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CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVA. VINCULAÇÃO.
PARTICIPAÇÃO INDIRETA. CANDIDATO. PRAZO.
AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO. AUSÊNCIA.
1. As representações para apuração de prática de captação ilícita
de sufrágio (Lei n° 9.504197, art. 41-A) podem ser ajuizadas até
a data da diplomação. Precedentes. Preliminar rejeitada. Votação
unânime.
2. Não há obrigatoriedade de formação de litisconsórcio entre
o candidato e todos aqueles que teriam participado da captação
ilícita de sufrágio. Preliminar rejeitada.
3. Ausência de prova de participação direta, indireta ou anuência
do candidato em relação aos fatos apurados.
4. A aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das
Eleições exige prova robusta que demonstre que o candidato
participou de forma direta com a promessa ou entrega de bem
em troca do voto ou, de forma indireta, com ela anuiu ou
contribuiu.
5. A condenação por captação ilícita de sufrágio não pode ser
baseada em mera presunção.
6. Recurso provido. Votação por maioria.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em prover o recurso, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 23 dVnoyiembro de 2010.

MIN157RO HENRIQUE NEVES - REDATOR PARA O
ACÓRDÃO
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Senhor
Presidente, em 25.10.2006, o Ministério Público Eleitoral (MPE) ajuizou
representação eleitoral (fI. 2) contra Gilmar Donizete Fabris, candidato a
deputado estadual nas eleições de 2006 e beneficiário, e Sandra Rosângela
Soares Silva como autora, com fundamento no art. 41-A da Lei n° 9.504/97,
por alegada prática de captação ilícita de sufrágio no município de Poxoréu
(MT).
Segundo o MPE, durante a campanha eleitoral, o representado
valeu-se de conduta tendente a captar votos de forma ilegítima e ilícita por
meio de oferta de dinheiro a vários eleitores, conforme denúncia apurada nos
autos do Procedimento n° 3812006, oriundo da 5 a Zona Eleitoral.
Informou que, em 19.9.2006, o cartório da 5 a Zona Eleitoral
recebeu denúncia anônima de que duas pessoas de Poxoréu (MT) - a
representada e um homem identificado como Onildo, mais conhecido como
"Bode" - estariam a cadastrar eleitores, anotando-lhes o nome completo e
outros dados pessoais, bem como a oferecer-lhes a quantia de R$ 30,00 para
votarem no candidato Gilmar Fabris. Denúncia essa que veio a se repetir seis
dias depois, conforme registrado nos autos do apenso.
Noticiou que, em 29.9.2006, foi cumprido mandado de busca e
apreensão expedido pelo juiz eleitoral, oportunidade em que

A REPRESENTADA foi presa em flagrante pelo delito descrito no
art. 299 do Código Eleitoral. Ouvida por ocasião da lavratura do
APFD, ela confessou a execução do delito e relatou que, a pedido de
Walterli Ribeiro da Silva, pessoa ligada ao candidato GILMAR
FABRIS, passara a trabalhar em prol da campanha deste,
oferecendo a eleitores a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais) para que votassem no REPRESENTADO. Disse, ainda, que
muitas pessoas, sabendo disso, passaram a procurá-la, a fim de
também "venderem" seus votos. Admitiu, igualmente, que o caderno
apreendido era utilizado para registrar os dados dos eleitores que
haviam aceitado o negócio escuso, para o posterior acerto de
contas.
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[ ... ] Deveras, o REPRESENTADO barganhou os votos de diversos
eleitores, ofertando-lhes, em contrapartida, o montante de R$ 25,00
(vinte e cinco reais). A utilização de interposta pessoa não desnatura a
infração eleitoral, nem isenta de responsabilidade o REPRESENTADO.
Longe disso, apenas confirma o que normalmente acontece em
casos similares. De fato, a captação de sufrágio é sempre executada
por cabos eleitorais. O candidato nunca se envolve pessoalmente na
negociata, até porque isso despertaria muito mais a atenção das
autoridades públicas. A jurisprudência do TSE, conhecedora dessa
óbvia realidade, ensina que, para a responsabilização do candidato,
basta a sua anuência com a prática vedada [ ... ]. (fls. 4-5)

Transcreveu, ainda, trecho da ementa do Acórdão n° 21.792,
de relatoria do ministro Caputo Bastos, em abono dessa última alegação e
requereu a cassação do registro ou do diploma do candidato e que fosse
aplicada a multa prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504197 a ambos os
representados.
Gilmar Donizete Fabris apresentou defesa tempestiva às
fis. 107-115.
Alegou preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento
de que, embora o MPE tenha tomado ciência dos fatos em 19.9.2006, somente
ajuizou a ação em 24.10.2006, vinte e quatro dias após a realização das
eleições, procedimento esse não acolhido pela jurisprudência desta Corte.
Pediu, por tal razão, fosse o feito extinto sem resolução de mérito. Citou como
precedentes os julgados nos 25.553, 25.579 e 1.776.
No mérito, sustentou inexistir provas de sua participação ou
anuência com a prática de quaisquer das condutas tipificadas no art. 41-A da
Lei n o 9.504197 e que o representante não se desincumbiu do ônus que era
seu de fazer prova de suas alegações (cf. Acórdão n° 25.290).
Arguiu a fragilidade das provas não só porque a declaração da
representada não foi submetida ao contraditório (CF, art. 50, LV), mas também
porque do caderno apreendido constam apenas anotações unipessoais da
referida pessoa, o que contraria a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
a qual não admite a condenação com base no art. 41-A apenas em presunção
(cf. Acórdão n° 6.734).
Sandra Rosângela Soares Silva apresentou defesa à fl. 134.
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O representado (fl. 155), a representada (fl. 184) e as
testemunhas Maria Divina dos Anjos (fl. 186), Lucas Caetano dos Santos
(fl. 187) e Walterly Ribeiro da Silva (fl. 255) foram ouvidos em juízo.
Consta dos autos que a representada desistiu de ouvir a
testemunha Paula Pires Moreira e o que o MPE apresentou desistência da
inquirição de Maria Aparecida Ambrósio (fls. 183 e 211, respectivamente).
Juntaram-se, às fls. 213-239, informações sobre o número de
votos obtidos por Gilmar Donizete Fabris nas sessões pertencentes à 5 a Zona
Eleitoral de Poxoréu, nas eleições de 1990, 1994 e 2006.
De acordo com o termo de audiência juntado às fls. 300-310,
as testemunhas Márcio Ferreira, Lucélio Santos Bolognez e Alessandra Novaes
Rosa - policiais que prenderam Sandra Rosângela da Silva em flagrante -,
Francisco Batista Santana e Luiz Antônio Cecheti Ferrari prestaram depoimento
ao juiz eleitoral da 1 0a Zonal Eleitoral de Mato Grosso.
Alegações finais das partes foram juntadas aos autos: as do
Ministério Público Eleitoral (fl. 337), as de Gilmar Fabris (fl. 346) e as de
Sandra Rosângela Soares da Silva (fl. 369).
Em certidão juntada à fl. 378, verifica-se que o julgamento
previsto para 13.11.2007 foi adiado por falta de quorum qualificado, em
decorrência do impedimento do primeiro vogal.
Certifica-se, à fl. 379, que o julgamento iniciado na data de
22.11.2007 foi adiado em decorrência de pedido de vista.
Conforme as notas taquigráficas dessa sessão, antes de
iniciado o julgamento, o tribunal rejeitou questão de ordem suscitada pelo
representado. Tal questão se referia: a) à aplicação dos arts. 29 e 30 do
Código Penal'; b) à necessidade de ser incluso no polo passivo da
representação Walterly Ribeiro da Silva, para evitar violação aos princípios da
1

Regras comuns às penas privativas de liberdade
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua
culpabilidade.
§ 1 0 - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
§ 2 0 - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena
será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave.
Circunstâncias incomunicáveis
Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
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indivisibilidade, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
uma vez que seria ele o elo e coautor dos delitos e poderia manifestar-se
sobre fatos outros de interesse da defesa; c) a pedido para que o MP se
manifestasse sobre essas alegações (petições de fls. 429 e 445).
Em manifestação oral, a representante do Ministério Público
Eleitoral refutou as alegações de ofensa aos princípios arguidos pela defesa
por entender que a tramitação da ação obedeceu ao rito estabelecido pela
Lei Complementar n o 64190, e sustentou a inaplicabilidade da lei penal ao caso
dada a sua natureza cível-eleitoral.
Na sequência, relatado o caso (fl. 383-392), o MPE reiterou o
quanto afirmara antes e o advogado de Gilmar Donizete Fabris sustentou, da
tribuna, que seria aplicável a teoria monista e os artigos do Código Penal que
cuidam da coautoria e coparticipação, em razão dos quais deveria ser incluído
Walterly Ribeiro da Silva no polo passivo da representação. Argumentou que,
caso assim não se entendesse, também com base na lei processual civil,
haveria tal pessoa de integrar a lide, por se cuidar de direito indisponível, e
concluiu

Assim sendo, se civil, como deseja, é de ser aplicado o artigo 47 do
CPC, combinado com inciso XIV, do art. 22 da Lei Complementar
64190, que estabelece a inelegibilidade do representado e de tantos
quantos hajam contribuído para a prática do ato. A sentença,
portanto, deverá ser extensiva a todos, que deverão ser convocados,
pena de nulidade.
[ ... ]. (fl. 402)
O Tribunal rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e
prosseguiu o julgamento nessa mesma assentada. Após o voto do relator, que
julgou procedente a representação, pediu vista a juíza Maria Abadia Pereira de
Souza Aguiar (fl. 426). Dois outros juízes disseram que aguardariam, mas o
juiz Leônidas Duarte Monteiro proferiu seu voto desde logo (fis. 427-428), e o
juiz Alexandre Elias Filho preferiu aguardar o pedido de vista.
Retomado o julgamento na sessão de 23.11.2007, com o
voto-vista acompanhando o relator, o TRE, em decisão unânime, condenou os
representados (fl. 452-453):
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REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ARTIGO 41-A DA LEI N° 9.504/97 - ELEIÇÕES
GERAIS DE 2006 - DEPUTADO ESTADUAL ELEITO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO MÉRITO - BUSCA DOMICILIAR - PRISÃO EM FLAGRANTE REPRESENTADA QUE MANTINHA CADERNO ESCOLAR
CONTENDO NOMES, SEÇÕES ELEITORAIS, LOCAIS DE
VOTAÇÃO E TELEFONES DE 99 (NOVENTA E NOVE)
ELEITORES NO MUNICÍPIO DE PDXORÉU/MT - COMPRA DE
VOTOS AO PREÇO DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) PROVA DOCUMENTAL E PROVA TESTEMUNHAL - ANUÊNCIA
DO REPRESENTADO, CANDIDATO ELEITO AO CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL - COMPROVAÇÃO INESCUSÁVEL DA
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO VEDADA PELA LEI DAS
ELEIÇÕES - CASSAÇÃO DO DIPLOMA E MULTA - EXECUÇÃO
IMEDIATA.
1. Restando comprovada, por prova documental e testemunhal
contundente, a compra de votos nas eleições para a Assembléia
Legislativa Estadual, urge determinar a cassação de diploma outorgado
ao Deputado Estadual, condenando-o, ainda, à multa eleitoral, incidindo
nesta segunda cominação também a outra Representada que participou
da conduta ilícita.
2. Executa-se de imediato a condenação em Representação Eleitoral
por ofensa ao disposto no art. 41-A da Lei das Eleições (cassação
do diploma, se já empossado, e multa), tendo em vista a inexistência
de decretação de inelegibilidade dos Representados.
Gilmar Donizete Fabris opôs dois embargos de declaração: um
relativo à decisão proferida na questão de ordem e o outro voltado ao acórdão
que apreciou o mérito da causa. Ambos foram rejeitados nos termos do
acórdão de fl. 482.
Dessa decisão, publicada em 17.12.2007 (fi. 495), foi interposto
recurso ordinário por Gilmar Fabris em 18.12.2007 (fl. 498), ao qual o ministro
Cezar Peluso concedeu efeito suspensivo, nos autos da Medida Cautelar
no 2.285, em 14.3.2008.
Nesse recurso ordinário, o recorrente alega não ter o TRE

sobre a necessidade de que todos aqueles
que, de forma decisiva, participaram dos atos averbados de ilícitos, figurassem
no pólo passivo da representação [..J' (fl. 500). Reitera a preliminar de falta de
resolvido a questão de ordem "[..]

interesse de agir, uma vez que na data do ajuizamento da representação
(25.10.2006) prevalecia o entendimento segundo o qual deveria ser observado
o prazo de cinco dias contados do conhecimento dos fatos, de acordo com a
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decisão no RO n° 748, e não o Acórdão n° 6.416, publicado no DJ de
5.12.2006, conforme quis fazer crer o acórdão recorrido. Razão pela qual
entende violados o art. 50, XXXVI e LX, da Constituição Federal e o art. 2 1 do
Código Penal, porque a não aplicação do entendimento jurisprudencial da
época da propositura da ação teria causado prejuízo à defesa. Citou doutrina e
apontou divergência entre a decisão impugnada e os Acórdãos nos 25.553 e
1.776, desta Corte.
Insiste em que o MP deveria ter aditado a inicial a fim de incluir
Walterly Ribeiro da Silva no polo passivo, porquanto seria este o autor e o
provedor da atribuída captação de sufrágio, conforme o recorrente solicitou na
questão de ordem
I---]
21. Porque enjeitada essa pretensão, escaparam de apreciações e
julgamentos os elementos do tipo descritos no artigo 41-A da
Lei n° 9.504197, dentre estes o da ocorrência, ou não, da
configuração da captação de votos, quer pelo próprio recorrente,
quer por terceiros com sua anuência. Outrossim, deixou-se de
analisar e decidir sobre a ausência de nexo de causalidade do
material da campanha (caderno de anotações, pretensa proposta

de valor (R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por voto) apreendido junto a
Sandra Rosângela Soares da Silva e da própria contratação desta,
tudo com o recorrente, a justificar também, a partir daí, a
demonstração sobre a influência, ou não, e se decisiva, no resultado
da eleição.
[ ... ]. (fl. 509; grifos no original)
Argumenta que

