
Mesmo com suas limitações, nesta apreciação preambular ficou
demonstrada a verossimilhança da alegação de prática de atos de
improbidade administrativa pelo Requerido IVO NARCISO CASSOL,
o qual, por interpostas pessoas, de acordo com o estofo probatório,
coagiu e ofereceu vantagens ilícitas às testemunhas acima
apontadas, para conseguir fim vedado por lei em detrimento do
exercício da função persecutória dos órgãos da União.
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Contra essa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento
n° 2009.01.00031222-5, em que o Sr. Desembargador Federal Tourinho Neto,
do Tribunal Regional Federal da 1a Região, na ausência ocasional do relator,
deferiu o pedido de antecipação, para suspender a determinação de
afastamento do governador.
Entendeu Sua Excelência que "as argumentações do MM Juiz
a quo para afastar o agravante do cargo de Governador são fragilíssimas" e
que o "afastamento do agente público só deve ser determinado quando a
medida se fizer necessária à instrução processual",

não se justificando "o

afastamento de um governador de Estado, ante a mera possibilidade de que
venha dificultar a instrução processual. É necessário, por se tratar de uma
medida violenta, e mais em liminar, que haja razão relevantíssima".

Por fim, destaco que na denúncia constante dos autos da
Petição n° 3.838, relator Ministro Marco Aurélio - em trâmite no Supremo
Tribunal Federal -, o Procurador-Geral da República assim se pronunciou
sobre esses fatos (fls. 146-149 do Anexo 26):
27. Como desdobramento dos delitos eleitorais acima relatados foi
instaurado o IPL n° 06112007, no qual ficou comprovada a prática de
coação às testemunhas de tais crimes, realizada por meio do
Inquérito estadual n° 00712007, instaurado em 18 de janeiro de 2007
pela Polícia Civil de Rondônia a partir de suposta representação
criminal formulada por ALAN GEORGIO ARAÚJO BAHIA contra o
vigilante DIEMISON DAS CHAGAS CRUZ.
28. Segundo apurou-se, a investigação estadual foi forjada pelo
então Subsecretário de Segurança Pública de Rondônia, RENATO
EDUARDO DE SOUZA, e pelo Delegado que a presidiu, HÉLIO
TEIXEIRA LOPES FILHO, a mando do Governador IVO CASSOL.
29. Alegando a parcialidade da apuração realizada pela Polícia
Federal acerca dos delitos eleitorais, e, embora ciente que a Polícia
Civil não tinha atribuição para atuar no caso, IVO CASSOL
determinou a instauração do inquérito estadual para apurar os fatos
alegados por ALAN 'pois tinha o direito de se defender e investigar
os fatos por si só' fis. 4491453 e 539).
30. Os policiais civis GLIWELKISON PEDRISCH DE CASTRO e
NIL TON VIEIRA CAVALCANTE, a pretexto de entregar intimações
relacionadas ao inquérito estadual, passaram a intimidar as
testemunhas DIEMISON DAS CHAGAS CRUZ, EDMILTON VIEIRA
PIMENTEL, JAYRISSON ADRIANO DOS SANTOS OLIVEIRA,
EDNALDO DE SOUZA MOTA e JOELSON PICANÇO LIMA com
ameaças veladas, 'aconselhando-as' a 'maneirar' ou mudar seus
depoimentos sobre os delitos eleitorais (fis. 07121 e 59161).
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31. Além disso, os referidos policiais civis passaram, também, a
fazer rondas próximo às residências das testemunhas e a tentar
corrompê-las com promessas de cargos públicos e outras
vantagens:
(...) QUE o declarante foi sondado sobre a sua pretensã de
trabalho e o grau de escolaridade e, após isso, os policiais
disseram sobre, possibilidade do depoente fazer concurso do
DETRAN, dando a entender que bastaria fazer a inscriçao que
estaria aprovado; (...); Que o depoente afirma que os policiais
falaram que se mudasse o depoimento o depoente ganharia
muito mais;
QUE inclusive o depoente foi convidado a falar com uma
pessoa 'forte, grande que lhe daria muito mais do que uma
moto, (...)- fis. 60.
32. Consta, ainda, que no dia 11 de fevereiro de 2007, a casa da
mãe da testemunha EDNALDO foi alvejada por três disparos de
arma de fogo (lis. 66167 e 80183) que partiram de um Fiat Uno
vermelho (lis. 77178), veículo esse que estava à disposição da 6'
Delegacia de Polícia Civil (lis. 99/1 02).
33. Dando continuidade à trama, os Delegados HÉLIO e RENATO
articularam a oitiva de supostas testemunhas, cujos depoimentos
eram previamente forjados, como demonstra a seguinte conversa
(fis. 139 do processo n° 2007.41.00.000806-8):

RENATO: Você não ouviu nenhum outro vigilante não né?
HÉLIO: Não, que deu aquele bafa fá todo né.
RENATO: É, tinha que ouvir um outro falar assim, á teve
proposta oara isso,tal, para fomentar mais o inquérito né.
HÉLIO: Tá bom. Vou dar uma ligada lá para o cara lá, para ele
trazer um aqui que a gente já tinha conversado com ele.
34. Uma das 'testemunhas arranjadas' para o inquérito estadual foi
AGENOR MARTINS DE CARVALHO, vulgo 'JAPA' conhecido
criminoso que trabalhava como motorista do Deputado Estadual
EUCLIDES MACIEL, entao lider do Governo na Assembléia
Legislativa (lis. 4231425). Ouvido perante o Ministeria Público
Estadual em 13 de março de 2007, JAPA afirmou que um dos
vigilantes havia lhe confidenciado que fora subornado para
testemunhar sobre a compra devotos (lis. 1881189).
35 A participação de JAPA no esquema foi acertada entre o
Subsecretário RENATO e o Deputado EUCLIDES MACIEL, que
receberia um pagamento pelo serviço de seu subordinado (lis.
5591560), sendo assim justificada por RENATO em uma das
conversas interceptadas:
Os caras tiveram contato com ele, falaram uma estória para
ele e só vai informar o que os caras falaram lá. '-fis. 5491550.
36. Além de funcionar como 'testemunha' do inquérito estadual,
JAPA também passou a intimidar testemunhas e seus familiares
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(fls. 1351138, 1541160, 1711172 e 2051208), o que, aliado a indícios
de que estaria prestes a fugir, culminou com sua prisão preventiva
(fis. 3121401 do processo n° 2007.41.00.000806-8).
37. A ligação entre JAPA e as autoridades estaduais é evidenciada
pela concessão de diversas regalias no Presídio Urso Branco, onde
o preso era identificado como 'gente do Governador' (fis. 3331335).
38. Após a prisão de JAPA, houve intensa movimentação de
autoridades ligadas ao Governador para tentar conter as
consequências daí advindas (fis. 3811382 e fis. 4801490 do processo
n° 2007.41.00.000806-8). As conversas interceptadas nesse período
não deixam dúvida de que o denunciado IVO CASSOL tinha pleno
conhecimento do esquema criminoso, como demonstram os trechos
a seguir transcritos:
HNI: Então, eu estou te ligando na verdade porque eu
precisava conversar pessoa/mente contigo de uma situação
extremamente delicada, eu, a Dra. Rose já me adiantou
algumas coisas aqui. Eu gostaria que você me colocasse mais
algumas coisas até pra gente tomar uma posição pra... (na)... o
governador sabe?
HÉLIO: Tá bom.
(...)
ROSE: Hein, o pessoa/já te procurou aí já, aquele pessoal que
te ligou ontem?
HÉLIO: Já, ligou ontem, já reuni com eles ontem à noite,e hoje
de manhã já fomos lá na delegacia.
ROSE: E aí?
HÉLIO: Mostramos o material pra ele e vamos conversar com
o governador
39. Conclui-se, portanto, que a investigação estadual foi instaurada
com o claro intuito de criar fatos novos relacionados aos delitos
eleitorais, mediante manipulação de provas e intimidação de
testemunhas, a fim de beneficiar os candidatos envolvidos na
compra de votos. Toda a farsa foi executada a mando do
Governador IVO CASSOL, que se utilizou do aparato de segurança
do Estado de Rondônia para tentar desqualificar a investigação dos
crimes eleitorais imputados a ele e a seu grupo político.
40. Assim agindo, os denunciados GLIWELKISON PEDRISCH DE
CASTRO, NIL TON VIEIRA CAVALCANTE e AGENOR VITORINO
DE CARVALHO praticaram os delitos tipificados nos arts. 343, caput
com a causa de aumento prevista em seu parágrafo único, e 344,
ambos do Código Penal. Encontram-se também incursos nos delitos
acima os denunciados IVO NARCISO CASSOL, RENATO
EDUARDO DE SOUZA e HÉLIO TEIXEIRA LOPES FILHO, na forma
do art. 29, do Código Penal.
41. O denunciado AGENOR VITORINO DE CARVALHO, incorreu,
também, nas penas do art. 342, caput, com a causa de aumento de
pena prevista em seu § 1°, do Código Penal, em razão da falsidade
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do depoimento que prestou como testemunha no inquérito estadual
n° 00712007. Os denunciados IVO NARCISO CASSOL e RENATO
EDUARDO DE SOUZA também incorreram no delito acima, na
condição de participes, pois forneceram auxílio intelectual e material
para sua prática.

De todo o conjunto probatório, retiro, em síntese, os seguintes
elementos, dentre fatos e alegações, especificamente relacionados ao
recorrido Ivo Cassol:
1 - nas eleições de 2006 do Estado de Rondônia, o recorrido
Ivo Cassol e o então candidato Expedito Júnior tiveram participação política
afinada, apoiando-se mutuamente;
2 - houve doadores comuns entre o recorrido Ivo Cassol e
Expedito Júnior e seus respectivos comitês, especialmente, entre esses dois
candidatos e Cabo Reis, exatamente aquele a quem se imputou a tentativa de
mascarar a compra de votos por meio de contratação de "formiguinhas" (a
empresa Mercantil Nova Era Ltda. doou, no período de agosto e setembro de
2006, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) ao recorrido lvo Cassol,
R$ 350.500,00 (trezentos e cinquenta mil e quinhentos reais) a Expedito Júnior
e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Cabo Reis, no dia 4.10.2006);
3 - o mesmo Cabo Reis, ou seja, aquele escolhido como
partícipe da fraude antes citada, ouvido, por meio de carta de ordem, referente
aos autos do Recurso contra Expedição de Diploma n° 755, afirmou "que
durante três anos foi motorista do Governador Ivo Cassol, isso de 2002 a 2005"

(fls. 1.683-1.684), depoimento a que faço menção, com observância do
disposto no art. 23 da LC n° 64/90 ("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');

4 - o recorrido lvo Cassol compareceu, juntamente com
Expedito Júnior, a reunião ocorrida em sindicato antes das eleições, na qual
fez uso da palavra e se comprometeu a resolver questões salariais pendentes
da respectiva categoria de vigilantes da empresa CONDOR;
(>^ ^5
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5 - a Polícia Civil do Estado de Rondônia procurou interferir
diretamente nas investigações de compra de votos, por meio de rondas
ostensivas próximas às residências das testemunhas e de seus parentes, daí
se inferindo, inclusive, tentativa de intimidação;
6 - a testemunha Joelson Picanço Lima declarou terem
policiais civis comentado "que o Governador Ivo Cassol passaria como um
trator por cima de cinco formiguinhas";

7 - a testemunha Diemisson das Chagas Cruz informou que
"policial civil disse à testemunha que, segundo informação do governador, a
testemunha seria policial militar, mesmo se não fosse aprovado no teste físico
e, dentro de um ano, seria sargento; que, para isso acontecer, a testemunha
deveria maneirar, principalmente no depoimento que faria perante a Delegacia
do Patrimônio; que, segundo a testemunha entende, maneirar seria diminuir o
seu depoimento anterior, especialmente livrar a cara de alguns dos candidatos,
inclusive dogovernador";

8 - a casa da mãe da testemunha Ednaldo de Souza Mota foi
alvo comprovado de disparos de arma de fogo na madrugada de 11.2.2007;
9 - a Polícia Civil do Estado de Rondônia determinou a
instauração de inquérito, a fim de apurar representação de Alan Geórgia
Araújo Bahia, segundo a qual ele teria sido convidado pela testemunha
Diemisson das Chagas Cruz, para fazer parte de esquema criminoso destinado
a denunciar falsamente compra de votos em favor dos candidatos Expedito
Júnior, Ivo Cassol e VaI Ferreira;
10 - esse mesmo Alan Geórgia Araújo Bahia, que representou
à Polícia Civil Estadual, foi preso em flagrante pela Polícia Federal e está
sendo processado perante a Justiça Federal por prestar falso testemunho;
11 - Agenor Vitorino de Carvalho, conhecido como Japa,
procurou algumas testemunhas, dizendo que ele agiria em nome do recorrido
Iva Cassol, com o objetivo de alterar os depoimentos por elas prestados à
Polícia Federal;
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12 - a testemunha Edemilton Vieira Pimentel afirmou que "o
Japa disse à testemunha que já tinha sentado com o Governador Ivo Cassol e
o Senador Expedito Júnior para oferecer o que a testemunha e os outros
colegas quisessem para trocar o depoimento";

13 - a testemunha Joelson Picanço Lima declarou que

"JAPA

disse ao depoente que a Polícia Civil lhe fizera uma proposta de deixá-lo em
paz, porque estavam pegando no pé dele, se ele, JAPA, os ajudasse num
trabalho fácil; que o trabalho era para JAPA tentar convencer o depoente a
mudar aqueles depoimentos; que JAPA relatou pretender tratar diretamente
com o Governador, porque os policiais civis lhe disseram estar a mando de/e;
que JAPA relatou ter encontrado, num hangar, com o Governador e com o
Senador EXPEDITO; que o Governador mandou que fosse oferecido tudo o
que se pedisse, casa, dinheiro, carro, para a mudança do depoimento";

14 - a testemunha Jayrisson Adriano dos Santos Oliveira
aduziu que "JAPA falava ter uma boa proposta para os interlocutores; que a
proposta era de dinheiro, em valores variáveis, de cem mil a três milhões,
montante a ser pago se mudassem os depoimentos; que JAPA dizia estar
fazendo as propostas em nome do Governador IVO CASSOL";

15 - esse mesmo Japa foi contratado como motorista particular
do Deputado Estadual Euclides Maciel, então líder do Governo perante a
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia, para o período de 1 1.2.2007 a
10.2.2009;
16 - o Juízo Federal da 3 a Vara da Seção Judiciária do Estado
de Rondônia decretou a prisão preventiva de Japa, para garantir a ordem
pública e assegurar a aplicação da lei penal, porque ele teria protagonizado
uma série de ilicitudes em detrimento de testemunhas, procurando fazer com
que elas mudassem seus depoimentos em troca de vantagens, sendo ele
pessoa portadora de diversos antecedentes criminais, inclusive homicídios;
17 - a Justiça Federal também deferiu pedido de quebra de
sigilo telefônico, de cujo relatório se extrai que o Delegado César Pizzano da
Polícia Civil, a respeito das atividades de Japa, pedira que se colocassem
"algumas coisas até pra gente tomar uma posição pra... o Governador"; desse
(ç&
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mesmo relatório consta que outro delegado da Polícia Civil, de nome Hélio,
teria ligado para certa Ora. Rose, dizendo-lhe que mostrou o material para o
Delegado César Pizzano e que eles iriam "conversar com o Governador";
18 - o recorrido Ivo Cassol foi, pessoalmente, à Polícia Federal,
no dia 10.2.2007, para "evitar um confronto entre a Polícia Civil e Polícia
Federal no Estado de Rondônia",

alegando que "a Polícia Federal no Estado

de Rondônia teria sido parcial em investigações referentes a fatos ligados a
inquérito policial já concluído que envolveu o candidato eleito ao Senado,

conforme consta de relatório do
Delegado da Polícia Federal Cezar Luiz Busto de Souza;
Expedito Júnior, acusado de compra de votos",

19 - o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, por
atos de improbidade administrativa, contra o recorrido Ivo Narciso Cassol e
outras pessoas, tendo o Juízo Federal da 2a Vara Federal da Seção Judiciária
do Estado de Rondônia determinado o afastamento cautelar do governador e
demais envolvidos;
20 - essa decisão de afastamento foi suspensa pelo
Sr. Desembargador Federal Tourinho Neto, do Tribunal Regional Federal da
1a Região, por entender que «as argumentações do MM Juiz a quo para afastar
o agravante do cargo de Governador são fragilíssimas" e que o "afastamento
do agente público só deve ser determinado quando a medida se fizer

necessária à instrução processual", não se justificando "o afastamento de
um governador de Estado, ante a mera possibilidade de que venha dificultar a
instrução processual. É necessário, por se tratar de uma medida violenta, e
mais em liminar, que haja razão relevantíssima";

21 - o Procurador-Geral da República ofereceu denúncia,
perante o Supremo Tribunal Federal, contra o recorrido Ivo Cassol e outras
pessoas, pelo cometimento dos crimes de corrupção eleitoral (art. 299 do
Código Eleitoral), promessa de vantagem a testemunhas, coação no curso do
processo, formação de quadrilha e como partícipe do crime de falso
depoimento imputado a Agenor Vitorino de Carvalho (o Japa) (arts. 288, 342,
caput e § 1 0 , 343, caput, e 344 do Código Penal), assinalando que "o
envolvimento do denunciado IVO CASSOL ficou evidente com a constatação
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de que ele utilizou o cargo de Governador do Estado para tentar impedir
qualquer investigação a respeito da corrupção eleitoral"

e que toda 'a farsa foi

executada a mando do Governador IVO CASSOL, que se utilizou do aparato
de segurança do Estado de Rondônia para tentar desqualificar a investigação
dos crimes eleitorais imputados a ele e a seu grupo político".

