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Advogados: Fernando Neves da Silva e outros
Recorrente: Pedro Henry Neto
Advogados: Eduardo Henrique Miguéis Jacob e outros
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Recursos ordinários. Deputado federal e deputada
estadual. Representação por suposta ofensa ao art. 41-A
da Lei n. 9.504197. Cassação de mandatos. Situação em
que a prova (auto de constatação) foi obtida por meio
semelhante ao "flagrante preparado". Analogia com o
Direito Processual Penal. Ausência de prova material ou
oral sobre os fatos utilizados para condenação. Mérito.
Deficiência na instrução do feito. Ausência de provas da
compra de votos. "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" (AgR-Al n. 6734, Rei. Min. Caputo
Bastos, DJ 1 1 .8.2006). Precedentes. Recursos providos

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em prover os recursos, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 14 de dezembro de 2010.

MINISTRA CARMEN LÚCIA - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Recursos ordinários
interpostos por Francisca Emília Santana Nunes e Pedro Henry Neto, eleitos,
respectivamente, deputada estadual e deputado federal nas eleições de 2006.
2. Em 13.12.2006, o Ministério Público Eleitoral ajuizou
representação contra os Recorrentes por suposta violação aos arts. 23, § 50
c/c. 30-A, § 2 0 ; 37, § 1°; e 41-A da Lei n. 9.504197, em decorrência de captação
ilícita de sufrágio, gastos ilícitos de recursos e propaganda irregular durante a
campanha eleitoral (fl. 2 e seguintes).
3. Narrou-se na inicial que Lúcia Mamede Melquíades fez uso
do disque-denúncia para levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral que, a
pedido do Vereador Marcos Fabrício, da Câmara Municipal de Cuiabá, Lucélia
Pereira Neves, servidora do posto municipal de saúde do bairro Pedra 90,
estaria fazendo uso da máquina administrativa para promover campanha em
benefício dos Recorrentes.
4. Afirmou o Ministério Público, naquela representação, que,
segundo a informante, a servidora trabalhava durante o dia, quando o posto
estava sempre lotado, horário durante o qual ela aproveitava para fazer
propaganda eleitoral para os ora Recorrentes e afirmava que, se eles fossem
eleitos, "(...) teria mais força e poder dentro (..) da comunidade, além de
remédio para tratamentos" (fl. 3).
S. O Ministério Público informou ter Lúcia Mamede noticiado
que chegou a ser ameaçada por Lucélia porque ela trabalhava para o
candidato Guilherme Maluf, mediante contrato assinado, o que resultou no
boletim de ocorrência juntado aos autos.
6. Asseverou que a entrega de medicamentos em troca de
votos foi constatada por oficial de justiça, confirmada pela própria informante
que teria atestado em depoimento o informado no disque-denúncia.
7. O Ministério Público trouxe aos autos, ainda, a informação
de que Nilza Ferreira Batista, Maria Vaz Catarina, Ozita da Silva Moraesd_
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Izaura Rodrigues da Cunha e Rosalina Rodrigues Vieira seriam testemunhas
de que Lucélia teria entregue R$ 20,00 por pessoa para afixar cartazes de
propaganda e que essa mesma pessoa teria doado cobertores em troca de
votos.
8. A partir da fl. 13, foram juntados os autos do pedido de
providências relativo à denúncia recebida pelo disque-denúncia. Dele constam
os seguintes documentos relevantes para o exame da causa: termo da
denúncia feita à Ouvidoria Eleitoral (fls. 16-18); boletim de ocorrência
(fls. 19-20); auto de constatação (fl. 23); manifestação do Ministério Público
opinando pela baixa dos autos para complementar as provas, inclusive com a
oitiva de pessoas (fl. 31); termos de declarações prestadas em juízo por Alzira
Tavares da Silva (fl. 42) e Lucélia Pereira Neves (fl. 43); nova manifestação do
Ministério Público pleiteando outras diligências (fl. 48); termos de declarações
prestadas em juízo por Lúcia Mamede Melquíades (fl. 63), Nilza Ferreira
Batista (fl. 70), Kátia Lúcia Pedrosa da Silva (fl. 71), Maria Vaz Catarina (fl. 72),
Ozita da Silva Moraes (fl. 73), Izaura Rodrigues da Cunha (fl. 74) e Rosalina
Rodrigues Vieira (fl. 75).
9. Francisca Emília Santana Nunes alegou em sua defesa
(fI. 90 e seguintes), em síntese, não ter praticado ou consentido com a prática
dos ilícitos eleitorais e faltar provas da materialidade e da autoria dos ilícitos,
pois:
a) o auto de constatação firmado pelo oficial de justiça não
tem valor probatório porque este teria mentido, usado de má-fé, e armado
plano para dificultar o raciocínio lógico de Lucélia para induzi-ia a responder o
que lhe interessava;
b) Lúcia Mamede, denunciante, é desafeta de Lucélia,
conforme termo de declaração desta última e afirmação de moradores do
bairro;
c) faltam provas das afirmações de Lúcia Mamede, uma vez
que elas não foram corroboradas pelas testemunhas ouvidas em juízo;.
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d) não há, nas provas, os requisitos indispensáveis para a
caracterização de propaganda, nos moldes reconhecidos pela lei, pela doutrina
e pela jurisprudência.
10. Pedro Henry Neto apresentou defesa juntada a partir da
fl. 108. Arguiu preliminar de incompatibilidade de ritos processuais, sob o
argumento de que, embora a captação ilícita de sufrágio e os gastos ilícitos
devam ser apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar n. 64190, a
propaganda irregular segue o rito do art. 96 da Lei n. 9.504197. No mérito,
sustentou a improcedência de todas as denúncias, pois:
a) não fora provado que ele teria doado, ofertado, prometido
ou entregado ou, de algum modo, consentido ou anuído, direta ou
indiretamente, com a concessão de bem ou vantagem a eleitor em troca de
voto;
b) não seria ele beneficiário das ações denunciadas por Lúcia
Mamede, até mesmo porque seu nome fora citado uma única vez, associado
ao da candidata Chica Nunes;
c) na verdade, trata-se de rixa particular entre a denunciante
e a denunciada, as quais trabalharam para candidatos eleitos pelo PSDB e ele,
Pedro Henry, filiado ao PP, concorreu nas eleições por coligação adversária do
PSDB, partido do prefeito municipal de Cuiabá;
d) quanto aos gastos ilícitos de campanha, a simples leitura
dos arts. 23 e 30-A induz à conclusão de que as condutas neles descritas não
se aplicam à hipótese em debate porque ele não doou ou consentiu que
doassem dinheiro, troféus, prêmios ou ajuda de qualquer natureza;
e) por força das disposições do art. 65 da Res.-TSE
n. 22.261106, não poderia ele receber sanção por propaganda irregular porque,
se existente, ele deveria ter sido notificado para retirá-la e, em momento
algum, alega, teve conhecimento dessa propaganda em bem público.
11. Constam dos autos os seguintes documentos importantes
para a análise do acervo fático:
a) manifestação do Ministério Público à fl. 157;d.'
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b) depoimento pessoal de Pedro Henry Neto (fls. 180-181) e
de Francisca Emilia Santana Nunes (fls. 182-183);
c) depoimentos das testemunhas Maria Vaz Catarina (fl. 184),
Lúcia Mamede Melquíades (fl. 186), Marcus Fabrício Nunes dos Santos
(fl. 189), Izaura Rodrigues da Cunha (fl. 191), Rosalina Rodrigues Vieira
(fl. 193), Ozita da Silva Moraes (fl. 204), Maria Joilde de Oliveira (fl. 206),
Lázaro Carrara (fl. 208), Leandro Adriano da Rocha (fl. 210);
d) alegações finais do Ministério Público (fl. 213), de Pedro
Henry (fl. 246) e de Francisca Emília (fl. 265);
e) certidão de adiamento do julgamento, em decorrência do
pedido de vista, e notas taquigráficas dessa sessão de 23.10.2007, na qual se
faziam presentes os Juizes José Silvério Gomes (Presidente), Alexandre Elias
Filho (Relator), José Zuquim Nogueira, Maria Abadia Pereira de Souza Aguiar,
Renato César Viana Gomes e Lêonidas Duarte Monteiro (fl. 275);
O certidão do julgamento de 30.10.2007, adiado por pedido
de vista do presidente, e notas taquigráficas (fls. 296 e seguintes);
g) certidão do julgamento de 6.11.2007, adiado para resolver
questão de ordem proposta pela defesa de Pedro Henry, e notas taquigráficas
(fl. 310);
h) certidão do julgamento de 8.11.2007, adiado para
converter o feito em diligência para dar oportunidade dos representados
apresentarem defesa após o pronunciamento do Ministério Público (fl. 328);
i) alegações de Francisca Nunes à fl. 369 e de Pedro Henry
à fl. 400.
12. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, por quatro
votos a três, julgou procedente a representação, em acórdão assim resumido
(fls. 451-452):
"REPRESENTAÇÃO ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO - ARTIGO 41-A DA LEI FEDERAL N2 9.504/97 CANDIDATOS ELEITOS AOS CARGOS DE DEPUTADO FEDERAL
E ESTADUAL - QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA INEXISTÊNCIA DE QUORUM - CERCEAMENTO DE DEFESA -