24.A simples descrição dos fatos na representação não atendeu o
devido processo legal, pois ocorrendo, como ocorreu, concurso de
agentes, é preciso a convocação de todos os participantes do ato
infirmado.
25.Conclusivo que a verdade real, no que diz respeito a participação
e assentimento do candidato na captação ilícita de sufrágio, só
poderá ser resgatada com a inclusão desses mesmos terceiros na
representação, pena de sacrificar, como sacrificado restou, o direito
ao contraditório e a ampla defesa, pilares do due processo of Iaw
(CF, art. 50, LIV e LV).
26. Como poderia o recorrente contradizer os fatos descritos na
representação, se todos contaram e contariam com a atuação de
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Walterli Ribeiro da Silva, que, não a integrou como parte passiva?
Impossível!
[...1
33. Não se tem como exigir do recorrente a prova negativa de que
nada tem a ver com a conduta atribuída a Walterli Ribeiro da Silva,
que, por sua vez, contratou Sandra Rosângela Soares da Silva.
[ ... ]. (sic; fls. 509-512)
Busca imputar à testemunha Walterly toda a responsabilidade
pela suposta compra de votos, uma vez que a autora, Sandra Rosângela,
afirmou perante a autoridade policial que agira a pedido de Walterly. E conclui:

37. O recorrente não conhece Sandra Rosângela Soares da Silva.
Aliás, há mais de 07 (sete) anos não vai a cidade de Poxoréu, MT.
38. No que diz respeito a Walteri Ribeiro da Silva, efetivamente
trata-se de companheiro político do recorrente de mais de década.
40. Em todas as eleições disputadas pelo recorrente, Walteri Ribeiro
da Silva, sem qualquer auxílio financeiro e sem exigir a presença física
do mesmo, contabilizou-lhe votos. A menor votação foi exatamente na
eleição de 2006, quando foi sufragado 229 (duzentos e vinte e nove)
vezes. Em 1994, conquistou 1.296 (um mil, duzentos e noventa e
seis) votos. Na eleição de 1990, recebeu 522 (quinhentos e vinte e
dois) votos, fls. 2131239.
41. O recorrente sempre acreditou que essa votação fosse resultado
do trabalho social do doutor Walteri Ribeiro da Silva, tido na região
como o "médico dos pobres".
42. Assim, aliás, falou Sandra Rosângela Soares da Silva:
Não iria receber nada de VALTERLI por este fato, pois estava
retribuindo favores médicos do passado, de quando sua mãe
estava doente. Nunca teve nenhum contato com GILMAR
FABRIS. (fls. 20 TRE/SJ - depoimento na Delegacia)
43. Daí causar surpresa a acusação da compra de votos. Se ocorreu,
o que não é crível, Walteli Ribeiro da Silva, como político e candidato
a candidato a Prefeito de Poxoréu, deve satisfações à Justiça
Eleitoral e a própria sociedade.
[...]. (sic, fis. 510-514)
Afirma inexistir provas de sua participação no ilícito eleitoral,
razão pela qual
49. Assim é que, na ausência de prova concreta, objetiva e específica,
comunicando o recorrente na captação ilícita de votos, escrita como
obra de Sandra Rosângela Soares da Silva, a pedido de Walterli

E;3
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Ribeiro da Silva, o honrado relator lançou mão do exercício dos
irrecomendados juízos da presunção e da suspeita para assinar a
procedência da representação em seu desfavor [ ... ]
63. Forçoso, por conseguinte, concluir que o acórdão recorrido, para
reconhecer que o recorrente: anuiu com a prática utilizada pelo
Sr. Walterly Ribeiro da Silva, que por sua vez, em comunhão de
desígnios com a Representada SANDRA, ofertou dinheiro em
troca dos votos de mais de 90 (noventa) eleitores daquele
município (fis. 425), não valorou a juridicidade das reproduzidas
passagens probatórias, incorrendo, a partir daí, em erro de direito e
em erro de fato.
64. Em erro de direito porque, considerando precedentes do Tribunal
Superior Eleitoral pacificando o entendimento de: a) não se poder
aplicar a pena de cassação de registro, do diploma ou de perda dos
mesmos, através de juízo de presunção; b) não se poder impor a
grave pena escrita no artigo 41-A da Lei n° 9.504197, se ausente
prova plena da prática vedada e não comprovada a participação
(direta, indireta ou por autorização) do candidato-beneficiado,
impositiva a ocorrência da hipótese de não aplicação de norma legal
relativa ao valor da prova, a autorizar sua revaloração.
[ ... ]. (fls.515 e 524-525; grifos no original)

Cita o Acórdão n° 2.254, de relatoria do ministro Ari Pargendier
em corroboração dessa tese e afirma
[ ... ] também em erro de fato porque, tivessem sido analisadas e
consideradas essas anotadas circunstâncias, a infirmar a presença
dos elementos exigidos no tipo do artigo 41-A, da Lei n° 9.504197,
por certo não ocorreria a incompatibilidade lógica entre os fatos
presentes nas provas dos autos e esses mesmos fatos ausentes na
motivação e disposição do acórdão recorrido [ ... ]. (fls. 525-526)

Menciona tese doutrinária, diversos julgados e sustenta que o
acórdão recorrido viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
quando não sanciona a conduta de Walterly Ribeiro da Silva, notório responsável
pelo ilícito eleitoral, e, também, quando impõe multa no mínimo legal ao
recorrente e, com base na mesma conduta, fixa a sanção máxima: cassação
de seu diploma.
Alega, ainda, tendo-se em conta o fato de ser eleição estadual,
que a suposta compra de votos não influenciou de modo decisivo o resultado
do pleito, nem mesmo em se considerando que, em Poxoréu, foram 99 os
nomes de eleitores anotados no caderno apreendido, visto que ele foi
sufragado com 229 votos. Citou, no ponto, a ementa do Acórdão n° 25.573.
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Sustenta que o TRE não apreciou a alegação de que o art. 41-A
"[..] sofre mitigação se a representação, apresentada após a eleição e julgada
depois da diploma ção [..] sugere suplemento do recurso contra a expedição
do diploma" (fI. 532), por aplicação do art. 262, IV, do Código Eleitora 12,

art. 14, § 90, da Constituição Federal.
Afirma que o acórdão dos embargos de declaração ofende as
disposições do art. 275 do Código Eleitoral e art. 535 do Código de Processo
Civil, pois

questões nodais: a) ausência do legítimo interesse de agir,
pela decadência no exercício da representação pelo artigo 41-A da
Lei 9.504/97; b) falta de nexo de causalidade e autorização do
recorrente no injusto eleitoral apontado, a afastar inclusive a
potencialidade deste no resultado das eleições; c) fatos recolhidos com
captação ilícita operadas por terceiros, executora e mandante ou
co-executor, parcialmente convocados na representação, prejudicando
o contraditório e a ampla defesa, em violação aos princípios da
individualização da pena, da não culpabilidade, da proporcionalidade
e razoabilidade; e,da prevalência da norma constitucional sobre as
normas infraconstitucionais, na cassação do diploma, foram dissertadas
na resposta da representação, na questão de ordem e nos embargos
declaratórios, por último, apresentadas. [ ... ]. (fls. 534-535)
93. As

Depois de citar doutrina e precedente do STF
(RE no 172.084-1/MG, rel. mm . Marco Aurélio) requer, alternativamente:
a) a anulação do acórdão que julgou os embargos de
declaração;
b) seja decretada a falta de interesse de agir por parte do MPE;
c) a reforma do acórdão que apreciou mérito da representação.
Sustenta que, ante a falta de demonstração do nexo de
causalidade entre as condutas do tipo do art. 41-A e o fato que a ele possa ser
atribuído, bem como por não ser razoável a aplicação de multa no mínimo legal
com a pena de cassação do diploma, o acórdão recorrido não só viola esse
dispositivo como também o art. 331, 1, do Código de Processo Civil, e o art. 5 0,
2

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos:
[ ... 1
IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222
desta Lei, e do art. 41-A da Lei n°9.504, de 30 de setembro de 1997.
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LV, LIV, XLV, XLVI e LVII. Isso porque, segundo seu entendimento, devem
prevalecer as disposições do art. 14, § 90 e 10 da Constituição Federal.
A Secretaria do TRE certificou ser tempestivo este recurso
(fl. 540).
À fi. 542, por meio de ofício datado de 3.12.2007, expedido pela
Assembleia Legislativa, comunica ao TRE/MT que estavam em andamento
providências para cumprimento da decisão por ele proferida.
Contrarrazões da Procuradoria Regional Eleitoral à fl. 546.
Parecer da PGE foi juntado às fis. 567-568.
É o relatório.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA (relator): Senhor
Presidente, o recurso não prospera.
Reitero que a íntegra do Acórdão n° 16.692, no qual foi
apreciada questão de ordem e o mérito da causa, está nos autos (fis. 380-428
e452-457).
Inicialmente, rejeito a sustentada "[..] necessidade de que
todos aqueles que, de forma decisiva, participaram dos atos averbados de
ilícitos, figurassem no pólo passivo da representação [..]"(fI. 500). Como bem
lembrou o acórdão do TRE,

3 - A formação do litisconsórcio passivo necessário só se dá quando
houver previsão legal expressa ou, em razão da natureza jurídica da
ação, cada pessoa possa ser atingida diretamente pela decisão
judicial. O art. 22 da LC n° 64190 não exige a formação de Iitisconsórcio
passivo necessário entre o representado e aqueles que contribuíram
para a realização do abuso. Precedentes.
[ ... ]. (Acórdão n°6.416, de 23.11.2006, rei. mm . Gerardo Grossi)
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Rejeito essa preliminar também por ser inaplicável normas
penais ao caso, uma vez cuidar-se de matéria de natureza eleitoral civil.
Argui o recorrente preliminar de falta de interesse de agir.
Argumenta que, tendo o MP ciência dos fatos em 29.9.2006, deveria a
representação ter sido proposta em até cinco dias dessa data, conforme
jurisprudência da época, razão pela qual seria intempestivo o ajuizamento
ocorrido em 24.10.2006. Uma vez mais, os argumentos não merecem
acolhida.
Trago a evolução do entendimento sobre a matéria. Principio
por lembrar que o prazo de cinco dias para o ingresso com representação por
ofensa à Lei das Eleições foi fixado nos termos seguintes:
Representação eleitoral. Condutas vedadas. Lei n° 9.504/97, art. 73.
Questão de ordem. Acolhimento.
O prazo para o ajuizamento de representação por descumprimento
das normas do art. 73 da Lei das Eleições é de cinco dias, a contar
do conhecimento provado ou presumido do ato repudiado pelo
representante. (Acórdão n° 748, de 24.5.2006, rei. mm . Luiz Carlos
Madeira)
Evidente, pois, que se trata de prazo fixado para ingresso em
juízo de representação fundada no descumprimento das normas do art. 73 da
Lei n° 9.504197. Prazo este fixado com a finalidade de proteger o princípio da
lealdade processual, por se ter concluído que, diante de fatos com potencial
para influenciar no resultado do pleito, "aguardar que as eleições se realizem,
sob tamanha e pública influência, desqualifica a representação, que se faz
abusiva e desconectada do interesse público" (voto do relator, p. 9).
Gilmar Donizete Fabris insiste em que a representação não
merece ser conhecida, porque a ela seria aplicável o entendimento consignado
pelo TSE no julgamento do agravo regimental na Medida Cautelar n° 1.776
(julgamento em 7.3.2006, rei. mm . Humberto Gomes de Barros) e no Recurso
Especial n o 25.553 (julgado em 14.3.2006, rei. min. Caputo Bastos).
Observo que a extensão desse prazo para a hipótese de
captação ilícita de sufrágio, com fundamento no art. 41-A, ocorreu no julgamento
da Medida Cautelar antes mencionada e que o entendimento nela exposto foi
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ratificado em 9.3.2006, na apreciação do REspe n° 25.579, também de
relatoria de Humberto Gomes de Barros.
Nesses precedentes, entendeu-se faltar interesse de agir aos
autores das representações porque, para a Corte, ficou caracterizado o
interesse casuístico dos autores, uma vez que eles tiveram ciência das
condutas reprovadas com grande antecedência das eleições e só pediram
intervenção do Poder Judiciário após terem perdido nas urnas.
Na MC n° 1.776, o relator afirmou que "[..] após decorrido tempo
razoável desde o conhecimento do ilícito, perde o representante legitimidade
necessária ao exercício do direito". Isso porque, quanto à discussão no REspe
no 25.579, o ministro relator assim justificou em seu voto:
[..
Os fatos tidos como caracterizadores da captação ilícita de sufrágio,
consistentes na autorização para edificação em área pública, são de
julho de 2004. Contudo, a representação foi proposta apenas em 14
de dezembro daquele ano, após, portanto, a realização do pleito
eleitoral.