Esse conjunto de elementos não me leva a concluir pela
participação, direta ou indireta, nem mesmo pela anuência, conhecimento ou
ciência, pelo recorrido lvo Cassol, do esquema de compra de votos montado
na empresa de vigilância ROCHA.
Nenhuma das testemunhas teve qualquer diálogo presencial
com o recorrido Ivo Cassol; todos os depoimentos indicam que outras pessoas,
especialmente Japa e policiais civis, falariam e ofereceriam vantagens em
nome daquele recorrido Ivo Cassol. São, assim, testemunhas de "ouvir dizer",
o que não favorece nenhum juízo de valor efetivo. Tais testemunhos provam o
teor das declarações de Japa e de policiais civis, mas, não, a participação ou a
ciência do recorrido lvo Cassol.
O mesmo se diga dos diálogos interceptados entre delegados
da Polícia Civil do Estado de Rondônia e outras pessoas, em virtude da quebra
de sigilo telefônico, que também não comprovam a participação, nem a
ciência, do recorrido Ivo Cassol, mas apenas o teor dos diálogos.
Por outro lado, e isso é que me parece mais relevante, todos
aqueles elementos, em sua essência, se referem não à compra de votos
comprovadamente ocorrida no âmbito da empresa de vigilância ROCHA, mas,
sim, a eventual coação de testemunhas que teria acontecido posteriormente às
eleições.
Nenhum fato, aliás, objeto de apuração neste recurso é,
especificamente, relacionado à compra de votos, com a participação ou ciência
do recorrido Ivo Cassol, e essa participação ou ciência não pode ser deduzida
de outros fatos ou circunstâncias, como se deu, por exemplo, nos autos do RO
n° 2.098, em que o Tribunal concluiu pela ciência do Senador Expedito Júnior.
Por isso, embora esteja, a meu ver, comprovada a tentativa
injustificável e até mesmo incompreensível de interferência deliberada nos

87

RCEd no 739 (31748-03.2007.6.00.0000)IRO.

trabalhos de investigação da Polícia Federal, especialmente quanto à coação
de testemunhas, daí não se segue, entretanto, que o recorrido Ivo Cassol
tivesse ciência do que se passava dentro de ambiente (empresa de vigilância
ROCHA), em princípio, completamente estranho e não permeado de contatos
e relações familiares.
Mesmo a alegada afinidade política existente entre o recorrido
lvo Cassol e o Senador Expedito Júnior não acarreta, só por si, a ciência por
aquele de todos os atos de campanha praticados por pessoas ligadas a este.
Do contrário, a responsabilidade do recorrido Ivo Cassol não seria subjetiva,
como é o caso, especialmente, da captação ilícita de sufrágio prevista no
art. 41-A da Lei das Eleições, mas, sim, objetiva, apenas pelo fato de o
esquema de compra de votos montado dentro da empresa de vigilância
administrada pelo irmão do Senador Expedito Júnior, em tese, beneficiá-lo, em
virtude da prova de que também teriam sido pedidos votos a seu favor,
juntamente com o pedido de votos para o próprio Senador Expedito Júnior, sua
esposa e seu outro irmão.
Finalmente, tenho que a falta de prova da participação ou da
ciência do recorrido Ivo Cassol na captação ilícita de sufrágio também
compromete o reconhecimento do abuso do poder econômico, para fins de
imposição da pena de perda do diploma.
De logo, não me parece ter sido afetada a normalidade das
eleições de 2006 no Estado de Rondônia por ocasião da disputa do cargo
majoritário de governador.
E a apuração e a punição dessa espécie de transgressão
visam exatamente a proteger a normalidade e a legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico (art. 19, parágrafo único, da LC
n° 64/90).
As evidências e circunstâncias destes autos, assim como as
dos autos do RO n° 2.098 já o tinham feito anteriormente, comprovam a
montagem de esquema dentro da empresa de vigilância ROCHA voltado à
eleição de familiares do administrador dessa empresa, quais sejam, o Senador
çc
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Expedito Júnior, sua esposa e seu irmão, beneficiários diretos e inequívocos
daquele ilícito.
Noto, inclusive, que todas as investigações tiveram início a
partir de depoimento de Moacir Oscar Schneider, o qual denunciou a compra
de votos, porque ele possuía contato direto com empregados da empresa de
vigilância, que lhe relataram que "uma vez vendido o voto a pessoa deveria
votar em Expedito Júnior, Vai Ferreira e José Antônio", não se referindo,
portanto, a pedido de voto em favor do recorrido Ivo Cassol, conforme se extrai
de testemunho constante dos autos já citados do RCED n° 755, testemunha
que aqui não foi ouvida, em face da desistência formulada pelo Ministério
Público Eleitoral.
Creio que a condição de eventual beneficiário de abuso do
poder econômico, sem qualquer participação do candidato, deve ser sopesada
com prudência e cautela, sobretudo quando, como no caso dos autos, o
recorrido Ivo Cassol era, à época, governador, candidato à reeleição, e foi, de
fato, reeleito em 1 0 turno, não se podendo cogitar que o esquema de compra
de votos montado na empresa de vigilância ROCHA tenha tido qualquer
significativa repercussão na sua campanha eleitoral.
Não consigo, pois, visualizar, ainda mais concretamente, qual a
potencialidade que aquele comprovado ilícito poderia representar para a
eleição de governador para o Estado de Rondônia em 2006, de modo a
conspurcar o seu resultado e a exigir a aplicação da grave pena de cassação
de mandato.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

VOTO (mérito)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente): Ministro
Arnaldo Versiani, antes de proferir meu voto, eu teria uma pergunta a fazer a

RCEd n° 739 (31 748-03.2007.6.00.0000)/RO.

89

Vossa Excelência: as provas documentais produzidas na AIJE
n° 3.332/Rondônia foram reproduzidas no RCED?
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Foram. São
todas elas destinadas a comprovar a compra dos votos. E são exatamente as
provas que eu considerei, que eu aproveitei, não só porque elas foram
reproduzidas através, por exemplo, da juntada aos próprios autos dessa prova
documental, quanto do depoimento dos cinco vigilantes. Eu considerei,
portanto, comprovada a compra de votos. O que eu não considerei
comprovada foi a participação ou a ciência do Governador em relação a esses
fatos, mas a prova é, em essência, a mesma.
O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente): Eu faço
essa pergunta, e vou me permitir iniciar o debate, com a devida vênia dos
demais Ministros. De saída, reproduzo trechos do voto da relatora da AIJE no
TRE/RO, que, analisando os mesmos fatos e o mesmo acervo probatório
constantes destes autos, votou pela cassação dos ora recorridos:
"A SENHORA DESEMBARGADORA IVANIRA FEITOSA BORGES
(Relatora):
(...)
DA RESPONSABILIDADE DOS REPRESENTADOS:
Quanto aos autores da captação ilícita de sufrágio, e abuso do poder
econômico e político, bem como em relação aos beneficiados pela
orquestração de compra de votos, os depoimentos e provas dos
autos são harmônicos e revelam que os representados estão
plenamente envolvidos, sendo responsáveis pelos fatos,
notadamente, porque se utilizaram do poder de mando que
detinham.
Nos autos sobejam provas que os representados, principalmente
EXPEDITO JR. e IVO CASSOL, estiveram envolvidos na captação
ilícita de sufrágio e demais atos desta decorrentes. Diversos fatos
podem ser citados como exemplo. Eles fizeram campanhas juntos,
conforme notórias aparições públicas. Foram fotografados juntos. O
material de campanha era comum. Tinham 'formiguinhas' comuns.
Tinham os mesmos doadores de recursos. Fizeram doações um
para o outro em seus comitês financeiros, sendo que IVO CASSOL
chegou a doar através de seu comitê de campanha ao comitê de
EXPEDITO JR. o valor de R$ 200.500,00 (duzentos mil e quinhentos
reais) exatamente na véspera e no dia da ocorrência da captação
ilícita de sufrágio (28 e 2910912006) em que os recursos saíram de
EXPEDITO JR., mediante a participação de seu tesoureiro
ROBERIO. Formavam o mesmo grupo político. E o fato mais
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importante de todos: o Governador usou a máquina administrativa
pública para tentar ocultar a compra de votos que o beneficiou em
conjunto com EXPEDITO JR., VAL FERREIRA e JOSÉ ANTÔNIO.
A interligação entre IVO CASSOL e EXPEDITO JR. era tão intensa
que o próprio JOSÉ ROBERIO (tesoureiro de EXPEDITO JR. que
levava dinheiro para que os seus cunhados, os irmãos SIDCLEY e
SIDNEY, depositassem na conta dos vigilantes) confessa os fatos.
Assim disse:
'QUE o declarante não tem condições de esclarecer
precisamente, neste momento, a quantidade de formiguinhas
contratadas para a campanha de EXPEDITO JUNIOR, visto
que, em razão da interligação entre as campanhas de
EXPEDITO JUNIOR e IVO CASSOL, acredita que houve uma
maior contratação de formiguinhas por IVO CASSOL, as quais
trabalharam nas campanhas de ambos os candidatos; E ... 1
QUE EXPEDITO JÚNIOR não tinha comitê específico em
Porto Velho, visto que foram centralizadas as ações nos
comitês de CASSOL localizados na Av. Calama, próximo ao
Supermercado Gonçalves, e o outro na Av. Rafael Voz e Silva,
próximo ao Hospital Cosme Damião' (fl. 321, vol. 2). (Grifei).
Nesse ponto cumpre registrar que JOSÉ ROBÉRIO era também
pessoa de confiança do representado IVO CASSOL. Foi o próprio
EXPEDITO JR. quem disse que JOSÉ ROBERIO 'foi convidado pelo
governador IVO CASSOL para assumir um cargo público no IPEM'
(fl. 365, vol. 2).
Do exposto, não há dúvidas que, ainda que o Governador IVO
CASSOL não tivesse comprado os votos diretamente, ele sabia da
captação ilícita de votos e consentiu com o que ocorria, pois é
praticamente impossível acreditar que no seu dia a dia de campanha
lado-a-lado com EXPEDITO JR. não soubesse do esquema que
ocorria dentro de seu comitê.
(...)
A terceira etapa foi a utilização da máquina administrativa por ordem
do representado IVO CASSOL para reforçar as tentativas de
resguardar a compra de votos e a impunidade dos envolvidos. Essa
última etapa evidenciou o envolvimento do Governador IVO CASSOL
em todo o esquema.
(...)
Diante do iter cronológico das doações, já que boa parte apartou às
vésperas ou após a eleição e a disponibilidade de saque seria para
depois da eleição, verifica-se a impossibilidade de pagamento total
dos supostos 'formiguinhas' com tais recursos, pois para se pagar
pelo menos seiscentos vigilantes antes das eleições, ao valor de
R$ 100,00 cada, o montante prévio para CABO REIS não poderia
ser menor que R$ 60.000,00, o que não bate com os comprovantes
de depósito bancários, com as datas de doações e disponibilidade
para saque e com os valores doados. Ou seja, nos dias de depósito
dos R$ 100,00 nas contas dos vigilantes, CABO REIS não efetuou
qualquer movimentação em sua conta-campanha. O primeiro saque
na sua conta de campanha aconteceu após a eleição de 10 de
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outubro/2006 (em 0311012006). O Laudo Contábil da Polícia Federal
é esclarecedor e conclusivo nesse sentido (fl. 370-415, Anexo II,
Vol. 2).
Nesse ponto, fica esclarecida a participação de JOSÉ ROBÉRIO,
conforme filmagens juntadas aos autos, pois como o tesoureiro de
campanha de EXPEDITO JR. era peça fundamental para levantar
recursos financeiros que CABO REIS ainda não dispunha para o
pagamento dos alegados 'formiguinhas' às vésperas da eleição.
Veja-se que era praticamente impossível EXPEDITO JR. não saber
que seu coordenador de campanha utilizava de alta soma de
dinheiro para pagar formiguinhas.
( ... )".
Convergentemente, cito trechos da manifestação do
Procurador-Geral Eleitoral nestes autos (fls. 1.862-1.877):
"( ... )
No âmbito da Polícia Federal, instaurou-se inquérito policial a
respeito, sob n° 403106-SRIDPF/RO, concluído em 1010112007, e
cujo relatório se encontra no Anexo 22 dos autos. Ali se atesta que
nos dias 28 e 2910912006, pouco antes das eleições, o dinheiro
prometido - R$ 100,00 - aportou nas contas-correntes dos
vigilantes. Identificam-se, inclusive, as pessoas envolvidas no
episódio e responsáveis pelos depósitos. Eis abaixo as passagens
pertinentes:
'Posteriormente, foi juntado aos autos a relação dos vigilantes
da empresa Rocha constantes do Sistema de Controle de
Vigilância Privada - SISVIP, administrado pela Polícia Federal.
De posse desta informação, foi representado ao Juízo da 231
Zona Eleitoral a quebra do sigilo bancário dos vigilantes da
Rocha cadastrados no SISVIP, o que possibilitou confirmar que
centenas de depósitos foram feitos no Banco do Brasil.
agências Calama e Presidente Dutra. durante o decorrer da
tarde do dia 28 e na manhã do dia 29 de setembro de 2006.
Com base nas filmagens encaminhadas pelo Banco do Brasil,
e após análise de inteligência realizadas pelos Agentes de
Polícia Federal, foi possível a identificação dos responsáveis
pelos depósitos, sendo eles identificados como os irmãos
Sdney de Matos Lima (vulgo Cidão) e de Sidcley de Matos
Lima (vulgo Celei) - Relatório de inteligência de Fls. 1481172.
Nos dias 16 e 17 de Novembro de 2006, após terem se dirigido
à ordem dos Advogados do Brasil para aconselhamento,
comparecem na Polícia Federal os Vigilantes Diemison das
Chagas Cruz, Edmilton Vieira Pimentel, Jayrisson Adriano dos
Santos Oliveira, Ednaldo de Souza Mota e Joelson Picanço
Lima, sendo que a partir dos seus depoimentos chegou-se às
pessoas de Elisangela de Oliveira Moura (Elisa) Raimundo
Nonato Souza Santos (Nonato), funcionários da Rocha
Segurança e Vigilância Ltda., os quais foram as pessoas que
efetivamente contataram os vigilantes no intuito de
'comprar-lhes' os votos.
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o já citado Relatório de Inteligência de fls.1481172 traz como
outros prováveis envolvidos nos fatos as pessoas de José
Robério Alves Gomes e Ronaldo Jeiferson Lessa, em razão
das suas relações com o investigado Expedito Júnior e
também pela relação profissional que possuem com o
'depositante' Sdney, fora o fato de Robério ser casado com a
irmã de Sdney e Sidcley, portanto, cunhado dos dois
'depositantes'.
(...)
Apurou-se que José Robério Alves Gomes - Tesoureiro e
Amigo de Expedito Júnior, ocupa importante cargo
comissionado no Instituto de Pesos e Medidas e de Rondônia —
IPEM/RO por indicação de Expedito Júnior e nomeação pelo
Governador Ivo Cassol, mesmo local onde a trabalha Sdney de
Matos Lima (Cidão), um dos depositantes identificados,
também ocupante do cargo comissionado por indicação de
Expedito Júnior e nomeado pelo Governador Ivo Cassol.
Ressalta-se que Robério é amigo e assessor de Expedito
Júnior há muito tempo, tanto que Robério era contratado do
PSDB no cargo de Assessor Contábil (Tesoureiro) — enquanto
Expedito era o seu Presidente — e deixou o PSDB,
acompanhando Expedito, quando este ingressou no PPS,
acompanhando o também amigo, o Governador Ivo Cassol
(vide depoimentos de Robério e Expedito Júnior.
(...)
Pois bem. Após todas essas diligências, as autoridades
policiais que assinam o presente não têm mais dúvidas acerca
da materialidade e da autoria do fato delituoso.' (grifo nosso)
O relatório do inquérito ainda dá notícia da corrupção eleitoral de, no
mínimo 959 eleitores no Estado de Rondônia, usando os recorridos
toda sorte de artifícios para mascarar a ação criminosa. As
testemunhas passaram a sofrer ameaças, a ponto de a casa da mãe
de uma delas ser alvejada por tiros. Supostos policiais civis,
engajados em 'investigações', passaram a procurá-las, ameaçandoas e sugerindo a mudança de seus depoimentos. Houve então a
necessidade de incluí-Ias em programa especial de proteção.
Exatamente com base nos elementos constantes do IPL
no 40312006, o Procurador-Geral da República ofereceu denúncia
perante o Supremo Tribunal Federal, convencido da ilicitude das
condutas aqui descritas, contra todos os envolvidos e beneficiados
com a compra de votos, inclusive o governador do Estado de
Rondônia, o Senhor Ivo Narciso Cassol. Acerca da corrupção
eleitoral, pontuou o seguinte:
'Com base nos elementos constantes no IPL n. 40312006;
comprovou-se a existência de um esquema de compra de votos
para favorecer os então candidatos EXPEDITO JUNIOR, IVO
CASSOL, VAL FERREIRA e JOSÉ ANTÔNIO, nas eleições de
outubro de 2006, mediante o pagamento de R$ 100.00 (cem
reais) a quase mil eleitores. O esquema veio à tona a partir dos
depoimentos de MOACIR OSCAR SCHNEIDER (fls. 16119) e
dos vigilantes DIEMISON DAS CHAGAS CRUZ, EDMILTON

VIEIRA PIMENTEL, JAYRISSON ADRIANO DOS SANTOS
OLIVEIRA, EDNALDO DE SOUZA MOTA e JOELSON

MIPIM
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PICANÇO LIMA (fis. 951135), empregados da empresa Rocha
Segurança e Vigilância Ltda, que pertence a IRINEU
GONÇALVES FERREIRA, irmão de EXPEDITO JUNIOR e de
JOSÉ ANTÔNIO, e cunhado de VAL FERREIRA. [ ... ] A autoria
e a materialidade do delito eleitoral estão suficientemente
demonstradas nos autos, não havendo dúvida acerca da
intenção dos agentes, consistente na obtenção dos votos dos
eleitores corrompidos afim de assegurar a vitória dos
candidatos integrantes daquele grupo político.
Os diversos depoimentos colhidos comprovam que no período
de 25 a 29 de setembro de 2006. ELISA e NONATO
percorreram os postos de trabalho dos vigilantes da empresa
Rocha Segurança e Vigilância Ltda e ofereceram aos mesmos
o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) para que votassem nos
candidatos EXPEDITO JUNIOR, IVO CASSOL, VAL
FERREIRA e 'ZÉ ANTÔNIO', tendo elaborado uma lista
contendo os nomes e dados relativos aos eleitores que
aceitaram a proposta (fis. 564). [...] No intuito de legitimar os
pagamentos realizados a centenas de eleitores, EXPEDITO
JUNIOR, auxiliado pelo empresário LIBÓRIO HIROSHI
TAKEDA, arrecadou recursos junto a empresas da região, que
foram orientadas a efetuar doações para a campanha de CABO
REIS como se estivessem contribuindo para a 'campanha do
governo' (fls. 2441248, 2831285), para criar lastro para a
suposta contratação de colaboradores pelo CABO REIS. [...] Já
o depoimento do denunciado IVO CASSOL ficou evidente com
a constatação de que ele utilizou o cargo de Governador do
Estado para tentar impedir qualquer investigação a respeito da
corrupção eleitoral. Com efeito, verificou-se que o referido
denunciado, arbitrariamente determinou que a Polícia Civil do
Estado instaurasse inquérito policial a fim de investigar as
pessoas que delataram o esquema de corrupção eleitoral,
consistindo em verdadeiro instrumento de coação às
testemunhas daquele delito [ ... ]. Mais uma vez é manifesta a
intenção de criar embaraços à investigação, o que se justifica
pelo fato de que IVO CASSOL, assim como EXPEDITO
JUNIOR, pretendiam encobrir sua participação no crime [ ... ].'
Evidencia-se, portanto, o procedimento de captação ilícita de
sufrágio e abuso do poder econômico, inclusive em relação ao
governador Ivo Cassol. Para caracterização da autoria é
suficiente o domínio finalístico do fato, o que no caso em
exame pode ser aferido pela ligação pessoal do governador
com os demais envolvidos.