RO n°1.533 (7158-87.2006.6.1 1.0000)/MT

[;j

NULIDADES DESCARTADAS - ILÍCITO ELEITORAL
DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS - UTILIZAÇÃO DA
MÁQUINA PÚBLICA PARA AUFERIR VANTAGENS - COMPRA DE
VOTOS EM COMUNIDADE CARENTE - ENTREGA DE
MEDICAMENTOS EM POSTO DE SAÚDE - DOAÇÃO DE
COBERTORES - PAGAMENTO EM DINHEIRO PELA FIXAÇÃO DE
'SANTÃO' - ALICIAMENTO DA VONTADE DO ELEITOR PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - CASSAÇÃO DOS
DIPLOMAS COM APLICAÇÃO DE MULTA PECUNIÁRIA.
A ausência de um dos membros do Tribunal Regional Eleitoral no
início do julgamento não é causa de nulidade, se suprida antes de
término do julgamento, haja vista que o quorum completo exige-se
neste momento. Também não há falar-se em nulidade por
cerceamento de defesa, quando suspenso o julgamento para
manifestação da parte sobre nova posição da acusação.
Existindo nos autos da representação eleitoral provas irrefutáveis da
compra de votos, perpetrada pela utilização da máquina pública em
comunidade carente, com a doação de remédios e cobertores, além
do pagamento pela fixação do chamado 'Santão', verifica-se
incontestável o au ferimento de vantagem pelo candidato e o
aliciamento da vontade do eleitor, mormente diante da carência
material. Conduta tipificada como captação ilícita de sufrágio,
descrita no art. 41, da Lei Federal n2 9.50419 7.
Representação julgada procedente, de modo que se impõe a
cassação dos diplomas dos Representados, bem como a
condenação ao pagamento de multa pecuniária"