E, no REspe n° 25.553, segundo paradigma, invocado pelo ora
recorrente, o ministro Caputo Bastos fundamentou seu convencimento, nos
termos seguintes:
[ ... ] considerando o que consta da inicial (fis. 2-20), verifico que a
representação foi proposta no dia 3.11.2004 (fl. 2), um mês após as
eleições, narrando fatos ocorridos às vésperas do pleito.
Assim, forçoso reconhecer a perda de interesse de agir dos
representantes no que tange à imputação fundada no art. 41-A da
Lei das Eleições.
1...]
Todavia, tal demora não ocorreu no caso em análise. Os fatos
foram levados ao conhecimento do juiz eleitoral, por meio de denúncia
anônima, em 25.9.2006 (fl. 2 do apenso), que, por sua vez, a encaminhou ao
conhecimento do MP, nessa mesma data. A promotora eleitoral informou se
tratar de reiteração da denúncia objeto de apuração nos autos n° 3812006,
datada de seis dias antes.
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Registram os autos do apenso que: a) foi realizada a prisão em
flagrante de Sandra Rosângela em 29.9.2006 (fl. 22); b) a pedido do Ministério
Público. Eleitoral, e, por determinação do Juízo da 5 a Zona Eleitoral, foi dado
cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência da mencionada
senhora; c) nessa residência foi apreendido o caderno com o nome e demais
dados de eleitores (fis. 42 e seguintes); e d) o procedimento foi autuado e
encaminhado à PRE em 18.10.2006.
Logo, neste caso, é razoável o prazo transcorrido entre o
conhecimento da primeira denúncia anônima (19.9.2006) e a data de ingresso
da representação em juízo (25.10.2009), porquanto os fatos registrados
comprovam não ter havido inércia do representante e, sim, a execução
coordenada de ações para melhor instruir a representação. Assim, inaplicáveis
os precedentes invocados.
Encontro, ainda, autorização em outro fundamento para não
prover essa alegação do recorrente. Segundo ele, o Acórdão n° 6.416, de
23.11.2006, rei. mm . Gerardo Grossi, por ter sido julgado depois do
ajuizamento da representação, a eia não se aplicaria. Mas, "a mutabilidade é
própria do entendimento jurisprudencial, o que não implica, por si só, violação

a direitos e garantias consagrados pelo ordenamento jurídico" (Acórdão
n° 7.147, de 4.12.2007, rei. mm . Cezar Peluso). Nesse mesmo sentido,
colaciono precedente da relatoria do mm. Felix Fischer:
E ... ]
2. No que se refere à alteração de entendimento jurisprudencial,
descabe falar em afronta ao princípio da segurança jurídica ou à
garantia de irretroatividade da lei, pois a evolução de entendimento
jurisprudencial não viola o princípio e a garantia mencionados.
Precedentes: RO n° 1841, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, publicado em
sessão em 21.8.2008; MS 3829, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJ de
6.8.2008.
[ ... ]. (Acórdão n° 29.456, de 10.9.2008, rei. mm . Feiix Fischer)

Com base nessas considerações, rejeito a alegada
intempestividade do ajuizamento da representação, e ratifico que "a representação
fundada no art. 41-A da Lei n° 9.504197 pode ser aforada até a data da
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diploma ção. Preliminar de preclusão rejeitada" (Acórdão n° 1.367, de

21.5.2009, rei. mm . Marcelo Ribeiro).
No mérito, tenho que as razões deduzidas pelo recorrente não
infirmam a conclusão do acórdão recorrido.
O art. 41-A da n o 9.504197 estabelece:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui
captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar,
oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o
voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o
dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil
Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18
de maio de 1990.
A ofensa ao art. 41-A da Lei n° 9.504197 está comprovada pela
confissão de Sandra Rosângela Soares da Silva. Essa confissão ganha robustez
com os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão e a busca e a
apreensão, pela inércia do representado, bem como pelos fatos e circunstâncias
antecedentes e posteriores às diligências.
Transcrevo, pois, o que a representada declarou à autoridade
policial no dia 29.9.2006 e, na sequência, o depoimento prestado ao juiz
eleitoral no dia 21.3.2007:
[ ... ] Por volta de 17:00 hs, de hoje, a declarante foi procurada em sua
casa por três investigadores, sendo que dos três conhece MÁRCIO,
que de posse de um mandado de busca e apreensão domiciliar
disseram que iriam dar uma busca, no que foi autorizado pela
declarante. Dentro de um isopor na cozinha de sua casa, MÁRCIO
encontrou um caderno com anotações de nomes de possíveis
eleitores para o candidato para o qual a declarante está trabalhando.
No caderno há anotações de nomes de seções e escolas dos
eleitores. A mando de VALTERLI, a depoente prometeu a cada
pessoa que tem o nome anotado no caderno de que iria dar aos
mesmos a importância de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), porém até o
momento não recebeu nenhum dinheiro para tal repasse. O
candidato para o qual a declarante está trabalhando é GILMAR
FABRIS. Tal cadastramento começou a ser feito na tarde de ontem,
sendo que algumas pessoas procuravam a declarante em sua casa
e outras foi a declarante quem as procurou. Nenhuma das pessoas
cadastradas recebeu a importância prometida. A declarante prometeu
às pessoas com as quais cadastrou de que as mesmas iriam receber
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) se votassem no candidato a deputado
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estadual GILMAR FABRIS e todas as pessoas cadastradas
concordaram em votar GILMAR para receber o dinheiro. Foi
procurada em sua casa há vinte dias por VALTERLI RIBEIRO e
este mandou que cadastrasse as pessoas. Não iria receber nada
de VALTERLI por este fato, pois estava retribuindo favores médicos
do passado, de quando sua mãe estava doente. Nunca teve nenhum
contato com GILMAR FABRIS. A notícia do cadastro para recebimento
de dinheiro correu de boca em boca. Na data de hoje, prometeu
para uma pessoa que se votasse em GILMAR a mesma receberia
o dinheiro prometido. Não tem conhecimento se ONILDO, vulgo
"BODE", de Alto Coité, está fazendo o mesmo que a declarante
fez, ou seja, lista de nomes para recebimento de dinheiro para a
compra de votos.
[.. .J . (sic; declaração na polícia: fl. 25 do apenso; grifos nossos)

E ... ] Que não é verdadeira a representação ministerial. Que foi
procurada pela pessoa de Walterly Ribeiro para que contratasse
pessoas por vinte e cinco reais por pessoa, para fazerem
arrastão nos bairros desta zona eleitoral. Que o arrastão era
para angariar votos ao candidato Gilmar Fabris. Tal arrastão era
para ser executado três dias antes da eleição, ou seja, na quintafeira do dia 28 de setembro, mas não fizeram porque a depoente
teve que fazer uma encomenda de salgados. Quando foi presa
estava terminando os salgados. Que as pessoas contratadas não
receberam o valor. Que o arrastão não aconteceu porque a
depoente foi fazer os salgados e depois foi presa. Que a pessoa que
procurou a depoente no dia de sua prisão foi ao local para receber o
valor do arrastão, e não para vender voto. Que confirma perante este
juízo que narrou ao Delegado de Polícia, Sr. Jessef Arilson Munhoz
de Lima, quando da sua prisão em flagrante delito, que estava
comprando votos para o candidato Gilmar Fabris a pedido de
Walterly Ribeiro. Que a verdade é que pretendia fazer arrastão, mas
como ficou nervosa no dia da prisão, falou compra de votos. Que
anotou o nome das pessoas que iam fazer arrastão, designando
local de votação e seção, para depois conferir se [ ... ] as pessoas
realmente votaram no candidato Gilmar Fabris. Que o pagamento do
arrastão ia ser na sexta-feira. [ ... ] DADA A PALAVRA AO MINISTÉRIO
PÚBLICO: Que as pessoas anotadas no caderno, com a
identificação de nome, local de votação e seção, era para
fazerem o arrastão e também votar no candidato Gilmar Fabris,
esse foi o pedido expresso da depoente aos contratados. Que
tais pessoas, que estão anotadas no caderno, prometeram votar no
Gilmar Fabris. Como não houve pagamento, a depoente não
conferiu se tais pessoas votaram no candidato Gilmar Fabris. Por
cerca de 15 dias ficou procurando pessoas para fazer o arrastão e
votar no Gilmar Fabris por vinte e cinco reais.
[ ... ]. (depoimento em juízo: fls. 184-185 dos autos principais; grifos
nossos)

Logo, ainda que Sandra Rosângela Soares da Silva, presa em
flagrante, tente, em juízo, descaracterizar as provas produzidas colhidas na
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fase antecedente ao ajuizamento da representação, ela não conseguiu seu
intento. Ao contrário, confessou o ilícito perante o juiz eleitoral.
Afinal, são 99 pessoas contratadas por Sandra Rosângela
"para fazerem o arrastão e também votar no candidato Gilmar Fabris, esse foi o
pedido expresso da depoente aos contratados' conforme ela não só afirmou,
mas ratificou o que minutos antes já havia assegurado perante o juiz. Tais
pessoas tiveram seus nomes anotados por ela num caderno, cuja cópia foi
juntada às fls 39-57.
Mas, não

é só. Ela declarou, ainda, que não conferiu se essas

pessoas votaram ou não em Gilmar Fabris porque não foi realizado o
pagamento acordado.
Entendo importante consignar que das anotações constam o
nome, número do título de eleitor, a seção, zona eleitoral, localização da seção
e telefone de alguns deles. Assim, inafastável, pois, a conclusão de ter havido
compra de votos em benefício do ora recorrente, muito embora este só tenha
obtido 229 votos.
Passo, então, à análise do acervo de provas da participação do
ora recorrente na captação ilícita de sufrágios.
O recorrente sustenta falta de provas de sua participação
direta nos fatos, razão pela qual não poderia ele ser responsabilizado. Mas,

desde 2005, esta Corte tem afirmado que

"a glosa prevista no artigo 41-A da

Lei n° 9.504197 independe da participação direta do candidato na compra de
votos" (Acórdão n°791, de 12.4.2005, rei. mm . Marco Aurélio Mello).
Assim, analiso os fatos e circunstâncias registrados nos autos
a fim de saber se há prova da participação do recorrente, ainda que de forma
indireta, nas condutas impugnadas.
Ressalto que não encontro razoabilidade no alegado prejuízo à
defesa pelo fato de Walterly Ribeiro não ter integrado a lide. Ora, tal pessoa,
se tivesse sido chamada a integrar o polo passivo da demanda estaria
desobrigada de produzir provas contra si mesma.
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É incontroverso que o mencionado senhor, médico bastante
conhecido na região e amigo de Gilmar Fabris, seria, na época em que os
fatos ocorreram, virtual candidato a prefeito de Poxoréu nas eleições de 2008.
Não há controvérsia, também, que, desde as eleições de 1994, fazia
campanha para o ora recorrente e que no pleito de 2006 contratou Sandra
Rosângela Soares da Silva para realizar esse trabalho.
Walterly Ribeiro da Silva foi ouvido, sob compromisso, pelo juiz
eleitoral. Como testemunha, estava obrigado a dizer a verdade acerca do que
soubesse e lhe fosse perguntado. Naquela oportunidade, as partes puderam
formular livremente suas questões.
Bem verdade ter Sandra Rosângela Soares da Silva asseverado
que realizou trabalho voluntário, em sinal de gratidão por serviços médicos
prestados por Walterly Ribeiro da Silva. Mas, também é verdade que, nas duas
oportunidades em que ela foi ouvida, afirmou que pagaria R$ 25,00 a cada
uma das pessoas cadastradas se elas votassem em Gilmar Fabris.
Então, indaga-se: ela trabalharia gratuitamente na campanha
eleitoral de candidato que não conhecia, apenas por ser grata à terceira
pessoa e, ainda mais, pagaria a eleitores para votar nesse desconhecido?
A resposta é não. Em primeiro porque não é razoável qualquer
conclusão nesse sentido e, em segundo lugar, porque está registrado que ela
não dispunha de condições para realizar esse pagamento; e, também, porque
ela afirmou ter sido contactada, cerca de quinze dias antes de sua prisão, por
Walterly Ribeiro para intermediar o "contrato" com os eleitores, afirmação essa
não refutada de forma cabal por Walterly que se limitou a dizer que havia
criado falsas expectativas quanto a sua contração para fazer campanha pelo
recorrente.
Assim, Sandra agiu a mando ou a pedido de Walterly e é,
irretocável, pois, a conclusão do relator quando este afirma que:

1.1
Seria ingenuidade esperar, por óbvio, que o Sr. Walterly Ribeiro da
Silva, cidadão experiente nas lides políticas, conforme narrado pelo
próprio Representado na sua oitiva neste processo [...J, confirmasse
as acusações de compra de votos em favor do candidato GILMAR
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FABRIS, por intermédio da atuação da Representada SANDRA
ROSÂNGELA SOARES SILVA. Entretanto. O Sr. Walterly não nega
o contato com a Representada SANDRA ROSÂNGELA SOARES
SILVA para que esta realizasse atos de campanha em prol do
candidato GILMAR FABRIS. A sua contradição reside no fato de
que num primeiro momento afirma que "... pediu para que
Sandra guardasse em sua residência material de divulgação
eleitoral de Gilmar Fabris, como cartazes, bandeiras, panfletos...",
mas logo depois consigna que "... ela gerou uma falsa
expectativa de que seria contratada para fazer campanha pra
ele".
[...]. (fl. 418; grifos nossos)