Pois bem, é sempre bom relembrar que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADI n° 3.5921DF, rei. Mm. Gilmar Mendes, assentou
a constitucionalidade do art. 41-A da Lei n° 9.504197, norma que faz a principal
imputação ou increpação de conduta contrária ao ordenamento jurídico,
especificamente, a captação ilícita de sufrágio. A ementa daquele julgado está
assim redigida:
^çç
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"Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 41-A da Lei
n° 9.504197. Captação de sufrágio.
2. As sanções de cassação do registro ou do diploma previstas
pelo art. 41-A da Lei n° 9.504197 não constituem novas hipóteses de
inelegibilidade.
3. A captação ilícita de sufrágio é apurada por meio de
representação processada de acordo com o art. 22, incisos 1 a XIII,
da Lei Complementar n° 64190, que não se confunde com a ação de
investigação judicial eleitoral, nem com a ação de impugnação de
mandato eletivo, pois não implica a declaração de inelegibilidade,
mas apenas a cassação do registro ou do diploma.
4. A representação para apurar a conduta prevista no art. 41-A da
Lei n° 9.504197 tem o objetivo de resguardar um bem jurídico
específico: a vontade do eleitor.
5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente".
Por outro giro, a procedência do pedido da representação

exige prova consistente da prática de captação ilícita de sufrágio pelo
candidato, seja de forma direta, seja de forma indireta, ou, pelo menos, a
comprovação de sua anuência ou ciência quanto ao referido ilícito.
De mais a mais, em se tratando de compra de votos, é
desnecessária a demonstração da potencialidade da conduta para influenciar o
resultado do pleito, pois a norma do art. 41-A da Lei n° 9.504197 visa a
preservar, repito, a livre vontade do eleitor soberano, e não a igualdade entre
os contendores. É dizer: desde que devidamente comprovada nos autos a
compra de 1 (hum) só voto que seja já é o bastante para a cassação
de registro ou de diploma. À guisa de ilustração, o REspe n° 27.1041PI,
rel. Mm. Marcelo Ribeiro:
"Para a incidência do art. 41-A, não é necessária a aferição da
potencialidade do fato para desequilibrar a disputa eleitoral, nos
termos da pacífica jurisprudência desta Corte".
Pois bem, no caso dos autos, creio que a materialidade da
captação ilícita de sufrágio está comprovada. Também o relator dá conta
dessa concretude. Na verdade, a prova dos autos é robusta (tanto a
testemunhal quanto a documental), a demonstrar claramente a efetiva violação
ao art. 41-A da Lei n o 9.504197. Menciono alguns depoimentos constantes
destes autos (fls. 1.769-1.851):
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EDEMILTON VIEIRA PIMENTEL:
"[ ... ] que por um ano e onze meses, trabalhou na CONDOR
VIGILÂNCIA, pertencente ao Senador EXPEDITO, JOÃO DO VALE
e AIRES DO AMARAL, segundo informações correntes, que a
empresa, no papel, encontrava-se, também segundo informações,
em nome de outras pessoas; é que, numa certa altura, passou a
trabalhar na ROCHA VIGILÂNCIA, assim o fazendo por cerca de
onze meses; que a empresa pertenceria, também, ao Senador
EXPEDITO, mas, seu testa-de-ferro, seria IRINEU, irmão dele,
segundo informações correntes; que, quando deixou a CONDOR,
não houve acerto rescisório; que foi ajuizada reclamatória trabalhista;
que a empresa não pagou; [ ... ] que, a certa altura, uns dez dias
antes da eleição do ano passado, o fiscal NONATO compareceu
novamente no posto de serviço do depoente, quando ele se fazia
acompanhar por uma mulher de nome ELISA, funcionário do setor
de pessoal da ROCHA; que, naquela ocasião, NONATO chamou o
depoente em separado; que, aí, a funcionária ELISA disse que havia
quatro candidatos em que deveria votar, EXPEDITO JUNIOR, IVO
CASSOL, VAL FERREIRA e ZÉ ANTÔNIO; que, em pagamento,
haveria o depósito de cem reais; que, segundo ela, deveria ser
assinado um 'contrato de formiguinha', para justificar o pagamento;
que assinou aquele documento, embora não soubesse bem do que
se tratava; que assim o fez, porque, do contrário, talvez perdesse o
emprego; que o depósito seria feito no máximo até o dia trinta; [ ... ]
que, inclusive, acabou votando num deles; que, daquela conversa
tida com ELISA, apenas se fez presente o fiscal NONATO; [ ... ] que,
uns três dias depois daquela abordagem, o depósito de cem reais foi
feito em sua conta; [ ... ]".
JOELSON PICANÇO LIMA:
"[...] que trabalhou na CONDOR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
por um ano e três meses; que os boatos davam conta que a
empresa pertencia ao Senador EXPEDITO; que, não sabe, porém,
em nome de quem figurava a empresa; que, num dado momento, a
empresa fechou, sob alegação de terem perdido o contrato em que
mantinham com o Estado; que a empresa não acertou com ninguém,
valor algum fui pago até hoje; que, uns cinco dias depois de entregar
a farda da CONDOR, um rapaz compareceu em seu posto de
serviço, apresentando-se como representante da ROCHA
VIGILÂNCIA; que, no dia de baixa da carteira da CONDOR, foi
firmado novo contrato de trabalho com a ROCHA; [ ... ] que, em
meados de setembro último, os fiscais da ROCHA passaram a dizer
que iria cair um dinheiro para que se votassem em 'quatro
candidatos nossos'; que os fiscais eram vários, alternavam-se,
recordando-se de NONATO; que eles diziam da certeza quanto a
dois candidatos, EXPEDITO JUNIOR e IVO CASSOL; que eles
falaram que o valor seria cem reais e o dinheiro iria estar na conta
até 29 de setembro de 2006; que, mais ou menos no dia 25 de
setembro último, em seu posto de serviço, chegaram o fiscal
NONATO, ELISANGELA, funcionária da ROCHA, e um rapaz
conduzindo o veículo; [ ... ] que NONATO disse se estava tudo certo,
se iria votar naqueles candidatos; que ele afirmou que os cem reais,
cujo depósito seria feito até o dia 29, eram destinados à votação
naqueles candidatos identificados nos 'santinhos'; que os candidatos
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eram IVO CASSOL, EXPEDITO JÚNIOR, ZÉ ANTÓNIO e VAL
FERREIRA; que ELISÂNGELA apontou a necessidade de assinatura
de 'contrato formiguinha'; que nem leu o contrato, nem viu se seu
nome lá constava, apenas assinou; que guardou os 'santinhos',
depois jogou fora; que os cem reais estavam na sua conta, no dia
29; que assim verificou através de um extrato; [ ... ]".
EDNALDO DE SOUZA MOTA:
"[ ... ] trabalhou na empresa de segurança CONDOR VIGILÂNCIA, E ... 1
o Governador IVO CASSOL, ele falava que, se reeleito fosse, ele
pagaria as verbas devidas à empresa CONDOR; que havia outra
história no sentido de que o não pagamento era por culpa da
CONDOR, [ ... ] que as eleições se sucederam e a questão relativa ao
pagamento ficou pendente; que, cerca de um mês antes da eleição,
os fiscais da ROCHA VIGILÂNCIA, recordando-se de NONATO e
LINO, foram ter com o vigilantes da ROCHA, dizendo-lhes que viria
um pessoal avisando que havia quatro candidatos, concorrentes ao
pleito então próximo, em quem deveriam os vigilantes votar; que, em
troca, haveria o depósito de R$ 100,00 (cem reais) na conta de cada
vigilante; que os candidatos indicados eram EXPEDITO JUNIOR, ZE
ANTÔNIO, VAL FERREIRA e o GOVERNADOR IVO CASSOL; [ ... ]
QUE muitos outros vigilantes receberam os cem reais mas diziam
que não iriam denunciar porque não queriam se meter nisso,
demonstrando que estavam com medo; [ ... ] que, em todo o plantão,
aqueles fiscais avisavam a respeito; que, inclusive, a abordagem dos
fiscais era procedida de modo separado, de modo que um vigilante
não presenciasse o teor da conversa tido com o outro; que assim se
sucedeu cerca de cinco vezes, quanto ao depoente; que, um tempo
depois, o fiscal NONATO compareceu em seu local de trabalho,
junto com uma funcionária da ROCHA VIGILÂNCIA; que aquela
funcionária trabalhava no departamento pessoal, não se recordando
do nome, mas, tem como reconhecê-la; que [ ... ] recorda-se de se
tratar aquela mulher de ELISÂNGELA; que ela, naquela ocasião,
perguntou se o depoente já estava sabendo daquela história de votar
nos quatro candidatos; que ela disse que, em pagamento, cada
vigilante receberia cem reais, a serem depositados em conta; que
ela trazia um 'contrato formiguinha'; a ser utilizado para justificar o
pagamento; [ ... ]".
Em suma, em todos os depoimentos, e isso é fato, há uma
congruência, uma convergência, uma harmonia, uma coesão. Há uma
complementação aqui e ali, inclusive quanto à alegação de contratos de
formiguinhas, ameaça de perda de emprego, revelando uma unidade de
desígnios de ação, ou seja, de operacionalização do que foi acertado, e de
proveito eleitoral comum.
Quanto à autoria do ilícito, penso que há prova, no mínimo
indiciária, mas prova indiciária convincente, consistente ou suficiente para
imputar aos recorridos a ciência quanto à captação ilícita de sufrágio. Dispõe o
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artigo 239 do Código de Processo Penal, "considera-se indício a circunstância
conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução,

Já o artigo 23 da
Lei Complementar n° 64190, procedimento utilizado para o processamento das
ações com fundamento no art. 41-A da Lei n° 9.504197, dispõe que "o Tribunal
concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias".

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 ale gados pelas partes, mas que preservem o
interesse público de lisura eleitora!' (grifei).

Noutro modo de dizer as coisas, prova indiciária ou prova
indireta é a circunstância certa que, isoladamente, não pode ser aproveitada,
mas que, analisada conjuntamente com outros fatos, em bloco, portanto,
permite retratar, com certa segurança, o fato que se busca provar.
Convergentemente, é o conceito de prova indiciária para Guilherme de Souza
Nucci1:
"É prova indireta, embora não tenha, por causa disso, menor valia. O
único fator — e principal — a ser observado é que o indício, solitário
nos autos, não tem força suficiente para levar a uma condenação,
visto que esta não prescinde de segurança. Assim, valemo-nos, no
contexto dos indícios, de um raciocínio indutivo, que é o
conhecimento amplificado pela utilização da lógica para justificar a
procedência da ação penal. A indução nos permite aumentar o
campo do conhecimento, razão pela qual a existência de vários
indícios torna possível formar um quadro de segurança compatível
com o almejado pela verdade real ( ... )."
Pois bem, no caso, não é menos certo que são fatos provados
nestes autos, entre outros: a) a captação ilícita de sufrágio, efetuada por meio
da empresa do irmão do Senador Expedito Júnior; b) a anuência do senador,
reconhecida, inclusive, pelo TSE no julgamento do Recurso Ordinário
n° 2.0981R0; c) os depoimentos testemunhais, seja na fase do inquérito
instaurado na Polícia Federal, seja nestes autos, tudo a convergir no sentido
de que a compra de votos beneficiaria os candidatos a governador, senador,

1

Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. São Paulo: Editora Revista dos
ribunais, 2008, p. 503-504.
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deputado federal e deputado estadual; d) proximidade dos envolvidos com o
governador, a demonstrar íntima relação pessoal, profissional e partidária,
inclusive com a participação de detentores de cargos em comissão (Cabo Reis
foi motorista do Governador Ivo Cassol - fls. 1.683-1.684 e fls. 1.4091volume
VI; José Robério, tesoureiro da campanha de Expedito Júnior, ocupa cargo em
comissão no IPEM/RO - Diretor Administrativo - fls. 7451volume IV e
fis. 1.1521volume V; Sidney de Matos Lima ocupa cargo de confiança no IEPN
- fls. 2311volume 1; Sidcley de Matos Lima ocupa cargo de pesquisador do
SEFIN/DER do Estado de Rondônia - fls. 3111volume II); e) policiais civis do
Estado de Rondônia ameaçaram testemunhas, conforme depoimentos de
fis. 1.770-1.855; f) interligação das campanhas de Expedito Júnior e Iva Cassol
(fls. 7681volume IV); g) centralização das ações de campanha de Expedito
Júnior nos comitês de Iva Cassol, que eram os mesmos em Porto Velho,
conforme depoimento de José Robério, tesoureiro de Expedito Júnior e pessoa
de confiança de Ivo Cassol (fls. 1.1081volume V); h) doações do comitê de Ivo
Cassol para o de Expedito Júnior, envolvendo grandes somas e, curiosamente,
justamente nos dias 28 e 29 de setembro de 2006, véspera das eleições e dia
que os depósitos foram realizados nas contas dos vigilantes (fls. e AIJE
n° 3.332/RO).
Na verdade, o caso é de clássica e nítida unidade de desígnios
e ações para proveito eleitoral. Havia um grupo coeso, unido, disputando a
eleição. Um era governador, disputando a reeleição, o outro, senador da
República, a outra, esposa do senador, candidata a deputada federal, e
finalmente, um quarto, José Antônio, candidato a deputado estadual.
Com efeito, a meu ver, data vênia, há sólido lastro factual que
leva a uma única conclusão: a ciência e, consequentemente, a anuência dos
recorridos quanto à captação ilícita de sufrágio. O que se conclui da prova dos
autos é que os dois candidatos principais (Iva Cassol e Expedito Júnior) eram
como que unha e carne, um era a sombra do outro. Sem falar que os fatos
ocorreram num Estado pequeno, numa capital pequena, sendo impossível que
não se passassem de comum acordo, de planejamento e de execução
comuns. E não me parece que essa conclusão decorra de meras presunções,
desprovidas de base empírica, diante de um dado teórico importante: o
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domínio finaiístico dos fatos. É dizer: o candidato Ivo Cassol detinha o controle
dos fatos, mas nada fez para coibi-los, ante o seu manifesto proveito pessoal.
Anuiu, portanto.
Como sabido, não é possível condenar alguém, principalmente
um governador, por mera presunção. Mas aqui há um bloco de evidências, de
provas indiciárias suficientes para caracterizar essa empreitada conjunta, essa
empreitada coletivamente concebida e executada na perspectiva da captação
ilícita de sufrágio e, por consequência, infligindo ao processo eleitoral um
elemento de perturbação, de séria perturbação no plano da legitimidade e no
plano da regularidade. O que viola o disposto no art. 41-A da Lei n° 9.504197.
Nesse sentido é a jurisprudência do TSE, de que servem de amostra o REspe
n° 35.589/AP, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, o RO n° 2.349/AP, rei. Mm. Fernando
Gonçalves, o RO n o 2.098/RO, rei. Mm. Arnaldo Versiani, o RO n° 1.450/PA,
rei. Min. Caputo Bastos, o AgRgREspe n° 25.5601GO, rei. Mm. Joaquim
Barbosa, o AgRgREspe n° 26.I01ICE, rei. Mm. Cezar Peluso, o RO n° 786/PI,
rei. Mm. Cesar Rocha, e o REspe n° 21.264/AP, rei. Mm. Carlos Velioso,
respectivamente:
"RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. ART. 22 DA LC N° 64190. CAPTAÇÃO IUCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI N° 9.504197.
DESCARACTERIZAÇÃO. ANUÊNCIA DO CANDIDATO NÃO
COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS.
CONDENAÇÃO POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A confi g uração da captação de sufrá g io, não obstante
prescindir da atuação direta do candidato beneficiário, requer a
comprovação de sua anuência, ou seja, de sua participação
efetiva, ainda q ue indireta, não sendo possível a condenação
p or mera presunção.

2. Recurso especial provido para julgar improcedente a
representação" (grifei)
"RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÃO 2006. DEPUTADA ESTADUAL.
ART. 41-A DA LEI N° 9.504197. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. PROVA ROBUSTA. NECESSIDADE.
- Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, é

necessária a existência, nos autos, de prova robusta de que o
ato descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504197 foi praticado pelo
candidato ou com a sua anuência.