13.O Tribunal Regional Eleitoral rejeitou os embargos opostos
pelos representados (fl. 639), e o acórdão fora publicado em 14.12.2007
(fI. 659).
14. Francisca Emília Santana Nunes interpôs, então, recurso
ordinário (fl. 664), cujas alegações estão classificadas em tópicos
denominados de "análise factual" (fl. 665) e "análise da repercussão da
situação fática no ordenamento jurídico". Este subdividido em: 2.1. do
cabimento do recurso ordinário (fl. 670); 2.2. da impossibilidade de
aproveitamento dos depoimentos prestados sem a observância do princípio do
contraditório (fl. 674); 2.3. da ineficácia do auto de constatação como prova da
prática do ilícito eleitoral imputado à recorrente (fl. 700); 2.3. [sic] do
depoimento de Lúcia Mamede prestado ao relator do feito (fl. 704); 2.5. da não
ocorrência de compra de votos (fl. 709); 2.6. da não utilização de bens públicos
em benefício da recorrente (fl. 710); 2.7. da violação à Constituição Federal c/-
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(fl. 713); 2.8. da ofensa ao art. 41-A (fl. 716); 2.9. da consideração final (fl. 725)
e 5. [sic] do pedido (fl. 726).
15.Traçado um panorama sobre o recurso, passo a um breve
relatório de cada tópico que o compõe.
16.A recorrente sustenta, na "análise factual", que, na sessão
de 23.10.2009, o Tribunal Regional Eleitoral teria afrontado os princípios
constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e
da igualdade entre as partes litigantes, quando concedeu ao Ministério Público
oportunidade para fazer sustentação oral, ocasião em que este,
surpreendendo a todos, retificou o parecer e opinou pela procedência da
representação.
17.Afirma ter sido a ilegalidade desse procedimento que
contrariou disposições do art. 51 do RITRE/MT e do art. 6 1 do RITSE,
suscitada perante aquele Tribunal por meio de questão de ordem, a qual não
foi acolhida. E, também, que a vista dos autos que lhe foi concedida
posteriormente não sana a ilegalidade e a inconstitucionalidade do tal
procedimento.
18. Discorre sobre o recurso legalmente previsto para essa
situação e conclui que sua "(..) peça recursal, por preencher todos os
requisitos para a interposição tanto do RECURSO ORDINÁRIO como do
RECURSO ESPECIAL, deverá ser conhecido e ao final provido (..)" (fl. 674, do
cabimento do recurso).
19. No mérito, alega que os votos proferidos pelos Juízes José
Zuquim Nogueira, Rodrigo Navarro de Oliveira e Leônidas Duarte Monteiro,
todos pela procedência da representação, se baseiam em depoimentos
tomados pelo juiz eleitoral sem a observância do contraditório e, por esta
razão, não podem ser considerados (fl. 674, da impossibilidade de se
aproveitar os depoimentos prestados sem o crivo do contraditório).
20. Afirma também que, embora o Juiz José Zuquim faça uso
de trechos dos depoimentos de Nilza Ferreira e de Maria Vaz Catarina colhidos pelo juiz eleitoral apenas com a presença do promotor de justiça para fundamentar seu voto, tais testemunhos não têm validade legal, pois a
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primeira depoente não foi arrolada como testemunha pelo Ministério Público
Eleitoral nem ouvida pelo relator; e a segunda, quando ouvida com todas as
garantias do contraditório, alterou o que antes havia dito.
21.Analisa os votos dos Juízes Rodrigo Navarro de Oliveira,
Leônidas Duarte Monteiro e José Silvério Gomes, que acompanharam a
divergência e argumenta que as provas devem ser moralmente legítimas
(arts. 332 do Código de Processo Civil e 5 1 , inc. LV e LV da Constituição da
República), razão pela qual a prova produzida sem esses cuidados não tem
valor probatório, mesmo porque em seu caso houve manifesto prejuízo a sua
defesa que, por não saber da prova, não pôde contraditá-la.
22. Sustenta a inexistência de provas de que Lucélia tenha
pedido votos para a recorrente no posto de saúde, e de que ela, a Recorrente,
teria distribuído remédios e/ou cobertores.
23.Alega que não deve ser considerado o depoimento de
Lucélia, prestado ao juiz eleitoral na presença do Ministério Público e sem
acompanhamento de advogado, uma vez que essas circunstâncias a teriam
induzido a declarações falsas (fis. 43-44). Sustenta, ainda, que desse
depoimento não se extrai, nem mesmo de forma indireta, qualquer confissão
quanto à prática dos ilícitos eleitorais a ela imputados.
24.Argumenta que em votos favoráveis a sua condenação
foram utilizados pesos e medidas diversos porque, para condená-la, os juízes
valeram-se dos depoimentos de Maria Vaz e de Nilza - não submetidos ao
contraditório; no entanto, negaram-se a fazer uso do de Alzira Tavares da
Silva, prestado nas mesmas condições, para inocentar a Recorrente. Esta é a
razão pela qual entende vulneradas as garantias do art. 5 0 da Constituição da
República e que esses votos divergem da doutrina e de julgado do Tribunal
Regional Eleitoral do Ceará, pois, no processo eleitoral, também se aplica a
doutrina dos frutos da árvore envenenada.
25. Reitera suas razões quanto à invalidade do auto de
constatação lavrado pelo oficial de justiça e acrescenta trecho do voto
proferido pelo Juiz Alexandre Elias Filho, que também considerou inválida essa
prova, uma vez que o servidor não presenciou a ocorrência de nenhum dos-
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fatos imputados a Lucélia durante o período da diligência (fl. 700, da ineficácia
do auto de constatação).
26. No que respeita ao depoimento da denunciante, Lúcia
Mamede Melquíades, prestado ao relator do caso, sustenta que eia teria
mentido e feito declaração vaga e solta quando afirma que "(...) ficou sabendo
através da testemunha Ozita que Lucélia estava distribuindo remédio em troca
de voto para os representados (..)" (fI. 708), razão pela qual tem no voto de
desempate proferido pelo presidente argumentação que não só colide com o
inteiro teor do depoimento dessa testemunha, mas também com todo o acervo
de provas nos autos.
27. Nega a alegação de compra de votos em troca de
R$ 20,00 para afixação de cartazes em propriedade particular, porque "(...) há
uma diferença gigantesca entre '... pagando a importância de R$ 20,00 (vinte
reais), para que as pessoas permitissem a fixação desses cartazes nas suas
residências' e compra de votos" (fI. 709). Assim, se houve tal pagamento,
destinava-se ele ao morador ou o proprietário da residência para que
consentisse a propaganda, uma vez que ele não está obrigado a ceder o
imóvel gratuitamente.
28. Defende não ter ocorrido o uso de bens públicos em prol
de sua campanha, pois "(...) nenhuma das testemunhas arroladas por ambas
as partes afirmam o uso pela Recorrente de bens móveis ou imóveis
pertencentes ao Poder Público em benefício de sua candidatura" (fl. 711).
Transcreve, no ponto, trechos de depoimentos.
29.Alega que o acórdão recorrido desprestigia a prova dos
autos, contrariando a Constituição da República (art. 50, inc. LV e LVI) e
dissente dos acórdãos n°5 25.760, Rei. Min. Caputo Bastos e 12.289,
Rei. Min. Torquato Jardim, pois '() há manifesta contradição entre o quanto
dito sem a observância do princípio do contraditório e os depoimentos
produzidos perante o eminente Relator — condutor do feito, com as garantias
devidas" (fI. 714, da violação à Constituição Federal).'
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30.Afirma ofensa ao art. 41-A, com respaldo no Recurso
Extraordinário' n. 162.309 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "(..)
tanto vulnera a lei aquele que exclui do âmbito de aplicação do diploma
hipótese contemplada como o que inclui caso por ela não albergado (..)"