Quanto à participação do representado, registra o relator no
TRE o seguinte:
[ ... ]
[ ... ] o Representado GILMAR FABRIS, em depoimento prestado a
este Relator (fls. 1551156), não nega o contato com o Sr. Walterly
Ribeiro, quando afirma, "in verbis":
• . .esclarece que é amigo de Walterly e que este goza de bom
prestígio político junto à sociedade de Poxoréu/MT, exercendo
o cargo de médico da cidade; Walterly espontaneamente se
colocou à disposição do depoente para participar da campanha
eleitoral, sendo conseguidos mais de 200 votos para o
depoente no último pleito; que o depoente sequer foi em
Poxoréu/MT nesta campanha eleitoral, tampouco montou
qualquer escritório político na região, pois contava com o apoio
de Walterly Ribeiro da Silva para alcançar os votos que
esperava obter em razão do trabalho político por este
realizado.
Como já ficou claramente demonstrado, tenho que o suposto
"trabalho político" que o Representado GILMAR FABRIS esperava do
Sr. Walterly Ribeiro da Silva era a contratação da Representada
SANDRA ROSÂNGELA SOARES SILVA; para que entregasse
R$ 25,00 (vinte e cinco) a 99 (noventa e nove) eleitores do município
de Poxoréu/MT, a fim de que estes votassem no candidato GILMAR
FABRIS. Os fatos demonstram que a empreitada ilícita, violadora do
artigo 41-A da Lei das Eleições, mostrou-se frutífera, posto que o
candidato GILMAR FABRIS angariou 229 (duzentos e vinte e nove)
votos naquele município mato-grossense, sendo certo que GILMAR
FABRIS, como ele mesmo disse, sequer pisou em Poxoréu/MT nesta
campanha eleitoral e tampouco montou escritório político na região.
(fls. 418-419; grifos nossos)
O policial Lucélio Santos Bolognez, afirmou em juízo que:
[ ... ] que a Sra. Sandra estava fazendo só cadastramento; que cada
pessoa que fizesse o cadastro receberia certa quantia em dinheiro,
cujo valor não se recorda, para votar no candidato; que estas
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sentir é que o interesse seria este'; que o pagamento ainda não sido
feito porque estavam esperando o Dr. Walterly chegar na cidade.
(fl. 419)
Gilmar Fabris poderia, nas audiências de oitiva dessas
testemunhas, ter formulado questões que infirmassem os depoimentos. No
entanto, quedou-se silente, muito embora, por conhecimento de todos, apenas
insistiu que seria imprescindível Walterly integrar o polo passivo da
representação. Para quê? Ele não justificou.
Ressalto, mais uma vez, que Walterly foi ouvido em juízo sob
compromisso e advertido, na forma da lei (fl. 255). Embora negue ter
contratado Sandra Rosângela, seu depoimento corrobora o que ela disse, pois
afirma ter pedido a ela que "[..] guardasse em sua residência material de
divulgação de Gilmar Fabris, como cartazes, bandeiras e plan fetos" (fl. 255).
De acordo com o termo de inquirição, os representados não
quiseram fazer perguntas a essa testemunha.
O depoimento de Gilmar Fabris nada acrescenta em seu
benefício. Aliás, confirma a parceria que ele e Walterly têm mantido há longa
data. Parceria essa que resultou na vitória de Walterly como prefeito municipal
e no ganho de votos para Gilmar ser eleito deputado estadual. Assim, a inércia
em que ele se manteve denota um não fazer cuidadoso com a finalidade de
não piorar sua situação.
Ora, por disposição expressa do § 60 do art. 39 da
Lei n° 9.504/97, incluído pela Lei n° 11.30012006, está vedada a distribuição
de bens que possam proporcionar vantagem ao eleitor.
Mantenho, pois, a conclusão do relator, segundo a qual o
conjunto de provas - um caderno com todos os dados de 99 eleitores e a
prova testemunhal - conferem, neste caso, certeza de ter ocorrido compra de
votos em benefício de Gilmar Fabris, com a anuência indireta deste, já que:

3Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto ou fechado, não
depende de licença da polícia.
E...]
§ 6 0 È vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização, distribuição por comitê, candidato, ou com a sua
autorização, de camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou quaisquer outros bens ou materiais
que possam proporcionar vantagem ao eleitor.
1.. •1
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É imperioso rechaçar, também, o argumento do Representado
GILMAR FABRIS de que não participou da compra de votos perpetrado
em Poxoréu/MT. As provas demonstram que o representado anuiu com
a prática utilizada pelo Sr. Walterly Ribeiro da Silva, que por usa vez,
em comunhão de desígnios com a Representada SANDRA, ofertou
dinheiro em troca de votos. [ ... ]. (fl. 425)

Por essas razões, fatos e circunstâncias, encontro respaldo
para manter o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
Do exposto, nego provimento ao recurso ordinário para manter
a cassação e multa aplicada a GILMAR DONIZETE FABRIS, recorrente. Casso a
liminar deferida nos autos da Ação Cautelar n° 2.285, e determino que a
execução da decisão se dará com o julgamento de eventuais embargos de
declaração.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES: Senhor Presidente,
peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 1.539 (47191 -57.2008.6.00.0000)/MT. Relator: Ministro
Joaquim Barbosa. Recorrente: Gilmar Donizete Fabris (Advogados: Zaid Arbid
e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Após o voto do Ministro Joaquim Barbosa,
desprovendo o recurso para manter a cassação e multa aplicadas ao ora
recorrente, bem como cassando a liminar deferida nos autos da ação cautelar
2.285 e determinando que a execução da decisão se dê com o julgamento de
eventuais embargos de declaração, antecipou o pedido de vista o Ministro
Henrique Neves.
Presidência do Ministro Ayres Britto. Presentes os Ministros
Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Felix Fischer, Fernando Gonçalves,
Arnaldo Versiani, Henrique Neves e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral,
Francisco Xavier.

SESSÃO DE 30.6.2009.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES: Senhor Presidente,
o julgamento do presente recurso ordinário teve início pouco antes das férias
de julho de 2009. Logo após o voto do eminente Ministro Joaquim Barbosa,
negando provimento ao recurso, pedi vista. Em razão do transcurso de tempo,
peço vênia para recordar a hipótese dos autos.
O Recorrente foi eleito Deputado Estadual em 2006. Contudo,
o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral julgou procedente representação para
apuração da prática de captação ilícita de sufrágio que fora movida pelo
Ministério Público Eleitoral, cassando o diploma do candidato eleito.
A representação foi ajuizada após as eleições, em 25 de
outubro de 2006. A inicial afirma que teria ocorrido compra de votos no
Município de Poxoréu, onde a Sra. Sandra Rosângela Soares Silva foi presa
em flagrante no dia 29 de setembro de 2009, pela prática do crime previsto no
artigo 299 do Código Eleitoral.
A prisão em flagrante se deu no curso da realização de busca
e apreensão na casa da Representada, onde foi apreendido um caderno com
anotação de nomes e dados eleitorais de 99 eleitores.
Naquela oportunidade, segundo a inicial, a representada teria
confessado que estaria comprando votos para o candidato Gilmar Fabris, pelo
valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada e que os nomes constantes do
referido caderno seriam dos eleitores que já haviam aceitado a oferta e se
comprometeram a votar no candidato.
Ao ser ouvida pela autoridade policial, a Sra. Sandra afirmou:
"Dentro de um isopor na cozinha de sua casa, MÁRCIO encontrou
um caderno com anotações de nomes de possíveis eleitores para o
candidato para o qual a declarante está trabalhando. No caderno há
anotações de nomes, seções e escolas dos eleitores. A mando de
VALTERLEI, a depoente prometeu a cada pessoa que tem o nome
anotado no caderno de que iria dar aos mesmos a importância de
R$ 25,00 (vinte e cinco reais), porém até o momento não recebeu
nenhum dinheiro para tal repasse. 0 candidato para o qual está
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trabalhando é GILMAR FABRIS. Tal cadastramento começou a ser
feito na tarde de ontem, sendo que algumas pessoas procuravam a
declarante em sua casa e outras foi a declarante quem as procurou.
Nenhuma das pessoas cadastradas recebeu a importância prometida.
A declarante prometeu as pessoas com as quais cadastrou de que
as mesmas iriam receber R$ 25,00 (vinte e cinco reais) se votassem
no candidato a deputado estadual GILMAR FABRIS e todas as
pessoas cadastradas concordaram em votar em GILMAR para receber
o dinheiro. Foi procurada em sua casa há vinte dias por VALTERLEI
RIBEIRO e este mandou que cadastrasse as pessoas. Não iria
receber nada de VALTERLEI por este fato, pois estava retribuindo
favores médicos do passado de quando sua mãe estava doente.
Nunca teve nenhum contato com GILMAR FABRIS. A notícia do
cadastro para recebimento de dinheiro correu de boca a boca. Na
data de hoje prometeu para uma pessoa que se votasse em
GILMAR a mesma receberia o dinheiro prometido... (fis. 20).

Em juízo, a Representada passou a narrar os fatos de outra
forma, afirmando que:
não é verdadeira a representação ministerial. Que foi procurada
pela pessoa de Walderly Ribeiro para que contratasse pessoas por
vinte e cinco reais por pessoa, para fazerem um arrastão nos bairros
desta zona eleitoral. Que o arrastão era para angariar votos ao
candidato Gilmar Fabris. Tal arrastão era para ser executado três
dias antes da eleição, ou seja, na quinta-feira do dia 28 de setembro,
mas não fizeram porque a depoente teve que fazer uma encomenda
de salgados. Quando foi presa estava terminando os salgados. Que
as pessoas contratadas não receberam o valor. Que o arrastão não
aconteceu porque a depoente foi fazer os salgados e depois foi presa.
Que a pessoa que a procurou a depoente no dia de sua prisão foi ao
local para receber o valor do arrastão, e não para vender voto. Que
confirma perante este juízo que narrou ao Delegado de Polícia,
Sr. Jesset Arilson Munhoz de Lima, quando da sua prisão em
flagrante delito, que estava comprando votos para o candidato
Gilmar Fabris a pedido de Walterley Ribeiro. Que a verdade é que
pretendia fazer o arrastão, mas como ficou nervosa no dia da prisão,
falou compra de votos. Que anotou o nome das pessoas que iam
fazer arrastão, designando local de votação e seção, para depois
conferir se as pessoas realmente votaram no candidato Gilmar
Fabris. Que o pagamento do arrastão ia ser na sexta-feira. Que não
foi procurada por Gilmar Fabris depois da prisão, tampouco por
Walterley Ribeiro. (fl. 184).

Em seguida, respondendo as perguntas formuladas pelo
Ministério Público, a representada disse:
"Que as pessoas anotados no caderno, com a identificação de nome,
local de votação e seção, era para fazerem o arrastão e também votar
no candidato Gilmar Fabris, esse foi o pedido expresso da depoente
aos contratados. Que tais pessoas, que estão anotadas no caderno,
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prometeram votar no Gilmar Fabris. Como não houve pagamento, a
depoente não conferiu se tais pessoas votaram no candidato Gilmar
Fabris. Por cerca de 15 dias ficou procurando pessoas para fazer o
arrastão e votar no Gilmar Fabris por vinte e cinco reais"
Na sua defesa, o candidato negou conhecer a Sra. Sandra
Rosângela Soares Silva e afirmou inexistir prova de sua participação ou
anuência. Em seu depoimento, afirmou que entre todas as testemunhas,
conhecia, apenas o Sr. Walterley, de quem era amigo e que o referido Senhor
apoiava a sua candidatura, detendo prestígio eleitoral na região de Poxoréu.
A testemunha Walterley, apesar do laço de amizade, foi
inquirida sob compromisso (fl. 255) e disse:
"Que há dezesseis anos possui amizade, na íntima, com Gilmar
Fabris e nesse sentido em épocas de eleição capta votos para ele. A
esposa do depoente é contrária a essas atitudes, assim pediu para
que Sandra guardasse em sua residência material de divulgação
eleitoral de Gilmar Fabris, como cartazes, bandeiras e panfletos. Que
é falso que tenha contratado Sandra para que comprasse votos em
favor do candidato Gilmar Fabris. Ela gerou uma falsa expectativa de
que seria contratada para fazer campanha para ele. Não sabe
informar porque Sandra foi presa em flagrante delito na posse de um
caderno onde estavam cadastrados eleitores. "eu não autorizei ela
cadastrar e nem a comprar votos". Que não recebeu dinheiro,
vantagem ou promessa de vantagem por parte do candidato Gilmar
Fabris"
Além desta testemunha, foram ouvidas outras sete, sendo quatro
da acusação (fl. 186, 302, 304 e 306) e três da defesa (fis. 187 e 3071309).
Com base nestas provas, o Eg. Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso entendeu configurada a prática de captação ilícita de sufrágio e a
participação indireta do candidato, razão pela qual, por unanimidade, a
representação foi julgada procedente para cassar o diploma do candidato e
condenar cada um dos representados à multa de 1000 UFIR.
Opostos embargos de declaração, os mesmos foram
improvidos, sobrevindo recurso ordinário interposto apenas pelo candidato.
Iniciado o julgamento do recurso, o eminente Ministro Joaquim
Barbosa, após rejeitar as preliminares formuladas pelo Recorrente, votou no
sentido de negar provimento ao recurso, deduzindo que:

4
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"A ofensa ao art. 41-A da Lei 9.504197 está comprovada pela

confissão de Sandra Rosângela Soares da Silva. Essa confissão
ganha robustez com os depoimentos dos policiais que realizaram a
prisão e a busca e apreensão, pela inércia do representado, bem
como pelos fatos e circunstâncias antecedentes e posteriores às
diligências".

E, após transcrever os depoimentos da referida senhora
prestados perante a autoridade policial e em juízo aos quais me referi no início
deste voto, o eminente relator prosseguiu:
"Logo, ainda que Sandra Rosângela Soares da Silva, presa em
flagrante, tente, em juízo, descaracterizar as provas produzidas
colhidas na fase antecedente ao ajuizamento da representação, ela
não conseguiu o seu intento. Ao contrário confessou o ilícito perante
o juiz eleitoral.
Afinal, são 99 pessoas contratadas por Sandra Rosângela "para
fazerem o arrastão e também votar no candidato Gilmar Fabris, esse
foi o pedido expresso da deponte aos contratados', conforme ela não
só afirmou, mas ratificou o que minutos antes já havia assegurado
perante o juiz. Tais pessoas tiveram seus nomes anotados por ela
num caderno, cuja cópia foi juntada às fis. 39-57.
Mas, não é só. Ela declarou, ainda, que não conferiu se essas
pessoas votaram ou não em Gilmar Fabris porque não foi realizado o
pagamento acordado.