11 - Recurso a que se nega provimento" (grifei).
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"Representação. Captação ilícita de sufrágio e abuso do poder
econômico. Cassação de diploma. Inelegibilidade. Candidato a
senador e suplentes.
1. Caracteriza captação ilícita de sufrágio o depósito de quantia em
dinheiro em contas-salário de inúmeros empregados de empresa de
vigilância, quando desvinculado de qualquer prestação de serviços,
seja para a própria empresa, que é administrada por irmão de
candidato, seja para campanha eleitoral.
2. A atual jurisprudência do Tribunal não exi g e a prova da
participação direta, ou mesmo indireta, do candidato, para fins
de aplicação do art. 41-A da Lei das Eleições, bastando o
consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a
ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral,
elementos esses q ue devem ser aferidos diante do respectivo
contexto fático. No caso, a anuência, ou ciência, do candidato a
toda a significativa operação de com pra de votos é fruto do
envolvimento de pessoas com quem tinha forte ligação familiar,
econômica, política e trabalhista.
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.
4. Se não existe prova ou indícios de que os suplentes tenham
contribuído para a prática do ato, ou de qualquer forma colaborado
para a sua consecução, não há como imputar-lhes a pena de
inelegibilidade, a que se refere o inciso XIV, do art. 22, da LC 64/90.
Recurso ordinário dos suplentes provido, em parte, negando-se
provimento aos demais recursos" (grifei).
"Representação. Captação ilícita de sufrágio. Decisão regional.
Improcedência. Recurso ordinário. Conjunto probatório. Insuficiência.
1. A procedência de representação, p or infração ao art. 41-A
da Lei n° 9.504197, requer prova robusta da prática da captação
ilícita de sufrá gio cometida pelo candidato ou a sua anuência ao
ilícito.
2. No caso concreto, não ficou comprovado que a entrega de bens,
ocorrida em face de execução de programa social, tenha sido
utilizada com o objetivo de compra de votos.
Recurso a que se nega provimento" (grifei).
"Agravo regimental em recurso especial. Captação ilícita de sufrágio.
Art. 41-A da Lei n o 9.504197. Ação de investigação judicial eleitoral
julgada procedente. Ausência de prova da autoria ou da anuência do
candidato. Agravo regimental a que se dá provimento. Precedente.
A imposição das sanções do art. 41-A há de ter su porte em
prova inabalável de q ue o beneficiário praticou ou anuiu com a
prática das condutas ali tipificadas" (grifei).

N
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"Recurso. Especial. Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A, da Lei
no 9.504197. Prescindibilidade de pedido expresso de votos.

Precedentes. Agravo regimental improvido. 'Para a caracterização da
conduta ilícita é desnecessário o pedido explícito de votos, basta a
anuência do candidato e a evidência do especial fim de agir'."
"RECURSOS ORDINÁRIOS. ELEIÇÃO 2002. PROCEDÊNCIA.
REPRESENTAÇÃO. ART. 41-a DA LEI N° 9.504197. ALICIAMENTO.
ELEITOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSULTAS.
DISTRIBUIÇÃO. MEDICAMENTOS. MULTA E CASSAÇÃO DE
DIPLOMA.
- A adoção do rito do art. 22 da LC no 64190 para as
representações por captação ilícita de sufrágio - art. 41-A da Lei no
9.504197 - não implica o deslocamento da competência para o
corregedor. Preliminar não acolhida.
II - Hipótese em que, cessada a atuação dos juízes auxiliares, o
feito deverá ser distribuído a qualquer outro membro da Corte
Regional.
111 - 0 art. 41-A da Lei no 9.504197 é meio extremo, aplicável

somente quando houver a configuração do pedido de votos,
q uer pelo próp rio candidato, q uer p or terceiros com a sua
anuência.

1V—Recursos providos para a afastar a multa e a cassação do
diploma" (grifei).
"ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO: PRÁTICA DE CONDUTA
VEDADA PELO ART. 41-A DA LEI N° 9.504197, ACRESCENTADO
PELO ART. 1 0 DA LEI N° 9.840, DE 28.9.99: COMPRA DE VOTOS.
- Recurso interposto anteriormente à publicação do acórdão
recorrido: tempestividade. Precedentes do TSE.
II - Tratando-se de matéria que possibilita a perda de mandato
eletivo federal, o recurso para o TSE é ordinário: CF, art. 121, § 40,
IV. Conhecimento de recurso especial como ordinário.
III - Impedimento e suspeição de juízes do TRE: não-acolhimento.
)V—Prática de conduta vedada pelo art. 41-A da Lei n° 9.504/97,
acrescentado pelo art. 10 da Lei n° 9.840199: compra de votos. Há,
nos autos, depoimentos de eleitoras, prestados em juízo, que
atestam a compra de votos.
V— Para a configuração do ilícito inscrito no art. 41-A da Lei
n° 9. 504/97. acrescentado pela Lei n° 9.840199, não é necessária
a aferição da potencialidade de o fato desequilibrar a disputa
eleitoral. Ademais, para q ue ocorra a violação da norma do art.
41-A, não se torna necessário q ue o ato de compra de votos
tenha sido praticado diretamente p elo próprio candidato. E
suficiente q ue, sendo evidente o benefício, do ato haja
participado de q ualq uer forma o candidato ou com ele
consentido ( ... )." (grifei).

RCEd n1 739 (31748-03.2007.6.00.0000)IRO.

102

Com estes fundamentos, julgo procedente o pedido para
cassar os diplomas de governador e vice-governador do Estado de Rondônia.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Senhor
Presidente, diante da fundada divergência na apreciação das provas, tanto por
parte do eminente relator, como por parte de Vossa Excelência, e tendo em
conta as substanciosas sustentações orais, peço vista dos autos.

N 6,
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EXTRATO DA ATA

RCEd n° 739 (31748-03.2007.6.00.0000)IRO. Relator: Ministro
Arnaldo Versiani. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: Ivo
Narciso Cassol (Advogados: Francisco das Chagas França Guedes e outros).
Assistente do recorrido: Partido Progressista (PP) - Nacional (Advogados:
João Berchmans C. Serra e outros). Recorrido: João Aparecido Cahulla
(Advogados: Roberto Franco da Silva e outros).
Usou da palavra, pelo recorrente, o Dr. Roberto Monteiro
Gurgel Santos e, pelos recorridos, o Dr. Eduardo Antônio Lucho Ferrão.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de
ordem no sentido da continuidade do julgamento com o quorum possível e
rejeitou as preliminares suscitadas. No mérito, após o voto do Ministro Arnaldo
Versiani desprovendo o recurso, e o voto do Ministro Ayres Britto provendo-o
para cassar os mandatos dos recorridos, pediu vista o Ministro Ricardo
Lewandowski.
Presidência do Sr. Ministro Ayres Britto. Presentes a
Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Arnaldo Versiani e o Dr. Roberto Monteiro
Gurgel Santos, Procurador-Geral Eleitoral.
SESSÃO DE 24.11.2009.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Senhor
Presidente,
- Considerações iniciais
Busca-se neste recurso contra a expedição de diploma
interposto pelo Ministério Público Eleitoral, com fundamento nos art. 121, § 40,
III, da Constituição, arts. 262, IV, d, 276, II, a, ambos do Código Eleitoral, a
cassação dos mandatos de Ivo Narciso Cassol e de João Aparecido Cahulla,
eleitos no pleito de 2006, respectivamente, para os cargos de Governador e
Vice-Governador do Estado de Rondônia.
Sustenta o recorrente, em síntese, que os recorridos abusaram
do poder econômico porquanto teriam utilizado a empresa Rocha Segurança e
Vigilância Ltda. para viabilizar a captação ilícita de sufrágio dos vigilantes nela
empregados, em benefício das candidaturas a Governador, Senador,
Deputado Federal e Deputado Estadual, "com ofensa ao livre e isonômico jogo
democrático na busca pelo poder" (fI. 4).
Na Sessão Plenária de 2411112009, o Relator, Mm. Arnaldo
Versiani, negou provimento ao presente recurso por entender que o conjunto
de elementos constantes dos autos não comprova a "participação, direta ou
indireta, nem mesmo a anuência, conhecimento ou ciência, pelo recorrido Ivo
Cassol, do esquema de compra de votos montado na empresa de vigilância
ROCHA".

Após o voto do Relator, o Presidente da Corte, Min. Ayres
Britto, abriu divergência julgando procedente o pedido de cassação dos
diplomas de Governador e Vice-Governador dos recorridos, por entender que
são fatos provados nestes autos:
"a) a captação ilícita de sufrágio, efetuada por meio da empresa do
irmão do Senador Expedito Júnior, b) a anuência do Senador,
reconhecida, inclusive pelo TSE no julgamento do Recurso Ordinário
n° 2.0981RO, c) os depoimentos testemunhais, seja na fase do
inquérito instaurado na Polícia Federal, seja nestes autos, tudo a

RCEd n1 739 (31748-03.2007.6.00.0000)IRO.

105

convergir no sentido de que a compra de votos beneficiaria os
candidatos a governador, senador, deputado federal e deputado
estadual; d) proximidade dos envolvidos com o governador, a
demonstrar íntima relação pessoal, profissional e partidária, inclusive
com a participação de detentores de cargos em comissão;
e) policiais civis do Estado de Rondônia ameaçaram testemunhas,
conforme depoimentos de fis. 1.170-1.855; 17 interligação das
campanhas de Expedito Júnior nos comitês de Ivo Cassol;
g) centralização das ações de campanha de Expedito Júnior nos
comitês de Ivo Cassol, que eram os mesmos em Porto Velho,
conforme depoimento de José Robério, tesoureiro de Expedito Júnior
e pessoa de confiança de Ivo Cassol; h) doações do comitê de Ivo
Cassol para o de Expedito Júnior, envolvendo grandes somas e,
curiosamente, justamente nos dias 28 e 29 de setembro de 2006,
véspera das eleições e dia que os depósitos foram realizados nas
contas dos vigilantes"

Aberta a divergência, pedi vista dos autos, os quais devolvo,
agora, para a retomada do julgamento.
Passo a votar.
II - Delimitação do tema em debate
A questão central discutida neste recurso consiste em saber se
o Governador ivo Cassol, à época dos fatos, e seu Vice, João Aparecido
Cahulla, participaram, direta ou indiretamente, da operação de captação ilícita
de sufrágio esquematizada na empresa Rocha Segurança e Vigilância, se dela
tomaram conhecimento ou consentiram em sua realização.
Na origem, o Departamento de Polícia Federal instaurou o
Inquérito Policial 40312006-SRIDPFIRO, a pedido do Ministério Público
Eleitoral, para apurar notícias recebidas pelo "disque-denúncia" do Tribunal
Regional Eleitoral de Rondônia, entre os dias 27 de setembro e 10 de outubro
de 2006, ratificadas em depoimento prestado naquele procedimento
investigatório pelo advogado Moacir Oscar Schneider, em 6 de outubro de
2006, com base em relatos que lhe fizeram vigilantes da referida empresa.
Segundo o depoente, tais vigilantes, clientes seus, relataram
que os candidatos Expedito Júnior, Vai Ferreira e José Antônio captaram
sufrágios ilicitamente por meio de esquema montado na firma de segurança
pertencente ao irmão do primeiro nomeado.
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Após as eleições, mais precisamente nos dias 16 e 17 de
novembro, surgiu o nome de Ivo Cassol nas investigações, a partir dos relatos
feitos pelos vigilantes Diemisson das Chagas Cruz, Edmilton Vieira Pimentel,
Jayrisson Adriano dos Santos Oliveira, Ednaldo de Souza Mota e Joelson
Picanço Lima. Os mencionados vigilantes compareceram à sede da Ordem
dos Advogados local para denunciar a compra de votos, de onde foram
encaminhados à Polícia Federal para prestar depoimentos.
Consta dos autos do IPF 403/2006-SR/DPFIRO, encartado à
fI. 773, um contrato de prestação de serviços conhecido por "contrato
formiguinha", que revela o esquema de compra de votos articulado na empresa
Rocha Segurança e Vigilância, o qual consistia na arregimentação de vigilantes
para, supostamente, "exercer as funções de formiguinha, mediante a

em prol da campanha de Carlos dos
Reis Batista (Cabo Reis) a Deputado Estadual.
remuneração de R$ 100,00 (cem reais)",

Ficou comprovado, no decorrer das investigações, que, apesar
de alguns vigilantes terem, efetivamente, segundo os depoimentos que
ofertaram, prestado serviços na campanha - o que não configura a compra de
voto -, a exemplo de Aurimar Pires do Nascimento (fl. 300), André Durvalino da
Silva (fls. 301-302), Armando Macedo do Nascimento (fl. 320), José Aparecido
Rodrigues (fl. 321), Carlos Fernando Coelho Pimenta (fI. 322) e Lindemberg
Ferreira Campos (fi. 47, anexo 13), outros vigilantes, em especial aqueles que
foram novamente ouvidos pelo Relator deste RCED, confirmaram que
receberam o pagamento acordado, mas não prestaram nenhum serviço, seja
para a empresa Rocha Segurança e Vigilância, seja para a campanha eleitoral
do candidato Cabo Reis, o que, inegavelmente, caracteriza a captação ilícita
de sufrágio.
Conforme ficou evidenciado no inquérito, a contratação de
vigilantes para, supostamente, trabalharem em favor desse candidato serviu
apenas para acobertar o esquema familiar de compra de votos montado na
empresa Rocha Segurança e Vigilância, mediante o qual seu proprietário,
Irineu Ferreira, favorecia os irmãos, Expedido Ferreira Júnior (candidato a
Senador), José Antônio Ferreira (candidato a Deputado Estadual), e também a

IIII
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cunhada Valdelise Ferreira, esposa de Expedito (candidata a Deputada
Federal).
Com base nas investigações realizadas, a Polícia Federal
revelou que a empresa Rocha Segurança, à época dos fatos, tinha 991
vigilantes contratados e, após a quebra do sigilo bancário de todos esses
empregados, identificou mais de 250 depósitos no valor de R$ 100,00 (cem
reais) em contas-salário de alguns deles, totalizando, aproximadamente,
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que foram utilizados para consumar o
ilícito.
Ao final do inquérito, a PF consignou o seguinte:
"Restou comprovado, por documentos e testemunhas, que os

candidatos EXPEDITO JUNIOR, VAL FERREIRA e JOSÉ ANTÔNIO
utilizaram seus assessores da empresa ROCHA SEGURANÇA e
VIGILANCIA LTDA. para promover a corrupção eleitoral (...).
Por fim, consigna-se que o caso ora em apuração certamente foi o
mais grave ocorrido no Estado de Rondônia nos dois últimos
processos eleitorais, visto que envolveu um Senador eleito, uma
Deputada Federal eleita primeira suplente, um candidato a Deputado
Estadual bem votado e, principalmente, a consciência de quase mil
pessoas" (fis. 591-595 - grifos no original).

Em decorrência desses fatos, que também integram o contexto
probatório destes autos, o Tribunal Superior Eleitoral concluiu, no Recurso
Ordinário 2.098/RO, Rel. Mm. Arnaldo Versiani, pela ocorrência de captação
ilícita de sufrágio por meio da empresa Rocha Segurança e Vigilância, diante
da comprovação dos depósitos realizados nas contas-salário de seus
empregados, desvinculados de qualquer prestação de serviço, em particular
para a campanha eleitoral do Cabo Reis, como "formiguinhas".
A jurisprudência desta Corte, como se sabe, não exige a prova
da participação, direta ou indireta, do candidato, para a aplicação do art. 41-A
da Lei das Eleições, bastando, para tanto, o consentimento, a anuência, ou
mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do ilícito eleitoral por
parte deste.
Por essa razão, dei provimento ao RO 2.098/RO, assentando
que "a prova testemunhal, a prova documental, as provas obtidas, inclusive,

^1^
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com quebra de sigilo bancário, realmente, permitem chegar

à conclusão a que

chegou o ministro Relator".

Entendi que, naquele caso, ficou evidenciada a participação do
Senador Expedito Júnior e de outras pessoas a ele ligadas na operação de
compra de votos montada na empresa pertencente a seu irmão.
Conclui, tal como o Mm. Arnaldo Versiani, que a forte ligação
familiar, econômica, política e profissional dos envolvidos no referido esquema
de fraude eleitoral deixava evidenciado o liame entre o Senador Expedito
Júnior e a compra de votos que lhe foi imputada.
Lembro, por oportuno, que, na Sessão Plenária de 2811012009,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 27.6131DF, de minha
relatoria, concedeu a ordem nele pleiteada para determinar à Mesa do Senado
Federal que cumprisse imediatamente da decisão da Justiça Eleitoral de
maneira a dar posse ao impetrante Acir Marcos Gurgacz, na vaga aberta em
virtude da cassação do mandato do Senador Expedito Júnior. 2
III - A relação dos recorridos com a empresa Rocha
Segurança e Vigilância
Feitas essas considerações, passo a examinar a eventual
relação de lvo Cassol e João Aparecido Cahulla com a empresa Rocha
Segurança e Vigilância.
Inicialmente, observo que o Governo do Estado de Rondônia
rescindiu, em 2006, o contrato que firmara com a empresa Condor Vigilância
para, em seguida, firmar um contrato com a empresa Rocha Segurança e
Vigilância.
Com a rescisão contratual, a Condor deixou de honrar seus
passivos trabalhistas, razão pela qual o Sindicato dos Vigilantes passou a
exercer pressão sobre o Governador para que a empresa saldasse tais
débitos.
2 Por meio do Ofício 2.48012009-SF, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, o Presidente do Senado Federal

comunicou a posse de Acir Marcos Gurgacz no mandato de Senador da República pelo Estado de Rondônia.

P^^
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Segundo declarou a testemunha Ednaldo Mota, o

"Sindicato

acabou entrando em cena, para pressionar o pagamento", pois "a história
justificando o atraso no pagamento era de que, como o Governo quebrara o
contrato com a Condor, ele deveria pagar à empresa uma multa, cujo valor
seria utilizado para pagar os débitos trabalhistas".

Afirmou, ainda, que "havia outra história no sentido de que o
não pagamento era por culpa da Condor que já teria recebido o montante". E
acrescentou que, "nas reuniões em que participou, os representados não se
faziam presentes" (fls. 1.771-1.772).
No mesmo sentido, a testemunha Joelson Lima reportou a
realização de uma reunião realizada na véspera das eleições, entre os dias 20
e 29 de setembro, com a participação de 300 (trezentos) a 400 (quatrocentos)
vigilantes, na porta do Sindicato, com o objetivo de exigir uma solução para os
débitos trabalhistas da empresa Condor, a qual culminaria com uma
manifestação diante do Palácio do Governo.
O citado depoente relatou, ainda, que o Governador
compareceu a essa reunião e que, "diante da recusa dos vigilantes em
cederem a intenção de se deslocarem para defronte ao Palácio do Governo",

este teria ameaçado: "não queiram me ter como inimigo".
Tal testemunha aduziu, todavia, que não ouviu nenhuma
promessa do Governador no sentido da quitação do débito da empresa Condor
(fis. 169-170). No mesmo sentido, tem-se o depoimento de Edemilton Pimentel
(fls. 1.802-1.807).
De forma coincidente, Diemisson Cruz narrou que,

'juntamente

com outros colegas vigilantes iriam fazer uma manifestação, no Sindicato da

e
que a manifestação seria defronte o Palácio de Governo, na sexta e no sábado
imediatamente antecedentes às eleições, com a utilização de cartazes e carro
de som (fls. 1.824-1.837).
categoria, reivindicando direitos trabalhistas referentes à empresa Condor",

A preocupação de Ivo Cassol, ora recorrido, com os efeitos da
manifestação em sua campanha política foi confirmada no depoimento de
Diemisson Cruz, o qual afirmou que o Governador teria dito que "aquela
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manifestação prejudicaria a sua candidatura"

Assentou, mais, que

"a presença

do Governador nessa reunião do sindicato acabou por abafar a manifestação
que seria realizada em frente ao Palácio do Governo para reivindicar os
direitos trabalhistas" (fis. 1.826-1.827).