(fl. 716), argumentando que o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral condenou
a Recorrente apenas com base na presunção da responsabilidade de terceira
pessoa que, aliás, negou os fatos. Por essa razão, crê na inexistência de prova
robusta das condutas censuradas e, por conseguinte, tem por presente a
divergência jurisprudencial que autoriza a utilização do recurso especial à luz
do disposto no art. 121, § 40 da Constituição da República (cf. Acórdãos
nos 704 e 696, Rei. Mm. Fernando Neves; 772, Rei. Mm. Humberto Gomes de
Barros; 225.920, Rei. Min. Caputo Bastos; 25.535, Rei. Mm. José Delgado; e
884, Rei. Min. Cezar Peluso).
31. Pedro Henry Neto, por sua vez, interpôs recurso ordinário,
em 17.12.2007 (fl. 735), e, no dia subsequente, o recurso especial de fi. 777.
32. No recurso ordinário, fundamenta seu direito de recorrer no
"(...) artigo 121, § 42, III e IV, do CPC c/c 276, II 'a' e 'b' do C.E" (fl. 735). Esse
recurso tem a seguinte estrutura: 1 - da tempestividade e do cabimento do
presente recurso especial (fI. 737); II - da negativa de vigência do art. 275, 1 e
II, do Código Eleitoral, art. 535, 1 e II, do Código de Processo Civil e do art. 93
da Constituição Federal (738); III - da violação do devido processo legal — due
process of law — pela corte regional durante o julgamento ocorrido (fI. 745);
IV - da negativa de vigência do art. 559 do Código de Processo Civil pela falta
de julgamento do agravo apresentado antes do julgamento (fI. 746); IV [síc] —
da intempestividade da representação para apurar ofensa ao art. 41-A,
proposta após a eleição e recebida depois de diplomação (fI. 751); V — da
impossibilidade jurídica da representação (fl. 753); do mérito: da súmula fática
(fl. 754) e do pedido (fl. 775).
33. Passo a um breve relatório das principais alegações de
cada tópico que compõe o recurso.