Continuando o voto proferido, o eminente Ministro Joaquim
Barbosa passou à análise da participação indireta do candidato, concluindo pela
manutenção do entendimento consagrado na Corte Regional, por entender
que:
"é incontroverso que o mencionado senhor [Walterly], médico
bastante conhecido na região e amigo de Gilmar Fabris, seria, na
época em que os fatos ocorreram, virtual candidato a prefeito de
Poxoréu nas eleições de 2008. Não há controvérsia, também, que,
desde as eleições de 1994, fazia campanha para o ora recorrente e
que no pleito de 2006 contratou Sandra Rosângela Soares da Silva
para realizar esse trabalho;

(...)
Assim, Sandra agiu a mando ou a pedido de Walterley e é
irretocável, pois, a conclusão do relator quando este afirma:
[...]
Seria ingenuidade esperar, por óbvio, que o Sr. Walterley Ribeiro
da Silva, cidadão experiente nas lides políticas, conforme
narrado pelo próprio Representado na sua oitiva neste
processo [..], confirmasse as acusações de compra de votos
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em favor do candidato GILMAR FABRIS, por intermédio da
atuação da Representada SANDRA ROSÂNGELA SOARES
SILVA. Entretanto. O Sr. Walterley não nega o contato com a
Representada SANDRA ROSÂNGELA SOARES SILVA para
que esta realizasse atos de campanha em prol do candidato
GILMAR FABRIS. A sua contradição reside no fato de que
num primeiro momento afirma que '.. pediu para que
Sandra guardasse em sua residência material de
divulgação eleitoral de Gilmar Fabris, como cartazes,
bandeiras, panfletos... ' mas logo depois consigna que
". . ela gerou uma falsa expectativa de que seria contratada
para fazer campanha para ele".
[..]. (fi. 418; grifos nossos)

No voto proferido neste Tribunal Superior Eleitoral, o eminente
relator asseverou, ainda que:
"Gilmar Fabris poderia, nas audiências de oitiva dessas testemunhas,
ter formulado questões que infirmassem os depoimentos. No entanto,
quedou-se silente, muito embora, por conhecimento de todos, apenas
insistiu em que seria imprescindível Walterley integrar o pólo passivo
da representação. Para quê? Ele não justificou.
Ressalto, mais uma vez, que Walterley foi ouvido em juízo sob
compromisso e advertido, na forma da lei (fI. 244). Embora negue ter
contratado Sandra Rosângela, seu depoimento corrobora o que ela
disse, pois afirma ter pedido a ela que "[...] guardasse em sua
residência material de divulgação de Gilmar Fabris, como cartazes,
bandeiras e panfletos" (fi. 255).
De acordo com o termo de inquirição, os representados não quiseram
fazer perguntas a esta testemunha.
O depoimento de Gilmar Fabris nada acrescenta em seu benefício.
Aliás, confirma a parceria que ele e Walterley têm mantido há longa
data. Parceria essa que resultou na vitória de Walterley como prefeito
municipal e no ganho de votos para Gilmar ser eleito deputado
estadual. Assim, a inércia em que ele se manteve denota um não
fazer cuidadoso com a finalidade de não piorar a sua situação.
(...)
Mantenho, pois, a conclusão do relator, segundo a qual o conjunto
de provas - um caderno com todos os dados de 99 eleitores e a
prova testemunhal - conferem, neste caso, certeza de ter ocorrido
compra de votos em benefício de Gilmar Fabris, com a anuência
indireta deste, já que:
É imperioso rechaçar, também, o argumento do Representado
GILMAR FABRIS de que não participou da compra de votos
perpetrado em Poxoréu/MT. As provas demonstram que o
representado anuiu com a prática utilizada pelo Sr. Walterley
Ribeiro da Silva, que por sua vez, em comunhão de desígnios
com a Representada SANDRA, ofertou dinheiro em troca de
votos. [fl. 4251.
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Com essas razões, o eminente Ministro Joaquim Barbosa votou
no sentido de negar provimento ao recurso, cassando a liminar deferida nos
autos da ação cautelar n° 2.285, e determinando que a execução da decisão
se dê com o julgamento de eventuais embargos de declaração.
Pedi vista dos autos e passo, agora a proferir meu voto.
Inicialmente registro que, principalmente, duas questões
ensejaram o pedido de vista dos autos: 1) a afirmação contida no parecer da
d. Procuradoria-Geral Eleitoral de não constar nos autos o inteiro teor do
acórdão regional; e 2) a divergência do voto proferido pelo eminente Ministro
Joaquim Barbosa com os fundamentos acolhidos pelo ilustre Ministro Cezar
Peluso ao deferir a liminar que afastou a execução imediata do acórdão regional.
Em relação ao primeiro ponto, verifico que - tal como apontado
pelo eminente Relator - estão presentes nos autos as notas taquigráficas do
julgamento proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral que trazem o relatório e
voto condutor do acórdão (fis. 3801421), bem como a ementa e os demais
votos proferidos (fls. 4521454). Da mesma forma, o acórdão dos embargos de
declaração está integralmente às fis. 4821494.
Desnecessário, portanto, qualquer saneamento do processo
como sugerido pela d. Procuradoria-Geral Eleitoral.
Passo, portanto, ao exame do recurso.
As preliminares, como já decidido na sessão anterior, não
merecem acolhidas.
O fato de a representação ter sido ajuizada após as eleições
não invalida o processo. A jurisprudência deste Tribunal já se consolidou no
sentido de que as representações para apuração da prática de captação ilícita
de sufrágio podem ser ajuizadas até a data da dipiomação (Dentre outros:
RO 1.367, rei. Mm. Marcelo Ribeiro; RO 1.369, rei. Mm. Marcelo Ribeiro;
AG 8.981, Rei. Mm. Joaquim Barbosa; REspe 28.511, Rei. Mm. Felix Fischer);
Aliás, o tema do artigo 41-A configura hipótese de cabimento
do recurso contra a expedição de diploma e por isto mesmo, ao meu ver, não
haveria lógica jurídica impor à parte ou ao Ministério Público que ficassem
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obrigados a esperar a diplomação para trazer à Justiça Eleitoral a acusação de
prática de captação ilícita de sufrágio.
Em relação à preliminar de falta de análise dos embargos de
declaração, verifico que os fundamentos apontados no recurso oposto perante
a Corte Regional pelo Recorrente foram enfrentados no momento do
julgamento, não havendo, pois, falta de prestação jurisdicional.
No que tange a preliminar de nulidade do feito em razão do
Sr. Walterley não ter composto o polo passivo da demanda, entendo, que não
assiste razão ao argumento deduzido pelo Recorrente que pretende a
aplicação da teoria monista à apuração da prática de captação ilícita de
sufrágio, impondo a necessidade do chamamento de todos que participaram,
ou teriam participado, da chamada compra de votos.
As hipóteses previstas no artigo 41-A descrevem ações que
ocorrem entre o candidato e o eleitor (doar, oferecer, prometer ou entregar) e
estabelece como sanção a aplicação de multa e cassação do registro ou do
diploma. Trata-se, pois, de norma própria destinada, principalmente, à
proteção da vontade e liberdade do eleitor, com consequências diretas aos
candidatos que a desrespeitarem.
Não há que se falar, portanto, na obrigatoriedade de formação
de litisconsórcio entre o candidato e todos aqueles que teriam participado da
captação ilícita de sufrágio, os quais deverão responder em processo criminal
próprio, onde se verificará a prática ou não do crime previsto no artigo 299 do
Código Eleitoral.
Afastadas as preliminares, passo ao exame do mérito da
demanda, rogando vênias ao eminente relator por dele divergir no que tange à
demonstração da participação e responsabilidade indireta do candidato.
No caso, não se afirmou que o candidato tenha praticado a
captação ilícita de sufrágio de forma direta. A ação direta - prometer quantia
em dinheiro para obter o voto - teria sido praticada pela Sra. Sandra
Rosangela que disse agir para atender pedido formulado pelo Sr. Walterley e
que nunca havia se encontrado com o candidato.
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Assim, como o recurso ora em exame cuida apenas da situação
do candidato, o que deve ser investigado e decidido é sua participação indireta
e responsabilidade na mencionada captação ilícita de sufrágio.
As provas produzidas, contudo, não cuidaram exatamente
deste tema, pois se concentraram em verificar, principalmente, se Sandra teria
ou não prometido o pagamento da quantia em dinheiro para obter voto dos
eleitores.
Neste sentido, as declarações por ela prestadas perante a
autoridade policial se traduzem em verdadeira confissão que, posteriormente,
foi objeto de tentativa de retratação em juízo.
Digo tentativa de retratação pois, apesar de modificar a sua
versão para afirmar que os nomes constantes do caderno apreendido se
referiam a pessoas que estavam sendo contratadas para realizar um
"arrastão", ao final do depoimento a Representada confirmou que "as pessoas
anotadas no caderno, com a identificação de nome, local de votação e seção,
era para fazerem o arrastão e também votar no candidato Gilmar Fabris,
esse foi o pedido expresso da depoente aos contratados".
Este, porém, é o único depoimento que aponta para a prática
de captação ilícita de sufrágio e — justamente por tentar alterar a versão
apresentada perante a autoridade policial — se mostra contraditório e ambíguo
e não encontra suporte nos demais depoimentos prestados em juízo.
O Representante não se interessou pela oitiva dos eleitores —
cuja vontade e liberdade consistem no principal objetivo de proteção da norma.
De todos os nomes que constavam no caderno, apenas Lucas Caetano dos
Santos (fl. 41) foi ouvido como testemunha, arrolado pela defesa e, em juízo
afirmou:
"Que foi contratado pela representada Sandra para fazer arrastão
nos bairros, ou seja, sair pedindo votos para o candidato a Deputado
Gilmar Fabris, o arrastão seria 3 dias antes da eleição. Que o
pagamento seria feito após as eleições. Que para receber o valor
bastava sair de casa em casa pedindo votos. Que cada um votava
em quem queria. (..) Que a representada nunca disse que iria
conferir em quem o depoente votou." (fi. 187)
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O Representante arrolou 6 testemunhas, mas desistiu de uma.
Dos cinco ouvidos, três eram os policiais que conduziram a diligência e
serviriam para provar que Sandra teria dito, no momento da apreensão, que os
nomes contidos no caderno se referiam a eleitores que teriam vendido seus
votos. Contudo, as testemunhas afirmaram em juízo:
". . . que perguntado Sra. Sandra as razões daquelas anotações no
caderno por ela foi dito que tinha sido contratada pelo Sr. Valterli, "a
mando de Gilmar Fabris" para fazer o cadastramento dos eleitores;
que a Sra. Sandra estava fazendo só o cadastramento; que cada
pessoa que fizesse o cadastro receberia certa quantia em dinheiro,
cujo valor o depoente não se recorda, para votar no candidato; que
estas palavras não foram ditas pela Sra. Sandra "mas o que deu
para sentir é que o interesse seria este",-que o pagamento ainda não
tinha sido feito porque estavam esperando o Dr. Valterli chegar na
cidade." (fl. 302, Testemunha Márcio Ferreira)
"que, segundo a sra. Sandra, ela estava fazendo um cadastramento
dos eleitores e seria repassado para eles uma quantia em dinheiro,
pelo que o depoente se recorda de R$ 25,00 (vinte e cinco reais),
cuja importância seria passada aos eleitores, "seria como uma
compra de voto", que se recorda que esse serviço foi recomendado
pelo Sr. Valterly, que estava trabalhando para o Sr. Gilmar Fabris,
não sabendo o depoente informar se este determinou àquele a
compra de votos" (..) "que o depoente não se recorda se a segunda
representada chegou a confirmar se as anotações constantes no
caderno foram feitas por ela" (FL 304, Testemunha Lucélio Santos
Bolo gnez).
"que não se recorda se a Sra. Sandra chegou a dizer porque ela
detinha em seu poder aquela relação de eleitores; que na Delegacia
ela comentou "que iria pegar R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por
cadastro que fazia", não sabendo informar se este dinheiro ficaria
com a sra. Sandra ou se seria entregue aos eleitores." (fi. 306,
testemunha Alessandra Novaes Rosa)

Dos depoimentos acima destacados, nota-se que os três
policiais encarregados da busca e apreensão depuseram apenas no que diz
respeito ao momento da realização daquela diligência, informando o que
ouviram de Sandra. Ou seja, estes depoimentos não servem como prova de
que o ato - promessa de vantagem para obtenção de votos - foi efetivamente
praticado. Os depoimentos apenas reproduzem o que as testemunhas ouviram
e não aquilo que presenciaram.
E, desses mesmos depoimentos, a única coisa dita no que se
refere à eventual participação do Recorrente foi que o depoente Lucélio Santo
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Bolognez não sabia informar se Gilmar determinou a Walterly a compra de
votos.
Walterly - testemunha de acusação - negou peremptoriamente
que tenha orientado Sandra a comprar votos dizendo: "eu não autorizei ela
cadastrar e nem a comprar votos" (f. 255).
E, do depoimento de Maria Divina, senhora que se encontrava
no local e no momento da diligência, o que se colhe é que:
"...após se advertida que estava sobre o compromisso a depoente
passou a dizer que ouviu Sandra narrar aos policiais que no caderno
constava o nome de pessoas que, a trinta reais, iriam fazer um
arrastão para o candidato a deputado Gilmar Fabris. Que a
representada informou que estava recrutando pessoas a pedido do
Sr. Walterley Ribeiro..." (f. 186).