A partir desses depoimentos, confirmados nesta Corte, a meu
ver, ficou comprovado que a presença do Governador na referida reunião
sindical deu-se com o intuito de solucionar as questões dos trabalhistas de
responsabilidade da empresa Condor, não havendo nenhuma referência de
que tenha, na ocasião, tratado de assuntos concernentes à firma Rocha
Segurança.
Verifico, ademais, que o contexto no qual se deu a declaração
"não queiram me ter como inimigo" leva a crer que o objetivo do então
Governador foi o de conter a manifestação programada para ocorrer em frente
ao Palácio do Governo na véspera da eleição.
Um fato, posterior às eleições, confirma esse raciocínio.
Segundo as testemunhas ouvidas, a falta de quitação do passivo trabalhista da
empresa Condor Vigilância teria sido a principal motivação das denúncias
contra os recorridos de captação irregular de sufrágio montada na empresa
Rocha Segurança.
Com efeito, segundo Ednaldo Mota,

"mesmo depois das

eleições, persistiu a ausência de quitação quanto às verbas devidas pela
empresa Condor", o

qual acrescentou que "diante daquela situação, junto com

seus colegas Edemilton, Joelson, Diemisson e Jayrísson, resolveu denunciar o
fato para as autoridades públicas"

(fl. 1.773).

Joelson Lima, por sua vez, aduziu que, depois das eleições,
procurou a Presidente do Sindicato para saber quando receberia seu crédito
trabalhista e que, diante da resposta negativa, 'junto com seus quatro
companheiros, Ednaldo, Edemilton, Diemisson e Jayrisson, deliberaram
denunciara compra de votos, porque ele, o Governador, estava prometendo e

embora ele, pessoalmente, não tenha presenciado a promessa
de Ivo Cassol (fl. 1.790).
não pagava",
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Edemilton Pimentel, de seu turno, confirmou que, em razão do
não pagamento do débito trabalhista pela empresa Condor, juntamente com
Ednaldo, Joelson, Diemisson e Jayrisson, "deliberaram levar o caso à OAB,
para ver se recebiam o dinheiro e, para tanto, resolveram denunciar a compra
de votos" (fl. 1.805). No mesmo sentido, os depoimentos de Jayrisson Oliveira
(fls. 1.840-1.851) e Diemisson Cruz (fls. 1.824-1.837).
Diante desses fatos, penso que se impõe a conclusão segundo
a qual o móvel dos depoimentos formulados especificamente contra Ivo Cassol
correspondeu a uma tentativa engendrada por alguns vigilantes de forçar o
Governo do Estado a honrar os débitos trabalhistas contraídos pela empresa
Condor, cujo contrato, como visto, foi por este rescindido e substituído por
outro celebrado com a Rocha Segurança e Vigilância.
Entendo, portanto, que os recorridos, na condição de
Governador e Vice-Governador do Estado, mantinham uma relação que
poderia ser caracterizada como sendo de cunho político-administrativo com a
empresa Rocha Segurança e não familiar ou pessoal como no caso de
Expedito Júnior.
IV - Da alegada participação dos recorridos na coação de
testemunhas
Sobre a alegada coação de testemunhas por parte dos
recorridos, constato que a Polícia Civil do Estado de Rondônia instaurou o
Inquérito Policial 7, em 18 de janeiro de 2007, a partir de uma representação
criminal formulada pelo vigilante Alan Bahia, que, ao prestar depoimento na
Polícia Federal, foi preso em flagrante por falso testemunho, acusado de tentar
desqualificar o depoimento de outro vigilante.
No auto de prisão em flagrante, encartado às fls. 1.524-1.526,
a autoridade policial consignou que,
"realizada a entrevista preliminar, entendendo que no IPL 40312006
já havia sido ouvido número suficiente de testemunhas, a autoridade
houve por bem dispensá-lo da oitiva quando este subitamente falou
que ali estava para denunciar que a pessoa de Diemisson tinha feito
proposta a ele, proposta esta consistente em vir à Polícia Federal

^w
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denunciar suposto esquema de compra de votos perpetrado por
Expedido Júnior, Vai Ferreira e ivo Cassoi mediante o recebimento
da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)"

Consta, ainda, que, no dia seguinte, ante a insistência de Alan
Bahia em prestar depoimento, a autoridade policial resolveu ouvi-lo.
Entretanto, diante da inconsistência de suas declarações, quando contrastadas
com as provas constantes do IPL 40312006 e com o depoimento de sua
esposa, foi-lhe dada voz de prisão.
É fato que a Polícia Civil do Estado procedeu à intimação de
testemunhas para que depusessem no IP 712007. Existem evidências também
de que ela passou a fazer riondas em locais próximos às residências destas,
com o suposto objetivo de intimidá-las.
Outro fato relevante a ser destacado são as ameaças
formuladas por Agenor Vitorino de Carvalho, alcunhado de "Japa", pessoa com
inúmeros antecedentes criminais que, à ocasião, cumpria pena privativa de
liberdade em regime semi-aberto.
Segundo as testemunhas ouvidas, o "Japa" teria afirmado, em
síntese, que se encontrou pessoalmente com Ivo Cassol e Expedito Júnior
num hangar, onde lhe teria sido oferecida a quantia de R$ 3.000.000,00 (três
milhões de reais), além de uma Secretaria de Estado, caso conseguisse alterar
os depoimentos desfavoráveis colhidos contra aqueles.
Ocorre que, em razão de ameaças a testemunhas e
respectivos familiares, bem assim em face da tentativa de Agenor de Carvalho
de fraudar documentos com o objetivo mudar o seu nome para Renato Rena
de Carvalho e, desse modo, viabilizar urna possível fuga, expediu-se contra ele
um decreto de prisão preventiva sob o fundamento de que
"o investigado revela personalidade inescondivelmente voltada à
vilania. Ingressou, de há muito, no submundo da criminalidade. Não
se trata, em verdade, de nenhum neófito na senda do crime.
Oportuno, neste sentido, realçar os antecedentes criminais
desfavoráveis pela prática de (i) homicídios qualificados (CP, 121,
§ 2 1, incisos II e IV - 4 vezes), (ii) crime de perigo comum (art. 386),
roubo simples e qualificado (CP, art. 157 e § 2 0), quadrilha ou bando
(CP, art. 288) e tráfico ilícito de entorpecentes (Lei 6.36811976,
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art. 12, 14 e 18), com informação de recente prisão à conta de
condenação transitada em julgado (fl. 345).
Há mais. A própria Polícia Civil descortina o envolvimento de 'Japa'
com quadrilha especializada em assalto a banco" (Decisão judicial de
fls. 133-134 - apenso 25).

Em consequência do decreto prisional, Agenor de Carvalho
encontra-se detido desde 201412007. E os 5 (cinco) vigilantes que denunciaram
o ilícito eleitoral, em razão das ameaças que sofreram, foram inseridos no
Programa Nacional de Proteção a Testemunhas.
Ao refletir sobre esse conjunto de elementos, o Relator deste
feito, Mm. Arnaldo Versiani, concluiu que
"nenhuma das testemunhas teve qualquer diálogo presencial com o
recorrido ivo Cassol; todos os depoimentos indicam que outras
pessoas, especialmente Japa e policiais civis, falariam e ofereceriam
vantagens em nome daquele recorrido lvo Cassol. São, assim,
testemunhas de 'ouvir dizer, que não favorece nenhum juízo de
valor efetivo. Tais testemunhos provam o teor das declarações de
Japa e de policiais civis, mas, não, a participação ou a ciência do
recorrido lvo Cassol.
(...)
Por outro lado, e isso é que me parece mais relevante, todos
aqueles elementos, em sua essência, se referem não à compra de
votos comprovadamente ocorrida no âmbito da empresa de
vigilância ROCHA, mas, sim, a eventual coação de testemunhas que
teria acontecido posteriormente às eleições.
Nenhum fato, aliás, objeto de apuração neste recurso é,
especificamente, relacionado à compra de votos, com a participação
ou ciência do recorrido Ivo Cassol, e essa participação ou ciência
não pode ser deduzida de outros fatos ou circunstâncias, como se
deu, por exemplo, nos autos do RO n° 2.098, em que o Tribunal
concluiu pela ciência do Senador Expedito Júnior.
(...)
Noto, inclusive, que todas as investigações tiveram início a partir de
depoimento de Moacir Oscar Schneider, o qual denunciou a compra
de votos, porque ele possuía contato direto com empregados da
empresa de vigilância, que lhe relataram que 'uma vez vendido o
voto a pessoa deveria votar em Expedito Júnior, Vai Ferreira e José
Antônio', não se referindo, portanto, a pedido de voto em favor do
recorrido ivo Cassol, conforme se extrai de testemunho constante
dos autos já citados do RCED n° 755, testemunha que aqui não foi
ouvida, em face da desistência formulada pelo Ministério Público
Eleitoral".
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Na mesma linha, examinando detidamente os autos, não
encontro elementos probatórios sólidos que permitam concluir, de maneira
inequívoca, que Ivo Cassol tivesse algum envolvimento com Agenor de
Carvalho, o "Japa", ou que tenha orientado o modus operandi da Polícia Civil
nas investigações destinadas a apurar a alegada tentativa de fraude e compra
de testemunhas.
Esses fatos são, ademais, posteriores ao pleito, desbordando,
portanto, dos limites do julgamento deste recurso contra expedição de diploma,
nada impedindo, porém, que sejam objeto de apuração em sede própria.
V - Financiamento de campanha, afinidade política e
presunções judiciais
É certo que o recorrido lvo Cassol e o então candidato ao
Senado Expedito Júnior atuaram de forma politicamente afinada, mediante
apoio mútuo, candidatando-se aos cargos almejados pela mesma agremiação
partidária, qual seja, o Partido Popular Socialista - PPS.
Existiram, também, doações comuns para ambas as
candidáturas, destacando-se, dentre elas, a da empresa Mercantil Nova Era
Ltda., que transferiu, entre os meses de agosto e setembro de 2006,
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a campanha do primeiro e
R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para a do segundo.
Verifico, mais, que o Comitê Financeiro Estadual para
Governador repassou, entre os dias 28 e 29 de setembro de 2006, doações
estimáveis em R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) e
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para a campanha de Expedito Júnior.
Esses valores, no entanto, não foram doados em dinheiro
(espécie), consistindo em material gráfico (despesas comuns de campanha) e
no pagamento, mediante rateio, do custo de programa eleitoral (mídia),
conforme consta de recibos encartados na prestação de contas, destaque-se,
aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.3
Recibos de fis. 132, 230, 472 e 473 da Prestação de Contas 3.15512006 (AIJE 3.332/RO).
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Ao examinar as transferências efetuadas pelo referido Comitê
Financeiro Estadual para o comitê eleitoral de Expedito Júnior, a Relatora da
AIJE 3.332/RO, entendeu que
«as doações ocorridas, ainda que apenas estimáveis em dinheiro e
para pagar serviços gráficos nos termos da legislação, não refutam o
fato que EXPEDITO JR. não tenha se valido de tais valores
(estimáveis) para compensar a saída do dinheiro que teve que
manejar para a compra dos votos".

Não há, porém, nos autos, qualquer prova de que tais doações
- apenas estimáveis em dinheiro - tivessem sido utilizadas para patrocinar o
esquema de compra de votos articulado na empresa Rocha Segurança e
Vigilância.
Como se sabe, a Lei das Eleições permite a constituição de
comitês financeiros, com a finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los em
campanhas eleitorais, inclusive doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro
para distribuição entre candidatos, nos limites fixados na legislação especial,
mediante prestação de contas à Justiça Eleitoral.
Verifico, pois, que a aprovação das contas de campanha de Ivo
Cassol pelo TRE de Rondônia e a inexistência de doações em dinheiro, nas
datas mencionadas pelo Ministério Público Eleitoral, enfraquecem
sobremaneira a presunção de que os recorridos teriam financiado,
indiretamente, o esquema de captação ilícita de sufrágio por meio das
mencionadas doações.
Relembro que, nos autos da AIJE 3.3321R0, o MPE conferiu
especial relevo ao que denominou "participação política afinada", ou
"orquestração de atos de campanha" entre Ivo Cassol e Expedito Júnior.
Mesmo que notória a associação entre tais candidatos, o fato,
em si, não é merecedor de reprimenda judicial. É que a orquestração de
candidaturas, derivada da identidade de desígnios políticos, que se traduz em
estratégias e táticas eleitorais comuns, não pode ser considerada atividade
ilícita, salvo se evidenciado o concilium fraudis.
Cf. fl. 75 do RCED 3.332/RO, Rei. Des. Ivarira Borges.
5 Arts. 19, 23, 29, 81, todos da Lei 9.50411997 e art. 15 da Resolução 22.250/TSE.
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A concentração de campanhas eleitorais de candidatos
distintos configura, ao revés, atividade lícita, pois o interesse que a anima, de
regra, é somar recursos e esforços para obter êxito nas eleições. É escusado
dizer que são evidentes os benefícios políticos do partido que consegue eleger
o máximo de candidatos dentro de uma mesma coligação a cargos majoritários
e proporcionais.
Sobre tal questão, o Mm. Arnaldo Versiani bem observou o
seguinte:
"Mesmo a alegada afinidade política existente entre o recorrido Ivo
Cassol e o Senador Expedito Júnior não acarreta, só por sí, a ciência
por aquele de todos os atos de campanha praticados por pessoas
ligadas a este. Do contrário, a responsabilidade do recorrido Ivo
Cassol não seria subjetiva, como é o caso, especialmente, da
captação ilícita de sufrágio prevista no art. 41-A da Lei das Eleições,
mas, sim, objetiva, apenas pelo fato de o esquema de compra de
votos montado dentro da empresa de vigilância administrada pelo
irmão do Senador Expedito Júnior, em tese, beneficiá-lo, em virtude
da prova de que também teriam sido pedidos votos a seu favor,
juntamente com o pedido de votos para o próprio Senador Expedito
Júnior, sua esposa e seu outro irmão"

Na mesma linha, entendo que não se pode presumir que Ivo
Cassol tenha participado dos ilícitos eleitorais imputados a Expedito Júnior ou
destes tivesse conhecimento ou a eles dado a sua anuência, apenas pelo fato
de manter uma aliança política com este último. Em outras palavras, a
coordenação de campanhas não pode levar à pressuposição de que os
candidatos afins tenham pleno conhecimento das condutas praticadas por
cada um deles individualmente, sobretudo em se tratando de atos ilícitos.
VI - Captação ilícita de sufrágio e a imprescindibilidade de
provas robustas
A Constituição de 1988 abrigou com especial destaque o
princípio da soberania popular ao consignar, em seu art. 10, parágrafo único,
que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente.
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O art. 14, caput, por sua vez esclarece que a soberania popular
será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos. Sobre o tema, Fávila Ribeiro assentou que a soberania
popular é o ponto fundamental da concepção do regime democrático. 6
Nesse diapasão, vale lembrar que o art. 41-A, introduzido na
Lei 9.50411997 pela Lei 9.84011999, configura um dos mais importantes
instrumentos de proteção à vontade soberana do eleitor, na medida em que
enseja uma penalização efetiva e rigorosa das condutas que possam macular
o seu direito fundamental ao livre exercício do voto.
Não é por outro motivo que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal julgou improcedente a ADI 3.5921DF, proposta pelo Partido Socialista
Brasileiro - PSB, com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da pena de
"cassação do registro ou do diploma", aplicável ao candidato que praticasse a
captação ilícita de sufrágio repelida no art. 41-A da Lei das Eleições. À
ocasião, assentou o Relator, Min. Gilmar Mendes, que "a ninguém é dado o
direito de interferir na liberdade de escolha do eleitor"

Ocorre que, nos termos da firme e remansosa jurisprudência
desta Corte, sem a participação direta ou indireta do candidato, ou sem a sua
consciente e voluntária adesão a projeto concebido por terceiro, não se pode
cogitar de captação irregular de sufrágio, tal como prevista no art. 41-A da Lei
9.504/97.
Assim, mostra-se imperiosa, para a caracterização do ilícito em
tela, a comprovação de que o candidato tenha tido algum grau de participação.
Essa participação poderá ser de três espécies: [i] direta, quando ele próprio
realiza a doação, o oferecimento ou a promessa de entrega ao eleitor de bem
ou vantagem com a finalidade de obter-lhe o voto; [ii] indireta, quando atua por
interposta pessoa na concretização do ato vedado; ou [iii] presumida, quando
dele tem ciência ou lhe dá anuência inequívoca.
Mostra-se, pois, imprescindível que o candidato concorra de
alguma forma para a consecução do ilícito, sob pena de não se estabelecer o
liame entre os sujeitos ativo e passivo da captação vedada sufrágio.
6 RIBEIRO,

Fávila. 0 Direito Eleitoral e a Soberania Popular. v 3, n. 1. Fortaleza: Themis, 2000. p. 300.
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Nesse sentido, conforme assentou o Mm. Joaquim Barbosa,
nos autos do REspe 25.560-AgR/GO, "a imposição das sanções do art. 41-A
há de ter suporte em prova inabalável de que o beneficiário praticou ou anuiu
com a prática das condutas ali tipificadas"

(grifei).