1 STF-RE 169.309, Rei. Mm. Marco Aurélio, DJ 29.8.20O3._J
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34. No tópico a que denomina "II — da negativa de vigência do
art. 275 do Código Eleitoral, art. 535 do Código de Processo Civil e ali. 93 da
Constituição Federal", sustenta a existência de omissão, contradição e erro de

fato no julgamento por ele considerado anômalo, porque:
a) o mérito da causa teria sido julgado anteriormente à
apreciação de questões processuais postas no agravo regimental protocolado
antes da sessão;
b) deveria ter sido anulada a sessão de julgamento em razão
de não haver "(..) previsão de vistas do processo para manifestar sobre fatos
articulados pela acusação se manifestou depois de iniciado o julgamento (...)"
(fl. 739);
c) o plenário do Tribunal Regional Eleitoral é incompetente
para analisar a representação prevista no art. 41-A, como juízo de primeiro
grau;
d) deveria ter sido anulada a sessão de 23.10.2007, uma vez
que nela teriam ocorrido diversas irregularidades: a) violação do devido
processo legal pela decisão que assegurou o exercício do contraditório após
seis dos membros do Tribunal Regional já terem proferido voto;
b) inobservância do rito previsto no art. 12 da Resolução do Tribunal Superior
Eleitoral n. 22.142, visto que, após o relatório, foi concedida a palavra ao
Ministério Público - que funcionou como parte e custos legis — sem ser
assegurado o mesmo direito às partes contrárias; c) contrariedade ao art. 51
do RITRE/MT, erro material e dissenso jurisprudencial, ante a impossibilidade
de o Ministério Público Eleitoral funcionar simultaneamente como parte e como
fiscal da lei; d) falta de conhecimento sobre as supostas irregularidades, o que
afasta a incidência do art. 41-A da Lei ri. 9.504197.
35. Sobre o item III, violação ao devido processo legal, aduz
que:
a) não houve julgamento pelo juízo natural, uma vez que o
relator deveria ter apreciado a causa monocraticamente antes de submetê-la
ao plenário;/
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b) se ultrapassado esse entendimento, conclua-se tenha
havido violação ao art. 12 da Resolução n. 22.142 do Tribunal Superior
Eleitoral, porque
"o relator, ao terminar o relatório, deveria ter proferido seu voto
imediatamente e a seguir abrir prazo para as sustentações orais das
partes, sendo que ao invés disto, encerrado o relatório, abriu prazo
para o Ministério Público falar como fiscal da lei e não como parte.
Encerrada a manifestação do MP proferiu seu voto sem assegurar o
direito do Recorrente sustentar oralmente" (fl. 745)

c) iniciado o julgamento com seis juízes, um pedido de vista o
suspendeu e, na sessão seguinte, prosseguiu-se com o julgamento na
presença do juiz ausente na assentada anterior, sem a observância do art. 51
do RITRE;
d) após a defesa de 48h, deu-se continuidade ao julgamento
"(...) sem que tivesse sido apreciado ou sequer citada a manifestação sobre o
parecer do Ministério Público Eleitoral, inclusive, quanto às preliminares
argüidas (..)" (fl. 745);
e) o agravo deveria ter sido julgado antes do recurso
ordinário;
f) o não conhecimento dos embargos de declaração implicou
ofensa aos arts. 93 da Constituição Federal, 275 do Código Eleitoral e 535 do
Código de Processo Civil.
36.Alega que foram violadas as disposições do art. 559 do
Código de Processo Civil (item IV), sob o argumento de que o Tribunal
Regional Eleitoral não apreciou o agravo regimental interposto da decisão de
22.11.2007, relativa à preliminar de nulidade do julgamento, antes que este
fosse retomado.
37. Requereu, no ponto relativo à impossibilidade jurídica da
representação (item V), que se declarasse a inépcia da inicial e se
determinasse o arquivamento do feito, pois haveria incompatibilidade de ritos
para apurar captação ilícita de sufrágio, ofensa ao art. 73 e abuso do poder
econômico. $'
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38. Quanto ao resumo das razões de mérito, depois de noticiar
sua eleição para o terceiro mandato de deputado federal, informou que,
durante a campanha, fez acordos de cooperação com candidatos aos cargos
de deputado estadual, senador, governador e presidente da República, dentro
de sua coligação. Afirmou que:
a) o apoio dado à outra representada, filiada ao PSDB, fora
"(...) eminentemente, político e sem qualquer ajuda financeira ou de dobradinha
de cabos eleitorais. A candidata CHICA NUNES e seu pessoal dava o apoio
político porque lhe interessava os votos que o Recorrente tem na região, em
face de inúmeras eleições que ali disputou" (fi. 754), razões pelas quais tomou
conhecimento somente dos supostos ilícitos quando fora citado para
apresentar defesa na representação;
b) a representação é intempestiva;
c) a denúncia recebida pela Justiça Eleitoral informa que a
distribuição de cobertores ocorreria a pedido do Vereador Marcus Fabrício para
beneficiar a representada Chica Nunes;
d) Lúcia Mamede, denunciante pelo disque-denúncia, e
Lucélia, denunciada, seriam desafetas uma da outra;
e) há várias irregularidades na representação, desde a peça
inicial;
O durante a instrução, testemunhas ou afirmaram "ter ouvido
dizer", ou desconhecer os fatos, ou negaram a existência destes, e, ainda, que
até mesmo a denunciante teria afirmado estar certa de que, se o Recorrente
soubesse dos fatos, este não aprovaria as condutas de Lucélia;
g) faltam provas de que ele diretamente ou por interposta
pessoa tenha praticado, autorizado ou dado consentimento para a realização
das condutas tipificadas no art. 41-A.
39. Pela decisão de fl. 848 não se admitiu o recurso especial
interposto por Pedro Henry, mas foram admitidos os recursos ordinários ora
submetidos ao Tribunal Superior Eleitoral.p
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40.À fl. 891, o Ministério Público Eleitoral juntou contrarrazões
ao recurso.
41.A Procuradoria-Geral Eleitoral manifesta-se pelo não
provimento dos recursos (fls. 914-930).
42. O Ministro Cezar Peluso deferiu liminar nos autos da
Medida Cautelar n. 2.273, mantendo sobrestados os efeitos do acórdão do
Tribunal Regional até a apreciação destes recursos pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
43. É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (relatora):