Disto depreendo, apenas, que foi estabelecida controvérsia
sobre o agir de Sandra no sentido de saber se ela prometeu dinheiro em troca
de votos ou em troca de participação de eleitores em um "arrastão", ou, ainda,
em ambos, como ela acabou se contradizendo ao depor em juízo.
Nada, porém, revela ou confirma que este agir de Sandra
tenha ocorrido sob a orientação ou anuência do candidato Gilmar Fabris, cuja
participação teria se dado de forma indireta, por intermédio do médico
Walterley.
Nenhuma das testemunhas afirma ou apresenta qualquer
indício de que Walterley tivesse realmente autorizado Sandra a prometer
dinheiro em troca do voto. O que se tem, neste sentido, é apenas a palavra
dúbia de Sandra, confrontada pela de Walterley que nega tal autorização.
Ainda que se ultrapassasse este elo entre Sandra e Walterley,
verifico que o acórdão regional considerou que o entrelaçamento entre
Walterley e o Recorrente se confirmaria apenas em razão da amizade íntima
de ambos e dos apoios políticos prestados reciprocamente em diversas
eleições.
Contudo, não há nos autos qualquer elemento que demonstre
que o candidato teria autorizado Walterley a proceder da forma narrada por
Sandra.
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Assim, a participação indireta do candidato está restrita às
palavras ambíguas de Sandra, sendo que na forma da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral "o depoimento isolado quanto à promessa de
beneficio em troca de voto, sem guardar sintonia com outro elemento ao
menos indiciário, não respalda conclusão sobre a prática glosada pelo artigo

41-A da Lei n° 9.504197. (AG 6385, Rel.Min. Marco Aurélio, DJ 2.6.2006).
O eminente Ministro Celso de Mello, ao votar no REspe n° 21.264
apresentou uma completa análise da extensão do artigo 41-A, da qual destaco
o seguinte trecho:
"O reconhecimento desse ilícito eleitoral e a imposição das
conseqüências jurídicas dele resultantes, não obstante analisadas fora
de sua dimensão estritamente penal (pois não se cuida, na espécie,
de procedimento de índole criminal), não dispensam, para efeito de
configuração da conduta vedada pelo art. 41-A da Lei n 9.504/9 7, a
existência de prova que permita constatar, além de qualquer dúvida
razoável, a efetiva participação, direta ou indireta, material ou
intelectual, do candidato, nos atos legalmente vedados de captação de
sufrágio, em ordem a permitir, no plano da relação de causalidade,
que se lhe impute, tanto objetiva quanto subjetivamente, qualquer
dos comportamentos de transgressão ao preceito legal em análise.
Isso significa, portanto, que, sem a intervenção pessoal do próprio
candidato (incidindo em qualquer dos comportamentos abusivos
legalmente proibidos) ou, ao menos, sem a sua consciente e
voluntária adesão a um projeto concebido por terceira pessoa e que,
por esta implementado, culmine por transgredir a norma vedatória
inscrita no art. 41-A da Lei n 9.504197, não há como reconhecer
configurada a infração eleitoral em causa, sob pena de o candidato cuja aquiescência e adesão a uma proposta ilícita jamais podem ser
presumidas - vir a ser responsabilizado por fato imputável a outrem.
(...)
Na realidade, não basta, para os fins a que se refere o da
Lei n 9.504197, que o candidato seja mero beneficiário da ilicitude
cometida por terceira pessoa;
Revela-se imprescindível que se estabeleça, entre o ilícito eleitoral
em questão e o candidato, uma dupla vincula ção causal, tanto de
caráter objetivo, quanto de ordem subjetiva, o que reclama prova
consistente, clara e inequívoca de que, se o candidato não foi o
autor material e direto de qualquer das condutas vedadas, ao menos
a estas aderiu de modo consciente e voluntário.

Neste sentido, vale lembrar as palavras do eminente Mm. Luiz
Carlos Madeira, no julgamento do RO 706/TO:
i
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"(...) a conduta, mesmo que positiva de terceiro, não é suficiente
para a condenação do candidato como incurso no art. 41-A da
Lei n° 9. 504197, sendo o escopo da Lei n° 9.840199 assegurar aos
candidatos que não lhes serão retirados/cassados direitos políticos em
razão de atitude de outrem ou de situações a que não concorreram ou
deram causa. (.) Idêntico cuidado é tomado na interpretação de
normas com caráter restritivo, para que a punição não passe da
pessoa do transgressor, por isso, não se permite a interpretação
extensiva de tais mandamentos legais (...)".
Por fim, recordo que o eminente Ministro Cezar Peluso, ao
deferir a liminar para emprestar efeito suspensivo ao recurso ora em exame,
após mencionar trechos do acórdão recorrido e dos testemunhos prestados,
asseverou que:
Desse conjunto, incluída a prova documental - um caderno com
nome de eleitores e número dos títulõs -, conclui o relator:
Afirma-se, com razão, que nesses casos a condenação deve ser
lastreada em prova certa, robusta, inconcussa. Mas a prova
documental e a prova testemunhal, quando cabais, têm o
condão de afirmar a certeza da prática da conduta vedada pelo
Art. 41-A da Lei das Eleições. [...] (fl. 421)
É imperioso rechaçar, também, o argumento do Representado
GILMAR FABRIS de que não participou da compra de votos
em Poxoréu/MT. As provas demonstram que o representado
anuiu com a prática utilizada pelo Sr. Walterly Ribeiro da Silva,
que por usa vez, em comunhão de desígnios com a
Representada SANDRA, ofertou dinheiro em troca de votos.
[..] (Grifos nossos) (fl. 425)
No excerto acima, o uso da adversativa "mas" parece indicar
contrariedade à premissa de que a 7 ..] condena ço deve ser
lastreada em prova certa, robusta, inconcussa" Ou seja, parece
admitir a inexistência dessas provas, sustentado-se, todavia, a
condenação na única prova documental - o caderno com os nomes
de eleitores, apreendido com a representada - e nas declarações das
testemunhas, especialmente na do policial que participou da prisão.
Esses trechos, analisados sob juízo prévio e sumário, dão razoabilidade
jurídica ao pedido de liminar, pois, para caracterizar a captação ilícita
de sufrágio, a anuência deve ser explícita, e não presumida, como
parece ter concluído o Tribunal Regional.
É que se colhe destes precedentes exemplares:
[...I
2.2 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
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ciência. A ausência de prova de participação dos candidatos
na conduta investigada afasta a aplicação do art. 41-A da
Lei n° 9.504197.[..] (Grifos nossos) (Acórdão n° 21.327, de
4.3.2004, Rei. Mm. ELLEN GRACIE)
[...]
- Esta Corte entende que, "Para a caracterização da infração
ao art. 41-A da Lei das Eleições, é desnecessário que o ato de
compra de votos tenha sido praticado diretamente pelo candidato,
mostrando-se suficiente que, evidenciado o benefício, haja
participado de qualquer forma ou com ele consentido. Nesse
sentido: Acórdão n° 21.264" (Ac. n o 21. 7921MG, rei. Mm. Carlos
Eduardo Caputo Bastos, DJ de 21.10.2005).[_] (Acórdão
no 26.081, de 8.11.2007, Rei. Mm. MARCELO RIBEIRO)
(Grifos nossos)
No caso, ainda quando se repute comprovado o benefício, não parecem
provados os votos efetivamente obtidos, a participação do representado
ou a sua anuência, pelo menos nesta análise prévia e sumária.

No caso, pela análise das provas que procedi, não identifiquei,
além de dúvida razoável, a existência de prova da participação direta, indireta
ou anuência por parte do candidato Recorrente em relação aos fatos que
Sandra disse ter praticado, o que me impede de reconhecer a incidência do
artigo 41-A da Lei das Eleições, pois, na forma da jurisprudência deste
Tribunal: A captação ilícita de sufrágio não pode se apoiar em mera presunção,
antes, é necessário demonstração irrefutável de que o candidato beneficiário
participou ou anuiu com a entrega ou promessa de dádiva em troca de votos
(AG 6734, Rei. Mm. Caputo Bastos, DJ 1 1.8.2006), pois "a aplicação da
penalidade por captação ilícita de sufrágio, dada sua gravidade, devo
assentar-se em provas robustas, e não em vagos indícios e presunções."
(RESPE 21.390, rei. Mm. Humberto Gomes de Barros, DJ 12.9.2006)
Assim, considerando como não provada a participação indireta
ou a anuência do candidato e renovando as vênias ao eminente Ministro
Relator, que produziu elaborado e profundo estudo do caso, ouso divergir de
Sua Excelência e voto no sentido de dar provimento ao recurso do candidato
Gilmar Fabris para julgar improcedente a representação em relação a ele,
afastando as sanções que lhe foram impostas, sem prejuízo de que se proceda
à apuração de eventual responsabilidade criminal dos envolvidos pelos meios
cabíveis.
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PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI Senhor
Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 1.539 (47191 -57.2008.6.00.0000)/MT. Relator: Ministro
Joaquim Barbosa. Recorrente: Gilmar Donizete Fabris (Advogados: Zaid Arbid
e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro
Henrique Neves, provendo o recurso de Gilmar Donizete Fabris para julgar
improcedente a representação, tão somente em relação a ele, pediu vista o
Ministro Ricardo Lewandowski.
Presidência do Ministro Ayres Britto. Presentes a Ministra Cármen
Lúcia, os Ministros Ricardo Lewandowski, Felix Fischer, Aldir Passarinho
Junior, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral,
Sandra Verônica Cureau.

SESSÃO DE 20.8.2009.
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VOTO-VISTA

- Considerações iniciais
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (presidente):
Senhores Ministros, busca-se neste recurso ordinário interposto por Gilmar
Donizete Fabris modificar acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Mato
Grosso (TRE/MT), no qual foi cassado seu diploma de deputado estadual em
virtude de captação ilícita de sufrágio.
O recorrente, em primeiro lugar, sustenta falta de interesse de
agir do Ministério Público Eleitoral, tendo em vista a propositura da
representação após o prazo de 5 (cinco) dias do conhecimento dos fatos.
Alega, ademais, que a Corte Regional teria violado os
princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 50, LIV e LV, da CF), porque
nem todos os participantes do suposto ato ilícito integraram o processo, o que
seria necessário por se tratar de concurso de agentes.
No mérito, assevera que as provas dos autos retratam tão
somente fatos relacionados a Sandra Silva e Walterly Ribeiro, os quais não
evidenciam participação ou anuência dele na conduta ilícita.
Aduz, ainda, a impossibilidade de reconhecer-se a prática de
captação ilícita de sufrágio e de aplicar a pena de cassação de diploma com
fundamento em suspeita ou presunção. Transcreveu precedentes
jurisprudenciais para corroborar seu entendimento.
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões às
fls. 546-563.
Na Sessão Plenária de 301612009, o Relator, Ministro Joaquim
Barbosa, proferiu seu voto, no qual desproveu o recurso ordinário, pois
concluiu que a prática de captação ilícita de sufrágio foi comprovada pela
confissão de Sandra Rosângela Soares da Silva e pelas diligências realizadas
pela polícia.
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Após o voto do Relator, pediu vista dos autos o Ministro
Henrique Neves, que proferiu seu voto na Sessão de 201812009, divergindo do
Relator para dar provimento ao recurso e afastar a condenação do recorrente
pela prática de captação ilícita de sufrágio por entender que não ficou provada
a participação indireta ou a anuência do candidato.
Aberta a divergência, pedi vista dos autos, devolvendo-os
agora para a retomada do julgamento.
Passo a votar.
li - Preliminares
Reconheço, igualmente, pelas razões já aduzidas no voto do
Ministro Relator, que:
[i] no caso, não havia litisconsórcio passivo necessário entre
Walterly Ribeiro da Silva e o recorrente, Gilmar Fabris, porquanto a norma do
art. 41-A da Lei das Eleições prevê consequência direta apenas para o
candidato;
[ii] o prazo para propositura da representação com fundamento
no art. 41-A da Lei das Eleições é até a data da diplomação dos eleitos;
[iii] a evolução jurisprudencial não implica violação do princípio
da segurança jurídica.

III - Delimitação do tema em debate
No mérito, a questão central discutida neste recurso consiste
em saber se os vínculos de amizade e político entre o Deputado Estadual
Gilmar Fabris e Walterly Ribeiro, associados ao depoimento de Sandra Silva,
são suficientes para enquadrar o parlamentar nas sanções do art. 41-A da
Lei 9.504/97.

IV - Da captação ilícita de sufrágio
Pois bem, segundo a inicial, a autoria e a materialidade da
captação ilícita de sufrágio estariam configuradas, haja vista que Sandra Silva
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teria sido contratada por Walterly Ribeiro - aliado político do recorrente - para
prometer dinheiro a eleitores para que votassem no candidato Gilmar Fabris.
Após detida análise dos autos, verifico que ficou provado tão
somente que foi apreendido em poder de Sandra Silva um caderno com
anotações de nomes e dados de eleitores (fl. 23).
Aferi que as demais conclusões foram feitas a partir das
declarações de Sandra Silva perante a autoridade policial, cujo teor foi alterado
em seu depoimento em juízo.
Com efeito, Sandra Silva afirmou, inicialmente, na fase do
inquérito policial, que teria prometido dar R$ 25,00 (vinte e cinco reais) a cada
pessoa cujo nome constava do caderno para que elas votassem no candidato
Gilmar Fabris (fl. 20).
Posteriormente, em juízo, modificou o seu depoimento e
alegou que no dia da prisão em flagrante estava muito nervosa e falou em
compra de votos, mas que, na verdade, pagaria R$ 25,00 a cada pessoa que
participasse de um "arrastão" de divulgação em prol da referida candidatura
(fis. 184-185).
Já a testemunha Walterly Ribeiro, que supostamente teria
intermediado a compra de votos em favor do candidato Gilmar Fabris, declarou
"Que é falso que tenha contratado Sandra para que comprasse
votos em favor do candidato Gilmar Fabris. Ela gerou uma falsa
expectativa de que seria contratada para fazer campanha para ele.
( ... ) 'eu não autorizei ela cadastrar e nem a comprar votos'. Que
não recebeu dinheiro, vantagem ou promessa de vantagem por
parte do candidato Gilmar Fabris" (fl. 255 - grifei).

Destaco, por relevante, que não há, nos autos, nenhum
eleitor que afirme ter vendido ou que tenha recebido proposta para
vender o seu voto para Sandra Silva a pedido de Walterly Ribeiro e em
benefício de Gilmar Fabris.