Diversos julgados proferidos por este Tribunal confirmam a
assertiva de que a ausência de prova robusta afasta a sanção prevista no
art. 41-A da Lei 9.504/1 997.
No julgamento do RO 1

.4841SP,

por exemplo, o Relator,

Mm. Marcelo Ribeiro, consignou que, "para a configuração da captação ilícita
de sufrágio, é necessária a presença de prova robusta e inconteste, além da
comprovação da participação direta ou indireta do candidato nos fatos tidos por
ilegais, bem como da benesse ter sido ofertada em troca de votos".

A jurisprudência do TSE, como se vê, repele a prova
meramente indiciária, nesses casos, visto que as evidências do ilícito devem
colocar-se a salvo de quaisquer dúvidas.
O Mm. Fernando Gonçalves, Relator do RO 2.349/RO, de sua
parte, após analisar depoimentos reduzidos a termo nos autos e, não os
considerando suficientes, também concluiu pela imprescindibilidade de
provas robustas em se tratando de captação ilícita de sufrágio.
De forma semelhante, esta Corte, no RCED 6981TO,
Rei. Mm. Felix Fischer, decidiu que a nomeação ostensiva de servidores
públicos, embora pudesse caracterizar abuso de poder político, não se
mostrou apta para caracterizar a captação ilícita de sufrágio, por ausência de
um liame claro entre o referido ato e a suposta captação de votos.
Cito, ainda, entre outros, os seguintes precedentes:
"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
presunções"
(REspe 21.390/131=,
e

Rei. Mm. Humberto Gomes de Barros - grifei).
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"RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. PROVA TESTEMUNHAL. FRAGILIDADE.
1. A procedência de representação, com fundamento no
art. 41-A da Lei n° 9.504197, 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);
"Para a caracterização da captação ilícita de sufrágio, há que se
ter provas cabais, conclusivas, da participação do candidato na
conduta ilegal, ainda que de forma indireta, bem como a
finalidade de captação vedada de sufrágio, condições essas
que, no caso, não estão patentes" (RO 1 .444/MT,

Rei. Mm. Joaquim Barbosa - grifei).

"PERDA DE MANDATO ELETIVO. PROVA INCONCUSSA.
EXIGÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS
PROVAS ART. 23. LC N° 64190. 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° 9.504197.
(Precedentes: AI 5473, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 28.8.2006; e
Ai 4000, Rei. Mm. Barros Monteiro, DJ de 6.2.2004)" (REspe

28.121/RR, Rei. Mm. Felix Fischer).
'AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGUIMENTO

NEGADO. ARTT, 41-A DA LEI N° 9.504197.

1. Não prospera agravo regimental contra decisão monocrática que
nega seguimento a recurso especial por entender correto o acórdão
de segundo grau, ao definir que a cassação do registro ou do
mandato, com fundamento no art. 41-A da Lei n° 9.504, de 1997,
só pode ocorrer quando existir prova robusta e Inconteste da
captação Ilícita de sufrágio.
2. Há necessidade, portanto, de ficar suficientemente
demonstrado nos autos, para a aplicação do dispositivo
supramencionado, que o candidato participou direta ou
Indiretamente dos fatos apontados como ilegais e, também, que
a benesse foi dada ou oferecida com expresso pedido de votos.
3. Decisão do Tribunal a quo com suporte em exame de fatos, cuja
conclusão se apresenta harmônica com o panorama dos autos.
4. Negativa de seguimento do recurso especial que se impõe.
5.

Agravo Regimental não provido"

Rei. Mm. José Delgado - grifei).

(REspe 25.535-AgR,
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"O TSE entende que, para a caracterização da captação de
sufrágio, é indispensável a prova de participação direta ou
indireta dos representados, permitindo-se até que o seja na
forma de explícita anuência da conduta objeto da investigação,
não bastando, para a configuração, o proveito eleitoral que com
os fatos tenham auferido, ou a presunção de que desses
tivessem ciência. A ausência de prova de participação dos
candidatos na conduta investigada afasta a aplicação do art. 41-A da
Lei n° 9.504197' (REspe 21 .327/MG, Rei. Min. Elien Grade - grifei).

Julgados de minha relatoria, acolhidos à unanimidade pelo
Plenário desta Corte, traduzem o mesmo entendimento. Veja-se, por exemplo,
os RCEDs 7081GO, 686/RJ, 714/RJ e o RCED 726/GO.
Conforme assentei no Recurso contra Expedição de Diploma
692/RJ,
"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'

Assim, por dever de coerência, sou forçado a concluir que o
presente feito carece das provas necessárias para que o recorrente logre êxito
em seu desiderato. Meros indícios e presunções, ainda plausíveis, não são
suficientes para a aplicação da severa pena de cassação de diploma, que
exige - insisto - a produção de provas inequívocas da prática do ilícito.
Nesse aspecto, o eminente Professor Dalmo de Abreu Daliari,
ensina que é extremamente perigoso, além de contrário aos mais elementares
princípios de Direito, confundir-se indícios com fatos comprovados.
A eficácia probante desses elementos de convicção, para
viabilizar uma condenação, seja na Justiça Eleitoral, seja no campo penal,
requer que a prova indiciária ou circunstancial seja completamente sólida,
veemente e indubitável, e que não se possa ver abalada, neutralizada ou
excluída por contra-indícios ou contingências adversas. 8

DALLARI, Dalmo de Abreu. O Renascer do Direito. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 60.
8 Cf. GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antônio Scarance, GOMES FILHO, Antônio Magalhães.

no processo penal. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, pp. 120-121.

As nulidades
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A orientação jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral,
como se viu, é firme e remansosa no sentido de que a penalidade extrema da
cassação de diploma não se compadece com uma interpretação extensiva de
meros indícios de participação do candidato no ilícito capitulado no art. 41-A da
Lei das Eleições.
Como bem assentou o Mm. Fernando Gonçalves, nos autos do
RO 1 .4321AP, de sua relatoria, "é ônus do investigante carrear aos autos
provas que demonstrem haver sido transgredida a legislação eleitora!".

Descabe, pois, exigir do representado a produção de prova negativa. Nesse
sentido, cito, entre outros, o REspe 25.920-AgR/PA, Rei. Min. Caputo Bastos.
Essa unha jurisprudencial prestigia a presunção de não
culpabilidade que, em nosso sistema jurídico, beneficia os cidadãos em geral.
É dizer, o autor de uma representação eleitoral não pode valer-se, para fazer
prevalecer sua imputação, de acusações com contornos incertos, cuja efetiva
ocorrência não consegue comprovar à saciedade. O benefício da dúvida, que
prevalece nos ordenamentos legais das nações civilizadas, integra o
patrimônio de direitos dos acusados em todos os campos do Direito,
favorecendo, portanto, também, os investigados nas ações eleitorais.
Esse dado assume especial relevo nas eleições majoritárias,
que envolvem, como regra, um grande contingente de eleitores, distribuídos
por uma extensa circunscrição eleitoral.
Conforme afirmou o Mm. Arnaldo Versiani, Relator deste feito,
as conclusões deste Tribunal no julgamento do RO 2.0981R0, também de sua
relatoria, não podem ser aplicadas no presente RCED, pois a cassação do
Senador Expedito Júnior levou em consideração determinado contexto de
relações familiares, econômicas e funcionais que autorizava a conclusão de
que certas pessoas e a empresa Rocha Segurança e Vigilância estavam
envolvidas com a captação de ilícita de sufrágio, comprovada de forma
incontroversa naquele feito.
No recurso sob exame, porém, por tudo quanto foi exposto,
não é possível, a meu ver, vislumbrar-se, de modo inequívoco, esse vínculo
com relação aos recorridos Ivo Cassol e João Aparecido Cahulla, em que pese
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a ampla discricionariedade que o art. 23 do Código Eleitoral confere ao
Tribunal na apreciação de indícios e presunções e outros elementos integram
o conjunto probatório.
VII - Conclusões
Após compulsar detidamente os 36 volumes que compõem
este recurso contra expedição de diploma, concluo que não se pode afirmar
que os recorridos Ivo Cassol e João Aparecido Cahulla tenham praticado a
captação irregular de sufrágio reconhecida por este Tribunal no julgamento do
RO 2.0981R0 no tocante a terceiros.
E, por decorrência lógica do afastamento da hipótese do
art. 41-A da Lei das Eleições, entendo que não há falar também em abuso do
poder econômico, o qual, de resto, exige, para sua configuração, o exame da
potencialidade da conduta.
Ainda que dele pudesse cogitar-se, em tese, ressalto que lvo
Cassol, que se encontra no 8 0 ano de governo, foi reeleito no primeiro turno,
com mais do dobro dos votos obtidos pelo segundo colocado.
Em face de todo o exposto, nego provimento ao recurso.

VOTO (ratificação - vencido)

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO (presidente):
Senhores Ministros, peço licença aos colegas para, novamente, reproduzir
alguns trechos do voto da relatora da AIJE no TRE/RO. Ressalto, todavia, que
a prova citada (interceptação telefônica autorizada judicialmente), pela
Desembargadora, encontra-se às fls. 90, 91, 93, 97, 98, 119, 123 e 124 do
anexo 7 e fls. 142 e 143 do anexo 17 destes autos. Vejamos:
"No dia 1210312007, o Delegado de Polícia Civil RENATO EDUARDO
SOUZA, Subsecretário de Segurança Pública, ligou para o Delegado
de Polícia Civil HÉLIO TEIXEIRA LOES FILHO, e manteve o
seguinte diálogo às 13h35min:
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RENATO: Doutor HELIO, tudo bom? Você está na delega ou
se está onde?
HELIO: Eu estou saindo Doutor, eu estou indo aqui no banco
E ... ]

RENATO: Faz um favor para mim?
HELIO: Fala mano.
RENATO: Quem eu posso mandar? O Doutor AMARILDO
(AMADEU?) está precisando urgente de uma cópia daquilo lá.
HELIO: De quê?
RENATO: Do inquérito.
HELIO: Tá.
RENATO: Precisava para hoje. [...]
HELIO: Então tá. [ ... ]'.
Em outra conversa telefônica, o Delegado HELIO pede para
HENRIQUE separar o inquérito do EXPEDITO JR. sobre a compra
de votos e levar até a SEVIC e estes levarem urgente à Secretaria
de Segurança em mãos da VANESSA, aos cuidados do Delegado
RENATO. O diálogo ocorreu no dia 1210312007 às 13h38min.
'HELIO: HENRIQUE, separa aquele inquérito aí do EXPEDITO
JUNIOR aí, esse que está apurando esse negócio aí de
suposta compra de votos aí.
HENRIQUE: Tá.
HELIO: Aí, pega ele aí e leva ele lá no SEVIC, aí pede para
levar urgente lá na SECRETARIA DE SEGURANÇA, entregar
lá para o DOUTOR Renato. [...]
HENRIQUE: No SEVIC.
FIELIO: Aí pede para entregar lá. Ó, o DOUTOR HELIO pediu
para entregar aí urgente e levar lá na VANESSA, lá na
SESDEC.
HENRIQUE: E estão esperando?
HELIO: Aos cuidados do DOUTOR RENATO. Ele que quer
cópia desse inquérito aí. E...]
HENRIQUE: Tá bom [ ... ]'.
(...)
No dia 1310312007, às 08h43min, o Delegado RENATO chama o
Delegado HÉLIO para irem até o Ministério Público para ouvirem a
testemunha AGENOR DE CARVALHO (vulgo 'JAPA').
'HÉLIO: Pois não Doutor. [ ... ]
RENATO: Faz o seguinte, fica meio no jeito ai, pega um. Você
digita ou não?
HÉLIO: Digito.
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RENATO: É para a gente ouvir, ele mandou lá no MINISTÉRIO
PUBLICO para ouvir uma testemunha lá daquele inquérito.
Pega aquela cópia daquele inquérito. [...]
HÉLIO: É? O que é que houve?
RENATO: Não, aquele, não se conhece, o AGENOR -'JAPA'?
HÉLIO: Sei.
RENATO: Os caras tiveram contato com ele, falaram uma
história para ele e só vai informar o que os caras falaram lá.
Mas os promotores não foram aí no dia que foram ouvir o
JAMESSON? Não foram dois?
HÉLIO: Foi.
RENATO: Então, vamos pegar o depoimento na frente dos
PROMOTORES lá também.
HÉLIO: então tá bom [ ... ].'
Na manhã do dia 1410312007, às 08h47min, os delegados HÉLIO e
RENATO travam um diálogo que indica como seriam ajustados
novos depoimentos de vigilantes.
'RENATO: Ô HÉLIO, bom? [...] Não esquece de mandar as
cópias pra mim não.
HÉLIO: Não. Já está comigo.
RENATO: Beleza. Viu HÉLIO.
HÉLIO: O.
RENATO: Você não ouviu nem um outro vigilante não né?
HÉLIO: Não, que deu aquele bafafá todo né.
RENATO; É, tinha que ouvir um outro falar assim, ó teve
proposta para isso, tal, para fomentar mais o inquérito né.
HÉLIO: Tá bom. Vou dar uma ligada lá para o cara lá, para ele
trazer um aqui que a gente já tinha conversado com ele.
RENATO: Beleza então.'
A conversa interceptada no dia 1610312007 às 11 h22min entre o
assessor de imprensa do Governo, Sr. ERANILDO, e o Delegado
Renato, reforçam a constatação que estavam por ordem dos
representados e que precisavam de mais testemunhas. Vejamos:
'ERANILDO: Doutor HÉLIO, aqui é ERANILDO, da
ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GOVERNO, tudo bem?
HÉLIO: Tranqüilo.
ERANILDO: Eu redigi um material ontem, com base no
depoimento dos senhores VANDERSON e Anderson né?
HÉLIO: Do VANDERSON e do AGENOR né?
ERANILDO: AGENOR, desculpa. E o senhor foi o delegado
que acompanhou né? O depoimento dele, né? Junto com o
Promotor MARCELO LIMA DE OLIVEIRA.
HÉLIO: É.
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ERANILDO: Qual vai ser o próximo passo da investigação?
HELIO: Agora, o próximo passo é a gente tentar arrumar outras
testemunhas que venham realmente dizer que aqueles
depoimentos podem ter sido uma armação, ou não né? [...]
ERANILDO: Sei. Aí, no caso, o JOELSON ele vai ser ouvido
também, né? O JOELSON e os demais?' [ ... ] 'Porque, na
verdade ... ... porque eu, deixa eu lhe falar. Eu fui incumbido de
fazer o material......, com base no depoimento dele, de que seria
uma falsa acusação de que teria havido compra de voto, a
polícia abriria uma nova investigação. Mas eu tenho que falar
com alguém para me dizer se a investigação existe. Correto?
HÉLIO: Existe inquérito. Existe.' [ ... ] Agora, nós temos que
investigar. Se eles mandaram a gente investigar, eu sou
funcionário público né.
ERANILDO: Se fosse a favor ou contra, o senhor não teria, sua
missão seria essa.
HÉLIO: É. E outra coisa, a ordem que me foi dada foi para
investigar, ela não é manifestamente ilegal. A ordem é legal.
Agora, se há conexão com o inquérito lá da Polícia Federal,
eles que entrem na Justiça, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
pedindo a conexão dos fatos e leve o inquérito para lá né?
ERANILDO: É. [••] Então tudo bem Doutor. Esse número aí é o
número aqui que serve o Departamento de Comunicação, se o
senhor tiver alguma coisa. [...]
HÉLIO: Tá. O Secretário também está acompanhando isso de
perto né, o Doutor RENATO, Secretário, aí eu sempre passo
para ele. Ele me solicita as informações né, o Secretário
Adjunto, aí qualquer coisinha eu passo para ele, e ele te dá um
retorno aí. [ ... ]
ERANILDO: Tá. Obrigado. Tchau.'
No dia 2010412007, às 18h42min, o novo Subsecretário de
Segurança Pública do Estado de Rondônia, Delegado Policial Civil
CÉSAR PIZZANO, fez contato com o Delegado HÉLIO, no dia da
prisão de 'JAPA', para tomar uma posição para o Governador IVO
CASSOL.
'PIZZANO: Então, eu estou te ligando na verdade, porque eu
precisava conversar pessoalmente contigo de uma situação
aqui extremamente delicada, eu, a Dra. Rose já me adiantou
algumas coisas aqui. Eu gostaria que você me colocasse mais
algumas coisas até pra gente tomar uma posição pra... o
Governador, sabe?
HÉLIO: Tá bom. [ ... ]
PIZZANO: Diz que amanhã liga pra ele pra marcar o local, pois
não dá pra conversar por telefone porque não é confiável.'