Inicialmente, cumpre realçar alguns pontos:
1 1 ) Como visto, este feito iniciou com a notícia da prática de
ilícitos eleitorais recebida pelo disque-denúncia da Ouvidoria do TRE/MT;
20 ) Na fase de apuração dos fatos, o juiz eleitoral da 39a Zona
Eleitoral e o promotor ouviram Alzira Tavares da Silva (fl. 42), Lucélia Pereira
Neves, denunciada (fl. 43), Lúcia Mamede Melquíades, denunciante, (fl. 63),
Nilza Ferreira Batista (fl. 70), Kátia Lúcia Pedrosa da Silva (fl. 71), Maria Vaz
Catarina (fl. 72), Ozita da Silva Moraes (fl. 73), Izaura Rodrigues da Cunha
(fl. 74) e Rosalina Rodrigues Vieira (fl. 75);
31 ) A fase judicial coincidiu com o encerramento da atuação
dos juízes auxiliares e o feito foi distribuído a um relator no Tribunal Regional
Eleitoral, que, com as garantias do contraditório, ouviu Maria Vaz Catarina
(fl. 184), a denunciante Lúcia Mamede (fl. 186), Izaura Rodrigues da Cunha
(fl. 191), Rosalina Rodrigues Vieira (fl. 193) e Ozita da Silva Moraes (fl. 204),
dentre as pessoas ouvidas na fase de apuração dos fatos. Tomou também o
depoimento das partes e de outras testemunhas além dessas mencionadas
anteriormente;J-'
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40 ) As provas da captação ilícita de sufrágio e da
responsabilidade dos Recorrentes são provas testemunhais;
5°) Os Recorrentes não arguiram preliminares. Pelo menos
não fizeram pedido de exame de qualquer alegação antes da análise do mérito
recursal. Contudo, há inúmeras alegações espalhadas por todo o corpo dos
recursos, as quais podem ser tomadas como verdadeiras preliminares ou
prejudiciais ao exame de mérito.
Sobre esse último esclarecimento, nunca é demais lembrar
que, segundo o princípio do devido processo legal, não se declara nulidade
sem a demonstração de efetivo prejuízo.
2. É importante assinalar q ue as provas consistem em
depoimentos das partes, de testemunhas e de informantes, e de um auto de
constatação lavrado por oficial de iustiça em cumprimento a mandado judicial.
3. Sabe-se que certidões lavradas por oficial de justiça gozam
de presunção relativa de validade, porque podem ser invalidados por provas
em sentido contrário. Na espécie, o auto de constatação é controvertido.
4. O relator originário anotou que o conteúdo desse documento
chamou sua atenção e o transcreveu. Esclareceu, todavia, que:
"tal certidão, (...) encontra-se completamente isolada do conjunto
probatório existente nos autos, mesmo porque a própria Sra. Lúcia
Marnede Melquíades, ouvida em juízo, na minha presença, na
presença do Dr. Procurador e dos advogados dos representados às
fis. 1861187 afirmou:
'que a depoente não chegou a ver Lucélia distribuir remédios em
troca das pessoas votarem nos representados (...); que não assistiu
ninguém no posto entregar remédios em troca de votos para os
rcprcscn fados; que também não assistiu pessoas serem maltratadas
no posto de saúde; que não viu Lucélla entregar cobertores às
pessoas, como também não viu ela pedir votos para a candidata
Chica Nunes; (...)'
Portanto, (..) diante desse contexto, desse conjunto probatório, da
instrução processual em que tive oportunidade de presidir, estou
convencido e convicto de que esses fatos não passaram de, nada
mais nada menos, do que briga de vizinhos. Por quê? Porque como
dito pelo Procurador Regional Eleitoral, trata-se de pessoas idosas,
pessoas simples, e que, na verdade, estavam em disputada aqui,
neste caso, acerca da presidência do bairro que, na verdade, não é
o bairro Pedia 90, e, sim, o baftío Sonho Meu que fica anexo ao
bairro Pedra 90, onde os idosos pretendiam criar uma Associação dej.'
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Idosos e estavam reivindicando creches e outros benefícios mais

(..)"(fls. 293-294; destaques do original).