Consta dos depoimentos dos policiais que participaram da diligência que havia na residência de Sandra Silva
material de propaganda eleitoral. Todavia, divergem em relação ao conteúdo do material campanha, se eram de
outros candidatos ou somente do candidato Gilmar Fabris (fis. 302 e 306). Sem falar que no auto de exibição e
apreensão não consta nenhuma referência à apreensão de material de propaganda eleitoral (fl. 23).
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Com efeito, o único eleitor ouvido em juízo, constante do
caderno apreendido (fl. 41), Lucas Caetano dos Santos, relatou que foi
contratado apenas para pedir votos para Gilmar Fabris. Transcrevo trechos do
seu depoimento:
"(..) foi contratado pela representada Sandra para fazer arrastão nos
bairros, ou seja, sair pedindo votos para o candidato a Deputado
Estadual Gilmar Fabris. ( ... ) Que para receber o valor bastava sair de
casa em casa pedindo os votos. Que cada um votava em quem
queria" (fl. 187).

É dizer, não há nenhuma prova que confirme as declarações
de Sandra Silva de que ela cadastrou os eleitores mediante oferta ou
promessa de vantagem para que eles votassem em Gilmar Fabris. Há apenas
o seu depoimento, isolado e contraditório, que, nas palavras do Mm. Marco
Aurélio, "não respalda conclusão sobre a prática glosada pelo artigo 41-A da
Lei n° 9.504/97' (AI 6.385/BA, Rei. Mm. Marco Aurélio).
Cumpre ressaltar, portanto, que não consta destes autos
conjunto probatório sólido que revele a materialidade da captação ilícita de
sufrágio, mas, quando muito, depoimento incoerente, bem como frágeis
indícios do suposto ilícito praticado.

V - Da suposta participação indireta do Deputado Gilmar
Fabris no ilícito eleitoral
Seja como for, mesmo que se entenda presente a
materialidade da captação ilícita de sufrágio, é necessário demonstrar a
participação do recorrente, ainda que de forma indireta, no ilícito eleitoral.
Com efeito, para fins de caracterização do art. 41-A da
Lei 9.504197, é imprescindível que o candidato tenha tido algum grau de
participação, que 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
intermédio de terceiros na concretização do ato vedado; ou [iii] presumida,
quando dele tem ciência ou lhe dá anuência inequívoca.
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Mostra-se, pois, imperioso 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 de sufrágio. 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).
Pois bem, o recorrente, Gilmar Fabris, declarou em juízo que
realmente conhece Walterly Ribeiro, amigo político, mas refutou as afirmações
prestadas por Sandra Silva na fase do inquérito policial (fl. 155).
Walterly Ribeiro, por sua vez, afirmou que "há dezesseis anos

possui amizade, na íntima, com Gilmar Fabris e nesse sentido em épocas de
eleição capta votos para ele" (fl. 255).
As outras três testemunhas da acusação ouvidas em juízo são
policiais que participaram da busca e apreensão realizada na residência de
Sandra. No entanto, nada souberam informar a respeito do relacionamento
existente entre Sandra Silva e Walterly Ribeiro, ou entre eles e o candidato
Gilmar Fabris. Noticiaram apenas o que ouviram de Sandra Silva no momento
da diligência (fls. 302-303, 304-305 e 306).
De outro lado, Sandra Silva asseverou, em juízo, que na fase
do inquérito policial realmente falou em compras de votos, mas que foi
contratada por Walterly Ribeiro para promover, com outras pessoas, um
arrastão nos bairros da cidade. Afirmou, ainda, que não recebera nenhum
dinheiro para efetuar os pagamentos às pessoas cadastradas.
É dizer, o testemunho de Sandra Silva, o único que se remete
diretamente ao fato (suposta captação ilícita de sufrágio), carece da necessária
confiabilidade diante da manifesta ausência de coerência com os demais
elementos destes autos, bem como diante da evidente contradição entre as
afirmações prestadas por ela no inquérito policial e na instrução processual.
Em outras palavras, o depoimento de Sandra Silva não é
suficiente para qualificar a participação indireta ou a anuência do recorrente à
captação ilícita de sufrágio, justamente porque não consta dos autos nenhuma
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outra prova, seja documental, seja testemunhal, que revele, minimamente,
uma possível relação com aquela finalidade entre ela e Walterly Ribeiro,
suposto intermediador do recorrente. Muito menos, ainda, entre ela e o
Deputado Estadual Gilmar Fabris, ora recorrente.
Com efeito, os depoimentos de acusação, quanto à suposta
relação existente entre Sandra Silva, Walterley Ribeiro e Gilmar Fabris, não
provam o possível vínculo com a finalidade de comprar votos. Tais depoimentos
são considerados testemunhos referenciais, ou seja, testemunhos que ouviram
a fala de Sandra Silva no momento da busca e apreensão em sua residência.
Para Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero,
"Nenhuma utilidade se extrai, em geral, do depoimento referencial,
ou seja, daquele em que a testemunha narra que ouviu de alguém
algo sobre fato que interessa para o processo. Todavia, esse tipo de
depoimento, embora não se preste como prova testemunhal, pode
configurar indício. Seja como for, o depoimento da testemunha deve
referir-se a fatos que presenciou, não tendo qualquer relevância suas
opiniões ou pareceres sobre os fatos. "5

Entendo, portanto, que a não comprovação de que Sandra
Silva agiu em parceria com Walterly Ribeiro já seria suficiente, por si só, para
afastar a imputação de prática de captação ilícita de sufrágio pelo candidato
ora recorrente, Gilmar Fabris.
Nesse sentido, cumpre destacar, ainda, que o Mm. Joaquim
Barbosa, analisando caso semelhante, no qual o único depoimento
testemunhal se mostrou vacilante, assim decidiu a questão:

Há o depoimento de um único eleitor - Luiz Carlos Alves da Cruz que recebeu em troca de voto e foi surpreendido por policiais
federais, no momento em que iria abastecer um veículo.
Esse eleitor, à época de seu primeiro testemunho (fi. 24), em uma
delegacia de polícia, alegou ser amigo de Eliene Lima, a quem pediu
30 (trinta) litros de combustível. Ressaltou que o recorrido lhe
informou que não poderia fornecer nenhuma vantagem, em virtude
do período eleitoral. A requisição foi entregue a ele por uma
funcionária do recorrido, de nome Elaine.
Já em juízo, sua versão foi outra (fi. 64). Depôs que a requisição de
abastecimento não era sua, mas de sua filha, que trabalhava na
Processo de conhecimento São Paulo: Revista dos Tribunais, v.2, 2007, p. 368.
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campanha do recorrido, como contratada. Disse que foi ao posto
abastecer o carro dela e que informou aos policiais esse fato, mas,
mesmo assim, foi levado à delegacia para prestar depoimento.
(...)
Examinando o teor dessas provas, entendo que não se comprovou a
aventada captação ilícita de sufrágio ou o gasto ilícito de
campanha"(...)" (RCED 676/MT).

VI - Dos vínculos de amizade e político
A existência de amizade e o vínculo político entre Walterly
Ribeiro e o recorrente, ademais, não são suficientes para embasar a conclusão
de que o Deputado Estadual Gilmar Fabris tenha participado indiretamente ou
anuído ao suposto ilícito eleitoral. Argumento que reforço com duas
circunstâncias constantes destes autos, não impugnadas pelo Ministério
Público Eleitoral.
Em primeiro lugar, destaco que Walterly Ribeiro participou de
maneira espontânea da candidatura do recorrente para as eleições de 2006,
conforme depoimento do Deputado Gilmar Fabris e de Francisco Batista
Santana. Não há vínculo formal entre eles para o processo eleitoral daquele
ano (fls. 155 e 307, respectivamente).
E, ainda, conforme depoimentos do ora recorrente, de Francisco
Batista Santana e de Luiz Antônio Cecheti, o então candidato a deputado
estadual sequer montou comitê eleitoral em Poxoréu/MT, tampouco visitou
aquela cidade durante a campanha para as eleições de 2006, local onde
supostamente ocorreu a captação ilícita de sufrágio ou o suposto arrastão
(fis. 155, 307-308 e 309-310, respectivamente).
Verifica-se, portanto, que a prova testemunhal produzida
carece da necessária confiabilidade, sendo totalmente insuficiente para se
imputar a gravíssima sanção prevista no art. 41-A da Lei 9.504197.
Nesse sentido, o recente entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral, formado no julgamento do RCED 739/RO, Rei. Mm. Arnaldo Versiani:
"A afinidade política existente entre o candidato 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
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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 (...)".

VI - Da captação ilícita de sufrágio e da imprescindibilidade
de provas convincentes
A Constituição de 1988 abrigou com especial destaque o
princípio da soberania popular ao consignar, em seu art. 1 , parágrafo único,
que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes
eleitos ou diretamente.
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. Acerca do tema, Fávila Ribeiro assentou que a
soberania popular é o ponto fundamental da concepção do regime
democrático. 6
Nesse sentido, 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.
Ocorre que, para se afastar a vontade estampada nas urnas, a
ponto de alterar o resultado da festa maior da democracia, o ilícito eleitoral e a
participação do candidato devem estar demonstrados mediante provas
contundentes, sendo insuficientes, sob pena de indevida interferência da
Justiça Eleitoral, depoimento testemunhal incoerente associado, quando muito,
aos frágeis indícios constantes dos autos, especialmente agora que a
cassação de diploma por violação do art. 41-A da Lei 9.50497 gera a
inelegibilidade de 8 (oito) anos (art. 1 0 , 1, j, da LC 64190).
Para o Min. Celso de Mello:

6

RIBEIRO, Fàvila. 0 Direito Eloitoral c a Sobe ronio Popular. v. 3, n. 1. rortaleza: Thiïii, 2000. p. 300.
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"(..)

O reconhecimento desse ilícito eleitoral e a imposição das
conseqüências jurídicas dele resultantes, não obstante analisadas
fora de sua dimensão estritamente penal (pois não se cuida,
na espécie, de procedimento de índole criminal), não dispensam,
para efeito de configuração da conduta vedada pelo art. 41-A da
Lei n° 9.504197, a existência de prova que permita constatar, além
de qualquer dúvida razoável, a efetiva participação, direta ou
indireta, material ou intelectual, do candidato, nos atos legalmente
vedados de captação de sufrágio, em ordem a permitir, no plano
da relação de causalidade, que se lhe impute, tanto objetiva quanto
subjetivamente, qualquer dos comportamentos de transgressão ao
preceito legal em análise.
(...)
Meras conjecturas (que sequer podem conter suporte material a
qualquer imputação) ou simples elementos indiciários desvestidos
de maior consistência probatória não se revestem, em sede judicial,
de idoneidade jurídica. Não se pode - tendo-se presente o postulado
constitucional da não-culpabilidade - atribuir relevo e eficácia a
juízos meramente conjecturais, para, com fundamento neles, apoiar
um inadmissível decreto de cassação do diploma.
Não questiono a eficácia probante dos indícios, mas enfatizo que a
prova indiciária - para viabiliar um juízo de condenação (penal ou
civil) - deve ser veemente, convergente e concatenada, não excluída
por contra-indícios, nem abalada ou neutralizada por eventual
dubiedade que possa emergir das conclusões a que tal prova
meramente circunstancial dê lugar, sob pena de o acolhimento
judicial desses elementos probatórios indiretos, quando precários,
inconsistentes ou impregnados de equivocidade, importar em
incompreensível transgressão ao postulado constitucional da
não-culpabilidade.

(..)"(REspe 21.264/AP)
Transcrevo da doutrina eleitoral esclarecedora explicação:
"Terceira pessoa que, sem o conhecimento ou autorização do
candidato, vier a prometer, doar, oferecer ou entregar ao eleitor
algum bem ou vantagem pessoal, com a finalidade de obter-lhe o
voto para determinado candidato, não comete captação ilícita de
sufrágio, mas sim o crime de corrupção eleitoral e até mesmo a
infração político-eleitoral reveladora de abuso do poder econômico. É
que, não detendo o agente a qualidade de candidato, nem tampouco
estando o terceiro a agir a mando ou com a aquiescência de um
candidato, não há que se falar em captação ilícita de sufrágio,
mesmo que evidenciadas as condutas descritas no art. 41-A da
Lei n° 9.504/97.
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Não basta ser o candidato o beneficiário da conduta para que se lhe
impute a infração, posto que é indispensável que para ela tenha
concorrido de alguma forma"7.

Nesse sentido, ainda, o voto do Mm. Marcelo Ribeiro no
julgamento do RO 1.484/SP, que 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".

Cito, ainda, entre outros, o seguinte precedente:
"PERDA DE MANDATO ELETIVO. PROVA INCONCUSSA.
EXIGÊNCIA. ACÓRDÃO REGIONAL. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS
PROVAS ART. 23. LCN°64/90. NÃO APLICAÇÃO.
(...)
3. (..) Portanto, tais provas mostram-se insuficientes para ensejar
a perda de mandato eletivo, pois esta deve-se amparar em prova
inconcussa, cabal, de que o agente político praticou alguma das
condutas previstas no art. 41-A da Lei n° 9.504197. (Precedentes:
AI 5473, Rel. Min. Caputo Bastos, DJ de 28.8.2006; e AI 4000,
Rel. Mm. Barros Monteiro, DJ de 6.2.2004)" (REspe 28.121 /RR,

Rei. Mm. Felix Fischer).

Conforme assentei no Recurso contra Expedição de Diploma
692/RJ,
"para a comprovação da captação ilícita de sufi-ágio 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"

Em síntese, no recurso sob exame, por tudo quanto foi
exposto, não é possível, a meu ver, vislumbrar-se a participação do recorrente
em captação ilícita de sufrágio ou sua anuência a essa prática, em que pese a
ampla discricionariedade que o art. 23 da Lei Complementar 64/90 confere ao
Tribunal na apreciação de indícios e presunções, desde que, analisados com

GOMES, Suzana de Camargo. Captação ilícita de sufrágio. In: Temas atuais de direito eleitoral. Org . Daniel Castro
Gomes da Costa. São Paulo: Pulares, 200q pp 210-211,
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os outros elementos de provas, sejam coerentes, confiáveis, convincentes e
não abalados por contraindícios.