ç>çõ
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(...)
No diálogo do dia 2110412007, às 08h54min07seg, o Delegado
HÉLIO pediu ao Agente de Polícia Civil ELSEDIR que se encontre
com ele e o Subsecretário CÉSAR PIZZANO para verem o dossiê do
'JAPA'.
'HÉLIO: ELSEDIR:?
ELSEDIR: Oi.
HÉLIO: Tá em casa?
ELSEDIR: Tô em casa.
HÉLIO: É
o Dr. César Pizzano queria dar uma olhada
naquele dossiê lá do 'JAPA'.
ELSEDIR: Certo.
HÉLIO: Tinha como dar um pulinho lá na delegacia?
ELSEDIR: Tem sim'.
Na conversa do dia 2110412007, às 14h30min, HÉLIO e a Delegada
ROSE confirmam a reunião no posto de gasolina e a ida de todos à
Delegacia de Patrimônio para estudar o dossiê do 'JAPA'. Em
seguida confirmam que mostraram o material do 'JAPA' no posto de
gasolina e que vão conversar com o Governador.
ROSE: Hein, o pessoal já te procurou aí já, aquele pessoal
que te ligou ontem?
HÉLIO: Já, ligou ontem, já reuni com eles ontem à noite, e hoje
de manhã fomos lá na delegacia.
ROSE: E aí?
HÉLIO: Mostramos o material pra ele lá e vamos conversar
com o Governador.
ROSE: É o que eu falei né? Quem arrumou aquele povo para
depor na realidade você sabe, né Hélio?
HÉLIO: É.
ROSE: Foi aquilo mesmo que eu tinha conversado então?
HÉLIO: É foi." (grifei) [sic].
Ora, analisando o conteúdo das conversas interceptadas,
autorizadas judicialmente, verifica-se que pessoas da alta cúpula da Polícia
Civil do Estado de Rondônia, ao determinarem a instauração de inquérito
policial para apurar a suposta compra de votos, tentaram, na verdade,
fragilizar, artificialmente, as investigações do inquérito da Polícia Federal. Tudo
isso sob os olhares do Assessor de Comunicação daquele Estado,
encarregado de elaborar a matéria jornalística favorável. Sem falar que todo
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esse material produzido possuía, conforme relatado, um destinatário
específico: o Governador do Estado de Rondônia.
Vale dizer: há, a meu ver, farto conjunto probatório nestes
autos - prova documental, testemunhal e as interceptações telefônicas
realizadas após as eleições - que leva a uma única conclusão: a inequívoca
ciência e, consequentemente, a anuência dos recorridos quanto à captação
ilícita de sufrágio ocorrida nas Eleições 2006, ante o manifesto benefício dos
recorridos. A propósito, quanto à possibilidade de se chegar a um juízo de
cassação de diploma a partir de provas indiciárias (diga-se, convincentes),
transcrevo trechos dos votos do Min. Joelson Dias no RO n° 2.098/RO
(Senador) e, do Míri. Sepúlveda Pertence no RCED n o 612/DF (Governador de
Estado), respectivamente:
Não exatamente a alegação dos recorrentes de que a decisão
recorrida fosse fundada 'exclusivamente em presunções', mas, na
verdade, a eventual possibilidade, em razão do que aventado nas
razões recursais, de que ou não estivesse devidamente
fundamentado o acolhimento também da prova indireta, indiciária, ou
de que os indícios que lhe permitiram chegar ao seu resultado não
fossem graves e consistentes o bastante.
O sistema de valoração das provas adotado pelo nosso
ordenamento é o do livre convencimento motivado ou da persuasão
racional, que abdica das provas legais ou tarifadas, com valor
pré-determinado pelo legislador.
E o que diz o CPC:
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos
fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não
alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os
motivos que lhe formaram o convencimento. (Redação dada
pela Lei n°5.925, de 1°.10.1973)
E também o CPP:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da
prova produzida em contraditório judicial, não podendo
fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela
Lei n° 11.690, de 2008)
Nesse sentido, aliás, já decidiu o c. STF:
3. Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete
ao Juiz da causa valorar com ampla liberdade os elementos de
prova constantes dos autos, desde que o faça motivadamente,
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com o que se permite a aferição dos parâmetros de legalidade
e de razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não
vigora mais entre nós o sistema das provas tarifadas, segundo
o qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força
probante de cada meio de prova. (RI-1C 91.691/SP, rei.
Min. Menezes Direito, Ti, 19.02.2008, DJE 24.04.2008)
Não existe diferença hierárquica em nosso sistema jurídico entre as
provas diretas e indiretas.
Espécie de prova indireta que é, nenhuma razão há para a prova
indiciária ser descartada de per se, nem, sequer, hierarquizada em
relação às denominadas provas diretas.
(...)
A prova indiciária, portanto, não somente é admitida, mas inclusive
tem a sua utilização comandada pelo nosso ordenamento jurídico e,
mais especificamente, pela própria legislação eleitoral.
É, por exemplo, o que expressamente dispõe o art. 23, da Lei
Complementar n° 64190:
Art. 23. 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.
É pela prova indireta, ou seja, também pela prova indiciária, portanto,
que se poderá verificar a ocorrência ou não dos fatos indiciários e,
em consequência, a implicação legal daí decorrente que diz respeito
à existência ou não do fato principal.
(...)
TOURINHO FILHO, por exemplo, registra que 'o indício é, também,
um meio de prova, e tanto o é, que o legislador o encartou no
capítulo pertinente às provas, e, por isso mesmo, seu valor
probatório é semelhante às chamadas provas diretas'

Ainda que obtidos em sede inquIsitorIal, os Indícios servem para o
embasamento da condenação se, é claro, agregados a outros
elementos colhidos na esfera judicial.
Nesse sentido, já decidiu o STF:
Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são
equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza
pode provir deles.
Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o
fato a ser provado seja lógico e próximo (HC 70344/RJ - RIO
DE JANEIRO, Relator Mm. PAULO BROSSARD, Julgamento
1410911993, Órgão Julgador: Segunda Turma, Publicação DJ
22-10-1993 PP-22253, EMENT VOL-01722-02 PP-00300).
(...)
3. Aí - segundo o entendimento sedimentado - indícios de
autoria não têm o sentido de prova indiciária - que pode bastar
à condenação - mas, sim, de elementos bastantes a fundar
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suspeita contra o denunciado. (STF - HC 83.5421PE,
rei. Mm. Sepúlveda Pertence, DJ 26.03.2004, p. 9).
(...)
EMENTA: 1. Sentença condenatória: justa causa conforme
fundamentação idônea, baseada não apenas na confissão
depois retratada do paciente, mas também na prova indiciária
colhida em juízo, julgada bastante para elidir a verossimilhança
de sua versão os fatos: juízo de mérito a cuja revisão não se
presta o habeas corpus. ( ... ) (STF - HC 75.809/SP, rei. Mm.
Sepúlveda Pertence, Ti, 17.03.1998, DJ 17.04.1998, p. 4).
E também o c. STJ, em acórdão da lavra do em. Ministro Fernando
Gonçalves:
PENAL.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
MAGISTRADO.
CONDENAÇÃO. CO-AUTORIA. ADVOGADO.
1.
O crime de corrupção passiva, consoante antiga, mas
ainda atual jurisprudência, "somente se perfaz, quando fica
demonstrado, mesmo através de indícios, que o funcionário
procurou alienar ato de ofício."
O exame dos indícios resultantes do contexto
2.
probatório levam à conclusão de que houve entre os
co-partícipes (magistrado e advogado) uma concorrência
efetiva para a prática do delito de corrupção passiva.
Denúncia procedente, com imposição das penalidades
3.
previstas lei. (Apn. 224/SP, Rei. Ministro FERNANDO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 0111012008,
DJe 2311012008).
Por outro lado, indício não é sinônimo de presunção. Como lecionava
CARRARA:
Indícios são circunstâncias que nos revelam, pela conexão que
guardam o fato probando, a existência desse mesmo fato, ao
passo que as presunções exprimem a própria persuasão desta
existência.
Por outras, os indícios são elementos sensíveis, reais, que
indicam um objeto (index), ao passo que as presunções são as
conjecturas ou juízos formados sobre a existência do fato
probando, conjecturas pressupostas pela lei como verdades
absolutas (presunções legais, ou induzidas pelo juiz segundo a
ordem natural das coisas - presunções comuns).
(...)"
Essa soma de indícios levam-me, autorizado pela norma de direito
probatório do art. 23 da Lei Complementar n° 64190 - que o
Supremo Tribunal Federal considerou válida, é claro, respeitados os
ditames constitucionais; e isso ficou decidido na rejeição das
preliminares -, a pedir todas as vênias aos meus eminentes colegas,
todo o respeito pela convicção por eles formada, para dar provimento
ao recurso".
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Com estas breves considerações, mantenho voto para dar
provimento ao recurso.
É como voto.

VOTO (vencido)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente,
na sessão passada aguardei, exatamente após o voto de Vossa Excelência, na
sequência correta, que viessem os subsídios, sempre muito substanciais,
trazidos pelo Ministro Ricardo Lewandowski, o que acaba de fazer, em
acréscimo ao que foi brilhantemente exposto pelo ministro relator. Mas começo
meu voto, que não será longo, a partir de um realce dado pelo Ministro Ricardo
Lewandowski, quanto ao respeito que se deve dar à vontade dos eleitores.
Penso que todos nós do Tribunal temos plenamente presente e
partilhamos com todos os juízes e cidadãos que a vontade do eleitor haverá de
ser soberanamente livre exercida para que haja eleições democráticas, e é
isso que se busca.
Mas tenho para mim que quando há situações como a descrita
neste processo não se tem exatamente a lisura que se pretende no processo
eleitoral. Estamos todos de acordo em que a vontade dos eleitores haverá de
ser respeitada. O que se discorda na hora do julgamento é se as provas
colhidas, que foram carreadas aos autos, garantiram essa liberdade ou não, se
o pleito acabou não tendo resultado exatamente com respeito a essa
liberdade.
É exatamente a partir disso que tomo, com as vênias, tanto do
ministro relator quanto do Ministro Ricardo Lewandowski, o caminho
inicialmente trilhado na divergência posta pelo ministro presidente.
Digo isso porque me parece que o relator, como acaba de nos
brar o ministro presidente, foi enfático ao reconhecer a existência da
ipra de votos. Mesmo com a descrição, agora feita, de forma tão minudente
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pelo Ministro Ricardo Lewandowski, de que a contratação da empresa Rocha
Segurança e Vigilância e a presença do governador naquela reunião não
teriam configurado senão uma situação posta pela rescisão do contrato com a
empresa Condor Vigilância e Segurança, não me parece que o que foi
apresentado pelo Ministério Público - não apenas no curso da ação, mas
novamente aqui na sessão anterior e nos memoriais e trabalhos trazidos tenha descaracterizado o uso e que este uso se estendeu e contaminou a
própria eleição do governador e do seu vice.
A circunstância de que as ligações familiares que o Ministro
Ricardo Lewandowski agora repete do que foi trazido pelo ministro relator, no
sentido de que a empresa Rocha Segurança e Vigilância era do irmão do
senador e de que, portanto, não haveria prova cabal de que isso teria se
transmitido viciosamente, ou viciadamente, até o governador, não me parece
consentânea com o que foi exposto e com o que o Ministro Ayres Britto, já
numa primeira hora, naquela assentada, realçou, exatamente no sentido de
que houve sim captação ilícita.
Inclusive as campanhas foram feitas em conjunto e, portanto,
houve uma contaminação mesmo do que aconteceu e foi provado. Penso que
as provas apresentadas são suficientes para demonstrar tanto o abuso quanto
a ilicitude dessa captação ocorrida.
Por isso mesmo, na linha do voto do ministro presidente, peço
vênia para divergir e para dar provimento ao recurso do Ministério Público.
Chama-me à atenção, Ministro Ricardo Lewandowski, o que
Vossa Excelência enfatiza articuladamente em seu brilhante voto-vista, quanto
à inocorrência ou interferência direta das testemunhas, pessoas de alguma
forma desqualificadas do ponto de vista jurídico-penal, mas que com relação a
esse "Japa" se somam a outras provas apresentadas desde a primeira hora e agora o ministro presidente também salienta -, de que teria havido
continuidade de tentativa de acobertamento dessa circunstância.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Se Vossa
Excelência me permite, para esclarecimento dos colegas que ainda não
votaram, destaquei em meu voto que o nome de Ivo Cassol apareceu em
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momento posterior às investigações, ao longo de todo aquele dissídio de
natureza trabalhista.
O que digo no meu voto, então, é que o móvel da acusação
daqueles vigilantes que acabaram por incluir o ex-governador Ivo Cassol neste
imbróglio ilícito, realmente, deve ser examinado cum grano salis. Só apareceu
depois, em um segundo momento, quando os ânimos estavam muito acirrados
porque ficou evidenciado, revelado que o governo do estado não honraria os
débitos trabalhistas da empresa Condor, e os vigilantes foram até a Ordem dos
Advogados, que os encaminhou à Polícia Federal. A prova, então, parece-me
desqualificada no que tange aos vigilantes.
Com relação à coação de testemunhas, à imputação de que
teriam sido prometidos três milhões e uma secretaria de estado, vindo de
quem veio essa imputação, é exatamente do "Japa", uma pessoa de péssimos
antecedentes criminais, e considerando também que esses fatos são
posteriores às eleições, por tudo isso, mas respeitando o ponto de vista de
Vossa Excelência, como sempre muito abalizado, permiti-me fazer esse
esclarecimento aos colegas que ainda votarão.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Agradeço a Vossa
Excelência. Chamei à atenção exatamente pela circunstância de Vossa
Excelência ter articulado separadamente no tópico, uma vez que o primeiro,
para mim, já seria suficiente, mas quanto a essa condição de testemunhas que
teriam sido de alguma forma abordadas para que houvesse essa
desqualificação.
De toda sorte, Senhor Presidente, como eu disse, desde a
primeira hora, considerei-me, com os documentos que me vieram às mãos,
habilitada a votar no caminho trilhado inicialmente na divergência posta pelo
ministro presidente.
Voto, portanto, considerando que as provas foram suficientes,
sim, para demonstrar o comprometimento do processo, seja pela ilicitude da
captação dos votos, seja pelo abuso.
Por essa razão, peço vênia ao ministro relator e reitero as
minhas vênias também ao Ministro Ricardo Lewandowski, que traz um
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brilhante voto-vista, mas, acompanho a divergência iniciada pelo ministro
presidente.
Dou provimento ao recurso contra expedição de diploma.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO FELIX FISHER: Senhor Presidente,
diante da acentuada divergência e da gravidade da situação, peço vista dos
autos.
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EXTRATO DA ATA

RCEd no 739 (31748-03.2007.6.00.0000)/RO. Relator: Ministro
Arnaldo Versiani. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: Ivo
Narciso Cassol (Advogados: Francisco das Chagas França Guedes e outros).
Assistente do recorrido: Partido Progressista (PP) - Nacional (Advogados:
João Berchmans C. Serra e outros). Recorrido: João Aparecido Cahulla
(Advogados: Roberto Franco da Silva e outros).
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro
Ricardo Lewandowski, desprovendo o recurso, e o voto da Ministra Cármen
Lúcia, provendo-o, pediu vista o Ministro Felix Fischer.
Presidência do Sr. Ministro Ayres Britto. Presentes a
Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Arnaldo Versiani e o Dr. Roberto Monteiro
Gurgel Santos, Procurador-Geral Eleitoral.
SESSÃO DE 2.3.2010.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO FELIX FISCHER: Senhor Presidente,
trata-se de recurso contra expedição de diploma ajuizado pelo Ministério
Público Eleitoral, com fulcro no art. 262, IV, do Código Eleitoral, ao argumento
de que Ivo Narciso Cassol e João Aparecido Cahulla teriam incorrido na
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico
consubstanciados no depósito de "R$ 100,00 (cem reais) na conta-corrente da
esmagadora maioria dos vigilantes" da empresa de segurança Rocha
Segurança e Vigilância Ltda. (fl. 4)
No mérito, o e. Rei. Mm. Arnaldo Versiani, negou
provimento ao recurso, no que foi acompanhado pelo e. Mm. Ricardo
Lewandowski, por entender que, na hipótese dos autos, não haveria prova
da participação, anuência ou prévio conhecimento dos recorridos na
captação ilícita de sufrágio. Além disso, afastou a alegação de abuso de
poder, por entender ausente a prova de potencialidade do suposto ilícito.
Sua Excelência afirmou que da prova dos autos é possível
concluir ter havido "promessa e oferta direta de depósito de R$ 100,00 - que
posteriormente foi concretizada - por parte de Elizângela e do fiscal Nonato,
em conta-corrente de vigilantes da empresa Rocha Segurança e Vigilância
Ltda., em troca de votos para os candidatos Expedito Junior, José Antônio, Vai
Ferreira e Ivo Cassol" [voto do Relator].
Ponderou, contudo, que o conjunto de elementos dos autos
"não leva a concluir pela participação, direta ou indireta, nem mesmo pela
anuência, conhecimento ou ciência, pelo recorrido Ivo Cassol, do esquema de
compra de votos montado na empresa de vigilância ROCHA" [voto do Relator].
Sua conclusão fundamentou-se em 5 (cinco) argumentos:
1 0) "nenhuma das testemunhas teve qualquer diálogo
presencial com o recorrido Ivo Cassol; todos os depoimentos
indicam que outras pessoas, especialmente Japa e policiais
civis, falariam e ofereceriam vantagens em nome daquele
()
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recorrido Ivo Cassol. São, assim, testemunhas de 'ouvir dizer'
[ ... ] o mesmo se diga dos diálogos interceptados entre
delegados da Polícia Civil do Estado de Rondônia e outras
pessoas[ ... ]" [voto do Relator];
20) "todos aqueles elementos, em sua essência, se referem
não à compra de votos comprovadamente ocorrida no âmbito
da empresa de vigilância ROCHA, mas, sim, a eventual coação
de testemunhas que teria acontecido posteriormente às
eleições" [voto do Relator];
31) da ciência do então Senador Expedito Junior e da cassação
de seu diploma no RO n° 2.098 não decorre a ciência,
participação ou anuência do recorrido;
40) "embora esteja, a meu ver, comprovada a tentativa
injustificável e até mesmo incompreensível de interferência
deliberada nos trabalhos de investigação da Polícia Federal,
especialmente quanto a coação de testemunhas, daí não se
segue, entretanto, que o recorrido Ivo Cassol tivesse ciência do
que se passava dentro do ambiente (empresa de vigilância
ROCHA), em princípio, completamente estranho e não
permeado de contatos e relações familiares" [voto do Relator];
5°) "a alegada afinidade política existente entre o recorrido Ivo
Cassol e o Senador Expedito Junior não acarreta, só por si, a
ciência por aquele de todos os atos de campanha praticados
por pessoas ligadas a este. Do contrário, a responsabilidade
do recorrido Ivo Cassol não seria subjetiva, como é o caso,
especialmente, da captação ilícita de sufrágio prevista no
art. 41-A da Lei das Eleições, mas sim, objetiva, apenas pelo
fato de o esquema de compra de votos montado dentro da
empresa de vigilância administrada pelo irmão do Senador
Expedito Junior, em tese, beneficiá-lo, em virtude da prova de
que também teriam sido pedido votos a seu favor [...]" [voto do
Relator].
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O e. Presidente Ministro Ayres Britto divergiu. Sua
Excelência expressou entendimento segundo o qual "há sólido lastro factual
que leva a única conclusão: a ciência e, consequentemente, a anuência dos
recorridos quanto à captação ilícita de sufrágio". Para tanto, elencou 8 (oito)
razões [trechos do voto do e. Min. Ayres Britto]:
"a) captação ilícita de sufrágio, efetuada por meio da empresa do
irmão do Senador Expedito Junior;
b) anuência do Senador, reconhecida, inclusive, pelo TSE no
julgamento do RO 2.0981R0;
c)depoimentos testemunhais [...] tudo a convergir que a compra de
votos beneficiaria os candidatos a governador, senador, deputado
federal e deputado estadual;
d) proximidade dos envolvidos com o governador, a demonstrar
íntima relação pessoal, profissional e partidária, inclusive com a
participação de detentores de cargos em comissão [ ... ];
e) policiais civis do Estado de Rondônia ameaçaram testemunhas
1) interligação das campanhas de Expedito Junior e Ivo Cassol;
g) centralização das ações de campanha de Expedito Junior nos
comitês de Ivo Cassol, que eram os mesmos em Porto Velho,
conforme depoimento de José Robério, tesoureiro de Expedito Junior
e pessoa de confiança de lvo Cassol;
h) doações de comitê de Ivo Casso[ para o de Expedito Junior,
envolvendo grandes somas e, curiosamente, justamente nos dias 28
e 29 de setembro de 2006, véspera das eleições e dia que os
depósitos foram realizados nas contas dos vigilantes."
A e. Mm. Cármem Lúcia acompanhou a divergência.
Diante dos entendimentos dissonantes, pedi vista dos autos
para melhor análise.
Pois bem.
Verifico que a presente ação fundamenta-se no art. 262, IV, do
Código Eleitoral partindo de duas causas de pedir: a) os recorridos teriam
oferecido vantagem em troca de votos incidindo na hipótese do art. 41-A da
Lei n° 9.504197; b) tal prática teria potencialidade suficiente para afetar a
legitimidade configurando hipótese de abuso de poder, nos termos do
art. 22, LC n° 64190.
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Nos votos já proferidos, a questão que originou a divergência
entre os eminentes pares, cingiu-se à prova da participação, anuência ou
prévio conhecimento dos requeridos, Ivo Cassol e João Aparecido
Cahulla, na prática do ilícito, qual seja, o depósito de R$ 100,00 (cem reais)
na conta-corrente dos vigilantes da empresa de segurança Rocha Segurança e
Vigilância Ltda.
Todos os e. Ministros convergiram quanto à constatação da
ocorrência de mencionados depósitos com o objetivo de captação de
votos.
- A hipótese de abuso de poder (art. 22, LC 64/90)
Embora a divergência quanto ao prévio conhecimento do
recorrido não seja relevante para a investigação de abuso de poder9
concordo com o Relator ao afastar tal hipótese tendo em vista que apesar de
constatada a captação ilícita de sufrágio, esta prática, no caso, não ostentou
potencialidade suficiente para afetar a legitimidade da disputa a ponto de
configurar a hipótese de abuso.
Tratando-se de disputa para o cargo de governador do
estado de Rondônia que foi reeleito em primeiro turno, não vejo como o
ilícito voltado à 600 (seiscentos) vigilantes, de uma mesma empresa número máximo apontado no autos - teria potencialidade para afetar a
legitimidade do pleito.
II - A hi pótese de captação ilícita de sufrá gio (art. 41-A da Lei
n° 9.504197)
Contudo e de fato, para caracterização da hipótese prevista no
art. 41-A da Lei n° 9.504197 ("compra de votos') - diferentemente dos casos