5. O Juiz José Zuquim Nogueira proferiu voto-vista na sessão
de 30.10.2007, inaugurando a divergência, que, ao final, consolidou-se
vencedora. A respeito da diligência certificada pelo oficial de justiça, aquele juiz
se manifestou nos seguintes termos:
"(..) da mesma forma que ressaltou o nobre relator, um documento
que me chamou a atenção nos autos foi o auto de constatação da
lavra do Sr. Oficial de Justiça (fis. 12), mas não como uma prova
desassociada das demais, ao contrário, vejo-o como uma prova que
merece credibilidade, tanto em razão de se tratar de um documento
lavrado por servidor público, de quem se espera seriedade e lisura
na diligência, como pelo fato de não ter sido desconstituída.
Ademais, em nenhum momento foi levantada a hipótese de
parcialidade deste servidor. Não houve sequer menção de que ele
tivesse interesse na causa, ou lhe foram imputados quaisquer atos
capazes de ferir a fé pública do documento.
Disse o Sr. Oficial de Justiça, no auto, ao se referir à constatação
feita junto à Sra. Lucélia:
(..) ela disse que trabalha para os dois candidatos, chegando a falar
com certa euforia que os mesmos estão praticamente eleitos (...) ela
disse que era pra levar a receita, poderia ser até uma receita velha,
que era só tirar Xerox e a presentar para ela que ela liberava o
medicamento, mas que teria q ue votar para os candidatos Chica
Nunes e Pedro Henry (...) (destaquei).
Importante frisar, também, que, no momento em que a Sra. Lucélia
foi prestar declarações em juízo, o MM. Juiz Eleitoral achou por bem
convocar o Sr. Oficial de Justiça subscritor do auto de constatação,
para confirmar se a pessoa com quem conversou tratava-se de
Lucélia Pereira Neves, e se coincidia com aquela presente na
audiência. Indagado, respondeu que sim. A Sra. Lucélia, além de
servidora pública municipal, lotada no posto de saúde, do Bairro
Pedra 90 (onde constatou-se a entrega de medicamentos, em troca
de votos), ainda é presidente de bairro, conforme ela própria
declarou (..)"(fls. 300-301; destaques do original).

6. Nesse ponto, cabe, pela importância, analisar o inteiro teor
do auto de constatação (fl. 23):
"Aos 21 dias do mês de setembro do ano de 2006, em diligência ao

Mandado de Constatação eleitoral, dirigi-me ao local
inframencionado, onde CONSTATEI o seguinte:
1— Constatei: chegando no Posto de Saúde do Bairro Pedra 90, falei
com a sonhora LUCÉLIA PEREIRA NEVES, Presidente do Bairro e

trabalha no Setor de Farmácia daquela Policlínica, me apresentei
para ela como se eu trabalhasse para a Candidata Chica Nunes e o
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Candidato Pedro Hen,y, ela disse que trabalha para os dois
candidatos chegando a falar até com certa euforia que os mesmos
estão praticamente eleitos, ela está [sic] para os candidatos
denunciados a pedido do Vereador Marcus Fabrício, falei para ela
que eu tinha algumas pessoas que precisam de medicamentos, e de
consultas médicas, como eu teria que fazer, ela disse que era para
levar a receita, poderia ser até uma receita velha, que era SÓ tirar
Xerox e apresentar para ela que ela liberava o medicamento, mas
que teria que votar para os candidatos Chica Nunes e Pedro Henry,
perguntei qual era os medicamentos mais comuns que são
fornecidos para os eleitores, ela informou que são Dipirona, Remédio
para Verme, Xaropes, Anticoncepcionais, Remédio para pressão.
Não presenciei nenhuma reunião feita pela servidora durante o
período em que fiquei naquela unidade de saúde.
Do que, para constar, lavrei o presente auto, o qual, lido e achado
conforme, vai,por mim, devidamente assinado. O referido é verdade
e dou fé.
JEOVANI FREDERICO DA SILVA
Oficial de Justiça mat. 11224"

7. Segundo o dicionário eletrônico Houaiss, "constatação"
significa "(...) ato ou efeito de constatar. 1. averiguação, verificação.
2. comprovação, confirmação". Ora, o oficial de justiça não descreve o que viu
ao chegar ao local da diligência e, além disso, certifica: "(...) me apresentei
para ela como se eu trabalhasse para a Candidata Chica Nunes e o Candidato
Pedro Henry".
Dessa forma, verifica-se que, pelo conteúdo certificado, o
oficial de justiça não esperou o desenrolar natural dos acontecimentos. Por
analogia com o Direito Processual Penal, a situação dos autos caracteriza
flagrante preparado e não flagrante esperado. Isso porque o servidor não se
limitou a observar os fatos e a esperar que o ato ilícito fosse praticado. Ele
instigou a servidora do posto de saúde a dizer-lhe que liberaria medicamentos
se os beneficiados votassem nos representados.
8. No julgamento da representação, a maioria que se formou
pela cassação dos representados considerou válida essa conduta do servidor
e, por conseguinte, o auto de constatação. Porém, tal entendimento está em
discrepância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal, pois o. servidor da Justiça Eleitoral atuou como
verdadeiro agente provocador da conduta ilícita.fi-'
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9. Para tanto, menciono precedentes do Superior Tribunal de
Justiça sobre a matéria:
"Já é firme, nesta Corte, o entendimento segundo o qual não há falar
em flagrante preparado, mas esperado, se a vítima ou a polícia não
induz o agente à prática do delito, limitando-se a surpreender o
agente quando o crime já está consumado" (HC n. 29779,

Rei. Min. Og Fernandes, DJe 22.9.2008);

"O flagrante preparado se enquadra na hipótese em que há a figura
do provocador da ação dita criminosa, que se realiza a partir da
indução do fato, e não quando, já estando o sujeito compreendido na
descrição típica, a ação se desenvolve para o fim de efetuar o
flagrante" (HC n. 86669, Rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,

DJe 4.8.2008);

"Não se deve confundir flagrante preparado com esperado - em que
a atividade policial é apenas de alerta, sem instigar qualquer
mecanismo causal da infração" (HC n. 32708, Rei. Min. Laurita Vaz,

DJ 2.8.2004).