VII - Conclusões
Isso posto, com a devida vênia, divirjo do Ministro Relator
Joaquim Barbosa e acompanho o Ministro Henrique Neves para dar provimento
ao recurso ordinário e julgar improcedente a representação.
É como voto.

VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor Presidente, o
que houve, na espécie, foi a apreensão de caderno com o nome de eleitores.
Peço vênia à divergência, para subscrever o voto do Relator.
Em um primeiro passo, nervosa ou não, a detentora do
caderno apontou: as pessoas receberiam vinte e cinco reais para votar em
certo candidato. Posteriormente, modificou a versão, afirmando que elas
participariam de um arrastão de eleitores para votarem no candidato.
Creio que há, neste caso, situação jurídica enquadrável no
artigo 41-A da Lei n° 9.504/1 997, em que pese a segunda versão do arrastão.
Já é estranho que alguém tenha relação de eleitores em caderno, mas houve,
de qualquer forma, a palavra da própria detentora do caderno quanto ao
objetivo visado.
Por isso, peço vênia, para manter a decisão proferida pelo
Tribunal Regional Eleitoral e negar provimento ao recurso, acompanhando o
Relator, que não mais integra o Tribunal, no voto proferido.
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PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Senhor
Presidente, peço vista dos autos, porque não presenciei o relatório e o voto do
relator, e a matéria envolve certo subjetivismo quanto à interpretação da prova.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor
Presidente, participei desse julgamento e acredito que o recurso não ficaria
prejudicado, porque agora eventual condenação por captação de sufrágio gera
inelegibilidade.
Pelo que me lembro, tanto do voto do relator quanto do voto do
Ministro Henrique Neves e agora do de Vossa Excelência, parece que a
apreensão do caderno ocorreu numa cidade do interior. O recorrente foi
candidato à eleição de deputado estadual e essa apreensão surgiu numa
cidade de proporções pequenas, de pessoa que, aparentemente, parece não
ser ligada à campanha.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mas ela própria
admitiu que os eleitores nomeados no caderno participariam de arrastão em
benefício do candidato.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES: Senhor Presidente,
já há tempo que votei, mas me lembro de que realmente foi apreendido na
casa de determinada pessoa o caderno, e ela teria dito que estaria captando
eleitores para determinado candidato. Quanto a esse ponto é inquestionável.
O que quero registrar é que não consegui encontrar,
examinando os autos, vínculo entre essa pessoa e o candidato. Ela dizia que
conhecia determinada pessoa a qual havia trabalhado em outras campanhas
para o candidato; era amiga do candidato, mas, a meu ver, o vínculo era muito
tênue para se chegar à responsabilização do candidato.
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O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (presidente):
Esse é dado interessante, que capto do voto do eminente Ministro Henrique
Neves e do meu voto. Na verdade, Sandra foi presa em flagrante depois de
uma busca e apreensão na casa da representada, onde foi aprendido um
caderno com a anotação dos nomes de 99 eleitores. É um dado a ser
considerado.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 1.539 (47191 -57.2008.6.00.0000)/MT. Relator: Ministro
Joaquim Barbosa. Recorrente: Gilmar Donizete Fabris (Advogados: Zaid Arbid
e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro
Ricardo Lewandowski, provendo o recurso, e o voto do Ministro Marco Aurélio,
desprovendo-o, pediu vista o Ministro Aldir Passarinho Junior.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowskj. Presentes a
Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho Junior,
Hamilton Carvalhido, Arnaldo Versiani, Henrique Neves e o Procurador-Geral
Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos.

SESSÃO DE 9.11.2010.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR:
Senhor Presidente, trata-se de recurso ordinário interposto por Gilmar Donizete
Fabris, deputado estadual eleito em 2006, contra v. acórdão do e. TRE/MT que
lhe cassou o mandato pela prática de captação ilícita de sufrágio, nos
seguintes termos (fis. 452-453):

"REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ARTIGO 41-A DA LEI N° 9.504197 - ELEIÇÕES
GERAIS DE 2006 - DEPUTADO ESTADUAL ELEITO PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO MÉRITO - BUSCA DOMICILIAR - PRISÃO EM FLAGRANTE REPRESENTADA QUE MANTINHA CADERNO ESCOLAR
CONTENDO NOMES, SEÇÕES ELEITORAIS, LOCAIS DE
VOTAÇÃO E TELEFONES DE 99 (NOVENTA E NOVE) ELEITORES
NO MUNICÍPIO DE PDXORÉU/MT - COMPRA DE VOTOS AO
PREÇO DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS) - PROVA
DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - ANUÊNCIA DO
REPRESENTADO, CANDIDATO ELEITO AO VARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL - COMPROVAÇÃO INESCUSÁVEL DA
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO VEDADA PELA LEI DAS
ELEIÇÕES - CASSAÇÃO DO DIPLOMA E MULTA - EXECUÇÃO
IMEDIATA.
1. Restando comprovada, por prova documental e testemunhal
contundente, a compra de votos nas eleições para a Assembleia
Legislativa Estadual, urge determinar a cassação do diploma
outorgado ao Deputado Estadual, condenando-o, ainda, à multa
eleitoral, incidindo nesta segunda cominação também a outra
Representada que participou da conduta ilícita.
2. Executa-se de imediato a condenação em Representação
Eleitoral por ofensa ao disposto no artigo 41-A da Lei das Eleições
(cassação do diploma, se já empossado, e multa), tendo em vista a
inexistência de decretação de inelegibilidade dos Representados."
Contra essa decisão, Gilmar Donizete Fabris interpôs recurso
ordinário, suscitando as preliminares de: a) falta de interesse de agir do
Ministério Público Eleitoral; b) ofensa à ampla defesa e ao contraditório pela
ausência, no polo passivo da ação, de todos os participantes do suposto ato
ilícito.
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Quanto ao mérito, alegou o recorrente, em síntese, que não
conhece Sandra Rosângela e que não participou ou anuiu com a suposta
entrega ou promessa de dádiva em troca de votos.
O eminente Relator, Ministro Joaquim Barbosa, rejeitou as
preliminares e negou provimento ao recurso por entender comprovada a
compra de votos, mantendo a cassação do mandato do recorrente.
O eminente Ministro Henrique Neves, após pedir vista dos
autos, divergiu de Sua Excelência, considerando que não houve prova da
participação sequer indireta ou da anuência do candidato na prática da
conduta ilícita.
Após o voto divergente, o eminente Ministro Ricardo

Lewandowskj pediu vista dos autos e, na sessão de 9.11.2010, apresentou
seu voto-vista acompanhando a divergência.
Nesse voto, o eminente Presidente desta c. Corte entendeu
que o conjunto probatório dos autos sequer revelou a materialidade da
captação ilícita de sufrágio, ressaltando, ademais, que não foi demonstrado o
liame entre a conduta e o candidato. Por fim, afirmou que as provas que
levaram à cassação do recorrente eram frágeis.
O eminente Ministro Marco Aurélio, por sua vez, acompanhou

o relator, mantendo a cassação do recorrente.
Na sessão de 9.11.2010, pedi vista dos autos para melhor
análise.
Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas, nos termos dos
votos já proferidos.
No mérito, peço vênia aos e. Ministros que entenderam de
modo diverso para acompanhar a divergência.
No caso, Sandra Rosângela Soares Silva foi presa em
flagrante, durante busca e apreensão realizada pela polícia civil em sua
residência, pela suposta prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do
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Código Eleitora l8), oportunidade na qual foi apreendido um caderno com
anotação de nomes e dados de 99 eleitores.
Alega-se na inicial que Sandra Rosângela, ainda na fase do
inquérito policial, teria confessado que os nomes constantes do caderno eram
de eleitores que haviam se comprometido a votar em Gilmar Fabris em troca
de R$ 25,00 (vinte e cinco reais).
Em juízo, contudo, Sandra Rosângela afirmou que o dinheiro
seria pago aos eleitores que trabalhariam na divulgação da candidatura do
recorrente, reconhecendo, todavia, que as pessoas cujos nomes estavam
anotados no caderno prometeram votar em Gilmar Fabris, ora recorrente.
Assegurou, ainda, que assim procedeu atendendo à orientação
de Walterly Ribeiro, pessoa próxima a Gilmar Fabris. Contudo, em juízo,
Walterly negou peremptoriamente que tenha orientado Sandra Rosângela a
cadastrar eleitores ou a comprar votos.
Em seus votos-vistas, os eminentes Ministros Henrique Neves
e Ricardo Lewandowski destacaram que o único eleitor ouvido em juízo,
Lucas Caetano dos Santos, relatou que foi contratado apenas para pedir votos
para Gilmar Fabris (fl. 187):
"(...) foi contratado pela representada Sandra para fazer arrastão nos
bairros, ou seja, sair pedindo votos para o candidato a Deputado
Estadual Gilmar Fabris (..) Que para receber o valor bastava sair de
casa em casa pedindo os votos. Que cada um votava em quem
queria".
As outras testemunhas ouvidas foram os policiais que
participaram da busca e apreensão, além de Maria Divina dos Anjos (fl. 186),
que apenas confirmou ter ouvido Sandra Rosângela afirmar que pagaria
R$ 30,00 (trinta reais) a pessoas para promoverem um "arrastão" em favor de
Gilmar Fabris.

8

Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
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Com efeito, todo aquele que pratica captação ilícita de sufrágio
está sujeito, nos termos do art. 41-A da Lei n° 9.504/97, às sanções de
cassação do registro ou diploma e multa. Dispõe a norma legal:
"Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui
captação de sufrágio, vedada por esta Lei,o candidato doar, oferecer,
prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem
ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação
do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no
art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído
pela Lei n° 9.840, de 28.9.1999)
§ 1 1 Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o
pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente
no especial fim de agir. (Incluído pela Lei n° 12.034, de 2009)
§ 2 0 As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar
atos de violência ou grave ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe
o voto. (Incluído pela Lei n° 12.034, de 2009)
§ 3 0 A representação contra as condutas vedadas no caput poderá
ser ajuizada até a data da diplomação. (Incluído pela Lei n° 12.034,
de 2009)
§ 40 O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste
artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do
julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei n° 12.034, de 2009)"

Destaque-se que, para a configuração do ilícito, ainda que a
participação direta do candidato beneficiado seja prescindível, é indispensável
a prova de que ele, ao menos, haja participado de qualquer forma ou
consentido com tal prática (REspe n° 21.792/MG, Rei. Mm. Caputo Bastos,
DJ 21.10.2005).
Conclui-se, pois, que, para sancionar o candidato com a
cassação de seu registro ou diploma, devem ser verificados os seguintes
requisitos:
a) a prática de uma das condutas típicas dispostas no art. 41-A
da Lei n° 9.504197, envolvendo diretamente a pessoa do
eleitor;
b) o fim específico de obter o voto do eleitor;
C)

a participação direta ou indireta do candidato beneficiado
na prática do ato ou sua anuência.
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Ademais, a jurisprudência desta c. Corte exige que a
demonstração do ilícito ocorra por meio de provas robustas. Nesse sentido:
AgR-REspe n° 35.840/AM, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 6.10.2010;
AgR-RO n° 2.2601GO, Rei. Mm. Ricardo Lewandowskj, DJe de 11.5.2010;
RO n° 2.349/AP, Rei. Mm. Fernando Gonçalves, DJe de 16.10.2009.
No caso dos autos, respeitadas as opiniões em contrário,
entendo que não ficou comprovado que o recorrente tenha participado ou
mesmo anuído com a suposta compra de votos.
Por certo, a única prova da suposta captação ilícita de sufrágio
cinge-se ao depoimento da representada Sandra Rosângela, cujo conteúdo
não foi corroborado por nenhuma outra prova.
Não há qualquer elemento nos autos que confirme ou indique,
com a necessária certeza que exige o art. 41-A da Lei n o 9.504197, que Sandra
Rosângela tenha agido a mando de Gilmar Fabris.
Como destacado pelos eminentes Ministros que me
precederam, as testemunhas não apresentaram nem mesmo indícios de que
Walterly tivesse autorizado Sandra Rosângela a prometer recompensa
pecuniária aos eleitores que votassem em Gilmar Fabris. Ademais, ainda que
tivesse havido comprovação desse fato, a amizade e o vínculo político
existentes entre o suposto praticante do ato ilícito e o candidato investigado
não podem, por si sós, embasar a conclusão de que este tenha participado ou
anuído com qualquer prática irregular, como salientou o e. Ministro Presidente.
Com efeito, a condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio não pode
ser calcada em mera presunção. Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. INELEGIBILIDADE. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. ART. 22 DA LC N° 64190. CAPTAÇÃO ILÍCITA 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 configuração da captação de sufrágio, não obstante prescindir da
atuação direta do candidato beneficiário, requer a comprovação de sua
anuência, ou seja, de sua participação efetiva, ainda que indireta, não
sendo possível a condenação por mera presunção.
2. Recurso especial provido para julgar improcedente a representação"
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(REspe n° 35.589/AP, Rei. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 11.11.2009)
Ante o exposto, diante da fragilidade das provas constantes
dos autos, reitero o pedido de vênia ao e. Relator e ao Ministro Marco Aurélio

para acompanhar a divergência, dando provimento ao recurso e julgando
improcedente a representação.
É o voto.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 1.539 (47191 -57.2008.6.00.0000)/MT. Relator originário:
Ministro Joaquim Barbosa. Redator para o acórdão: Ministro Henrique Neves.
Recorrente: Gilmar Donizete Fabris (Advogados: Zaid Arbid e outros).
Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por maioria, proveu o recurso, nos termos
do voto do Ministro Henrique Neves, que redigirá o acórdão. Vencidos os
Ministros Joaquim Barbosa e Marco Aurélio.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowskj. Presentes a
Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho Junior,
Hamilton Carvalhido, Arnaldo Versiani, Henrique Neves e o Procurador-Geral
Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos.

SESSÃO DE 23.11.2010.