A jurisprudência do e. TSE, "poderia vir a ser configurado o abuso de poder mesmo sem ter havido
participação do candidato beneficiado, se evidente a potencialidade de influência no pleito". (RO n° 782/SP,
Rei. Mm. Fernando Neves, DJ de 3.9.2004).
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em que se apura abuso de poder - a jurisprudência desta c. Corte Superior
exige a participação direta ou indireta do candidato, ou "o consentimento, a
anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na
prática do ilícito eleitoral, elementos esses que devem ser aferidos diante do

(RO no 2.098/RO, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJ de
4.8.2009; no mesmo sentido: AgRg no Ai n° 7.515/PA, Rei. Mm. Caputo Bastos,
DJ de 15.5.2008).
respectivo contexto fático"

Não havendo divergência quanto ao fato de que está
comprovado o depósito de valores nas contas dos vigilantes vinculado a
pedido de votos para o recorrido, cumpre examinar a prova de sua
participação, direta ou indireta, anuência, prévio conhecimento ou ciência
para caracterização do ilícito.
Assim porque, para incidência do art. 41-A da Lei n° 9.504197 diferentemente do que ocorre na hipótese de abuso de poder, repita-se - não
basta que os recorridos sejam beneficiários do ato ilícito, é indispensável
a prova de que tenham relação a prática do ato.
Nesse ponto, o e. Mm. Ayres Britto e a e. Mm. Cármen Lúcia
divergiram do e. Relator e do e. Mm. Ricardo Lewandowski acolhendo as
razões dos recorrentes para entender que há provas de que Ivo Casso[
"detinha o controle dos fatos, mas nada fez para coibi-los, ante o seu
manifesto proveito pessoal. Anuiu, portanto." [voto do e. Min. Ayres Britto].
Contrapondo os fundamentos do e. Relator, eiencou, como relatado, 8 (oito)
razões para tanto.
Para conclusão de meu voto, analisarei cada uma das razões
expostas pelos e. Ministros. Entendo, contudo, que estas podem ser
agrupadas em 3 (três) grandes fundamentos: 1 0) a realização de campanha
conjunta e o apoio mútuo havido entre Ivo Cassol e Expedito Junior; 2 0) a
reunião realizada por Ivo Cassol e Expedito Junior no sindicato dos vigilantes
para resolver pendência com a empresa CONDOR; 3 1) ameaça às
testemunhas realizada por policiais civis.
Peço vênia ao e. Min. Ayres Brifto para excluir desta análise
os três primeiros fundamentos que elenca em seu voto, quais sejam: "a) a
(?'
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captação ilícita de sufrágio, efetuada por meio da empresa do irmão do
Senador Expedito Junior; b) a anuência do Senador, reconhecida, inclusive,
pelo TSE no julgamento do RO 2.0981R0; c) os depoimentos testemunhais [...J
tudo a convergir que a compra de votos beneficiaria os candidatos a
governador, senador, deputado federal e deputado estadual" [voto do
e. Min. Ayres Britto].
Assim o faço, renovada vênia, pois, entendo que tais fatos
provam a existência da captação ilícita de sufrágio e o benefício dos
recorridos, questões incontroversas nos votos proferidos. Contudo, não
se referem ou formam indício da participação, ciência ou anuência dos
recorridos ponto controvertido cuja análise está em questão.
Passo, então, à análise pontual.
1 1) Apoio mútuo em cam panha conjunta: contribuições mútuas
Acolhendo os argumentos dos recorrentes, o e. Min. Ayres
Britto e a e. Mm. Cármen Lúcia entenderam que a ligação política e pessoal
estabelecida entre o recorrido Ivo Cassol e Expedito Junior, além das ameaças
feitas às testemunhas - o que será analisado a seguir, seriam indícios
suficientes para se concluir pela ciência e consequente anuência na prática
de captação ilícita de sufrágio.
Nesse sentido, os indícios apontados pelo e. Min. Ayres Britto
seriam: a) haver íntima relação pessoal, profissional e partidária entre Ivo
Cassol e Expedito Junior [item d do voto]; b) a interligação das campanhas de
Expedito Junior e Ivo Cassol que tiveram o mesmo comitê em Porto Velho e
receberem doações das mesmas empresas; [itens f e g do voto]; c) doações
do Comitê de lvo Cassol para o comitê de Expedito Junior no dia em que os
depósitos foram realizados nas contas dos vigilantes [item h do voto].
Por outro lado, o e. Relator salientou que a ciência do então
Senador Expedito Junior da prática do ilícito, cassado em razão dos
mesmos fatos no RO n° 2.098, não tem como consequência direta a ciência
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do recorrido. Assinalou que "a alegada afinidade política existente entre o
recorrido lvo Cassol e o Senador Expedito Junior não acarreta, só por si, a
ciência por aquele de todos os atos de campanha praticados por pessoas
ligadas a este. Do contrário, a responsabilidade do recorrido lvo Cassol não
seria subjetiva" [voto do e. Relator].
De fato, é inquestionável que Expedito Junior e o recorrido lvo
Cassol possuem laços políticos estreitos e desenvolveram campanha conjunta.
Contudo, como salientado pelo e. Relator, esta relação não é suficiente, por si
só, para fundamentar a afirmação de que os recorridos anuíram ou tinham,
ao menos, ciência da captação de votos.
Nesse ponto, é importante notar que a prova dos autos revela
que o esquema para compra dos votos não foi montado dentro do Comitê
de campanha, mas no interior da empresa de vigilância ROCHA. Estavam
envolvidos Elisângela de Oliveira Moura e Raimundo Nonato Souza Santos
(funcionários da empresa ROCHA); Sidney e Sidcley responsáveis pelo
depósito do dinheiro na conta dos vigilantes (cunhados de José Robério
tesoureiro de Expedito Junior).
Clara é a ligação de Expedito Junior aos fatos. Entretanto, no
meu entender, com a vênia devida aos e. Mm. Ayres Britto e a
e. Mm. Cármen Lúcia, o mesmo não se pode dizer com relação ao recorrido
Ivo Cassol. Não tenho dúvida em afirmar, repito, que Ivo Cassol mantinha
vínculo pessoal e político com Expedito Junior.
Contudo, a meu ver, renovada vênia, tal fato não é suficiente
para se dizer que o recorrido estava ciente dos ilícitos que Expedito
Junior cometia em sua campanha. Especialmente tendo em vista que se
tratou de ilícito forjado no interior de uma empresa que pertencia ao irmão de
Expedito Junior o qual tinha interesse não apenas em beneficiar a este, mas
também a seu outro irmão e cunhada (José Antônio Ferreira, candidato a
Deputado Estadual e Valdelise Ferreira, candidata a Deputada Federal).
O fato de que Ivo Cassol e Expedito Junior possuíram
4 (quatro) doadores comuns para suas campanhas (Mercantil Nova Era
Ltda.; Buritis Caminhões Ltda.; Casa do Padeiro de Rondônia Ltda.;
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SB Comércio Ltda.) reforça a conclusão de que mantinham relações pessoais
e políticas, mas não contém indício de que um estava ciente dos ilícitos
cometidos pelo outro.
É natural e lícito que um candidato a governador e senador do
mesmo partido ou coligação desenvolvam campanha conjunta e busquem
atingir os mesmos eleitores. Por isso, entendo que, no caso, não se pode
sancionar o governador, sem prova de seu elemento subjetivo, tão só pelo
fato de que a captação ilícita praticada pelo então senador acabou por
beneficiá-lo.
Finalmente, ainda quanto a relação mantida entre o recorrido e
Expedito Junior, chama atenção à referência às doações que teriam sido
feitas pelo Comitê de um ao outro, no dia em que os depósitos foram
realizados nas contas dos vigilantes. Contudo, com a vênia devida aos e.
Mm. Ayres Britto e a e. Mm. Cármen Lúcia, entendo não haver prova
indiciária de que tais doações se relacionam com a captação ilícita de votos.
Pelo contrário, renovando o pedido de vênia, observo que a
prestação de contas de campanha do recorrido revela que tais doações não
foram feitas em dinheiro, mas com destinação certa, tratando-se de
doação estimável em dinheiro. Nesse sentido, acompanho o e. Mm. Ricardo
Lewandowski na análise que fundamentou seu voto, in verbis:
"Verifico, mais, que o Comitê Financeiro Estadual para Governador
repassou, entre os dias 28 e 29 de setembro de 2006, doações
estimáveis em R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais) e
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para a campanha de
Expedito Junior.
Esses valores, no entanto, não foram doados em dinheiro (espécie),
consistindo em material gráfico (despesas comuns de
campanha) e no pagamento, mediante rateio, do custo de
programa eleitoral (mídia), conforme consta de recibos
encartados na prestação de contas, destaque-se, aprovada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia.[...]
Não há, porém, nos autos, qualquer prova de que tais doações apenas estimáveis em dinheiro - tivessem sido utilizadas para
patrocinar o esquema de compra de votos articulado na
empresa Rocha Segurança e Vigilância." [g.n., voto do
e. Mm. Ricardo Lewandowski]

(X\1
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2) Partici pação do governador em reunião no sindicato dos vigilantes
Questiona-se, ainda, se o liame entre ivo Cassol, ora recorrido,
e a empresa ROCHA - propriedade do irmão de Expedito Junior e locus da
captação ilícita de sufrágio - seria revelado por sua participação em reunião
realizada no sindicado dos vigilantes, às vésperas da eleição, para tratar
dos débitos trabalhistas pendentes da empresa CONDOR.
Também nesse ponto, entendo que tal fato não atrai qualquer
indício da alegada ciência do recorrido quanto a captação ilícita de
sufrágio. Nesse ponto, acompanho integralmente a conclusão contida no voto
proferido pelo e. Mm. Ricardo Lewandowski no sentido de que:
"A partir [dos] depoimentos, confirmados nesta Corte, a meu ver,
ficou comprovado que a presença do Governador na referida reunião
sindical deu-se com o intuito de solucionar as questões trabalhistas
de responsabilidade da empresa Condor, não havendo nenhuma
referência de que tenha, na ocasião, tratado de assuntos
concernentes à firma de segurança ROCHA.
Verifico, ademais, que o contexto no qual se deu a declaração "não
queiram me ter como inimigo" leva a crer que o objetivo do então
governador foi o de conter a manifestação programada para ocorrer
em frente ao Palácio do Governo na véspera da eleição" [trecho do
voto]
De fato, a prova dos autos revela que tal reunião teve apenas o
objetivo de conter manifestação contra o passivo trabalhista deixado pela
empresa de vigilância CONDOR (que possuía contrato de terceirização com o
estado de Rondônia o qual foi rescindido em 2006). Não se pode extrair de tal
fato, portanto, nenhuma relação com a captação ilícita de sufrágio apurada
neste RCED.
3) Ameaça de policiais civis às testemunhas
A questão relativa a ameaça praticada por policiais civis, diz
respeito a intimidação das testemunhas do Inquérito Policial 40312006 que
apurou a prática de corrupção eleitoral por Expedito Junior, Vai Ferreira e
José Antônio. Argumenta-se que tal prática teria sido realizada pelo recorrido,
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Governador ivo Cassol, utilizando-se da máquina administrativa a fim de alterar
o teor dos depoimentos para inocentar Expedito Junior e a si próprio. Estes
fatos são objeto de ação por improbidade
administrativa
(proc. 2009.41.00.002.461-8) e de ação penal (Pet. 3.838/STF, Rel. Mm. Marco
Aurélio).
O e. Mm. Ayres Britto e a e. Mm. Carmem Lúcia, acolhendo
argumento dos recorrentes, entenderam que a prática de tal coação por ordem
do recorrido um indício que levaria à afirmação de que ele, além de
beneficiário, seria um dos responsáveis (no mínimo ciente e inerte) pela
captação ilícita de sufrágio investigada. Afinal, seu interesse em conter a prova
testemunhal seria indício de sua responsabilidade na prática do ilícito.
Por outro lado, o e. Mm. Rei. Arnaldo Versiani entendeu que

referido indício não seria suficiente para sustentar a responsabilidade do
recorrido e o fez por 3 (três) razões:
a)"nenhuma das testemunhas teve qualquer diálogo presencial com
o recorrido lvo Cassol";
b) as testemunhas que se referem a Ivo Cassol e os diálogos
interceptados entre delegados da Polícia Civil do Estado de
Rondônia são "testemunhas de 'ouvir dizer" [voto do Relator];
c)os fatos não se referem à captação ilícita de votos apurada nestes
autos, mas "a eventual coação de testemunhas que teria
acontecido posteriormente às eleições" [voto do Relator];
Entendo que, de fato, há fortes indícios de que o recorrido, Ivo
Cassol, tenha tentado interferir nos trabalhos de investigação da Polícia
Federal buscando, por meio da máquina administrativa, coagir testemunhas o que também é destacado pelo e. Relator.
Contudo, trata-se apenas de um forte indício de coação, do
qual teria que se extrair outro diverso, qual seja: o de que seu intuito seria
acobertar sua efetiva responsabilidade no episódio de captação ilícita de

sufrágio na empresa ROCHA. Para tanto, seria preciso desconsiderar a
possibilidade de que o governador, ora recorrido, tinha o objetivo de
rechaçar qualquer probabilidade de condenação, sendo ou não culpado.

rI_^f
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Entretanto, com a devida vênia aos e. Min. Ayres Britto e a
e. Mm. Cármen Lúcia, entendo que tal assimilação não é suficiente para
sustentar a afirmação de que o recorrido tinha ciência da captação ilícita de
sufrágio.
Tal conclusão arrima-se nas razões expostas pelo
e. Rei. Mm. Arnaldo Versiani e pelo e. Mm. Ricardo Lewandowski do que
reforço dois aspectos: a) neste episódio relativo à coação de testemunhas, a
ação do recorrido se deu após o pleito, não sendo, portanto, capaz de revelar senão por indícios - sua posição à época dos fatos; b) ainda que se concluísse
pela responsabilidade do recorrido na coação das testemunhas, restaria
apenas este único indício, já que, no meu entendimento, as outras razões
apresentadas pelos recorrentes não revelam nem mesmo indício da ciência do
recorrido.
III - Conclusão
Com essas considerações e a devida venha do e. Mm. Ayres
Brifto e da e. Mm. Cármen Lúcia, considerando não estar demonstrado o
liame entre a captação ilícita de sufrágio e os recorridos, acompanho o relator
no sentido de negar provimento ao recurso contra expedição de diploma.
É o voto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Senhor
Presidente, ouvi o voto do Ministro Felix Fischer - eu já havia debatido com o
Ministro Arnaldo Versiani a respeito desse processo - e sinto-me
tranquilamente à vontade para acompanhar o relator, agora com o reforço
dado pelo Ministro Felix Fischer e, anteriormente, pelo Ministro Ricardo
Lewandowski.

("<\T c
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EXTRATO DA ATA

RCEd n° 739 (31 748-03.2007.6.00.0000)/RO. Relator: Ministro
Arnaldo Versiani. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: lvo
Narciso Cassol (Advogados: Francisco das Chagas França Guedes e outros).
Assistente do recorrido: Partido Progressista (PP) - Nacional (Advogados:
João Berchmans C. Serra e outros). Recorrido: João Aparecido Cahulla
(Advogados: Roberto Franco da Silva e outros).
Decisão: O Tribunal, por maioria, desproveu o recurso, nos
termos do voto do relator. Vencidos os Ministros Ayres Britto e Cármen Lúcia.
Presidência do Sr. Ministro Ayres Britto. Presentes a
Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix
Fischer, Fernando Gonçalves, Arnaldo Versiani e o Dr. Roberto Monteiro
Gurgel Santos, Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 16.3.2010*.
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