10.Assim, não cuida o auto de constatação de flagrante
esperado, pois o servidor não viu os ilícitos denunciados pelo disque-denúncia
serem praticados. Essa assertiva se prova pela simples leitura da parte final do
auto de constatação finalizado nestes termos: "Não presenciei nenhuma
reunião feita pela servidora durante o período em que fiquei naquela unidade
de saúde" (fI. 23). Além disso, o servidor nem mesmo menciona que tenha
presenciado propaganda eleitoral, entrega de remédios ou de cobertores ou
qualquer ato irregular praticado por Lucélia ou outra pessoa.
11.Na espécie vertente, o que se teve foi ardil preparado do
qual se valeu o serventuário da justiça para concluir sobre a conduta, o que é
reprovável juridicamente como prova de flagrante. Como bem assinala o relator
do feito, na sessão de 22.11.2007, quando ratificou o voto proferido na sessão
de 23.10.2007:
"(,..) a atitude do mcirinho ó completamente descabido, na medida

que o mesmo em atuação como servidor da Justiça Eleitoral, munido
de um mandado de constátação, compareceu no Posto de Saúde se
fazendo passar por alguém que trabalhava em favor dos candidatos
representados, expressando falsamente identidade diversa da que
possui. Com efeito, não está entre as atribuições dos servidores do
Poder Judiciário fazer-se passar por cabos eleitorais ou por pessoas
que trabalham para candidatos, notadamente quando o Oficial de
Justiça presta serviços para a Justiça Eleitoral, até porque tais
agentes do serviço público estão proibidos de envolvimento com
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atividade político-partidária. Não bastasse isso, esse tipo de conduta
é mesmo ofensiva e divorciada dos princípios que devem reger a
conduta da administração pública e de seus agentes, que devem
seguir estrita obediência á legalidade prevista na Magna Carta. De
outro giro, as tarefas do Oficial de Justiça estão previstas no art. 143,
do CPC, em cujo rol não está incluída a 'arapongagem', atos de
investigação, devendo ficar registrado que na ordem expedidora para
a constatação não restou autorizada a conduta praticada pelo
meirinho" (fl. 478).

12.Ainda que assim não se entenda, dada a relativa
presunção de veracidade de que se revestem as afirmações constantes do
auto de constatação, tem-se que elas não servem, mesmo em conjunto com as
demais provas, para dar suporte à prova da materialidade e da autoria dos
delitos eleitorais noticiados pelo disque-denúncia. É verdade que o oficial de
justiça afirma, em detalhes, que a denunciada, Lucélia, "(...) disse que era para
levar a receita, poderia ser até uma receita velha, que era só tirar Xerox e
apresentar para ela que ela liberava o medicamento, mas que teria que votar
para os candidatos Chica Nunes e Pedro Henry (..)".

13. No entanto, em 11.10.2006, na fase investigatória, o juiz
eleitoral ouviu Lucélia afirmar não ter trabalhado para nenhum candidato e não
ter feito campanha eleitoral no posto de saúde (termo de declaração de
fis. 43-44). Nesse termo, o juiz eleitoral fez constar o seguinte esclarecimento:
"OBSERVAÇÃO: Considerando o teor dos depoimentos e o teor do
Auto de Constatação do fis. 10, entendeu por bem este Juiz
convocar o Oficial de Justiça subscritor do auto de constatação para
confirmar se a pessoa com quem conversou trata-se de Lucélia
Pereira Neves e se esta é a pessoa que está presente nesta
audiência. Indagado, respondeu que a pessoa com quem conversou
sobre os fatos descritos no auto de constatação é Lucélia Pereira
Neves, presente nesta audiência e, indicando quem é Lucélia Pereira
Neves."

14. Nota-se que, embora o oficial de justiça estivesse presente
naquela audiência de investigação, nada foi perguntado a ele ou à depoente
que pudesse infirmar ou corroborar o afirmado no auto de constatação, o qual,
aliás, não ganha força em conjunto com as outras provas: os depoimentos das
pessoas ouvidas em juízo. 3-
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A respeito das provas dos autos (depoimentos e o auto de
constatação), o relator originário, presidente da instrução do feito no Tribunal
Regional, julgou improcedente a representação, por entender que ela "(...)
envolvendo apenas matéria fática, não resultou demonstrado da instrução, o
cometimento, pelos representados, das infrações que lhes atribui a peça
representativa (..)" (fl. 286), pois "testemunha alguma confirmou os fatos
contidos na peça acusatória" (fl. 288), durante a instrução do feito em juízo. Ele
15.

transcreve trechos de todos os depoimentos ouvidos nessa fase (fls. 288-292),
dos quais se extrai com clareza a conclusão de que nenhuma das pessoas
ouvidas confessou ter presenciado a compra de votos, propaganda eleitoral no
posto de saúde ou mesmo alguma ação suspeita indicativa de irregularidade
na disputa eleitoral.
16. Esses fatos são incontestes. Isso porque os representados
nada declararam que pudesse ser tomado como confissão. Nem mesmo Lúcia
Mamede Melquíades, denunciante, confirmou no termo de declaração (fl. 63)
ou em juízo (fl. 186) suas afirmações que foram reduzidas a termo às
fls. 17-18, no momento da denúncia por telefone.
17. Este Tribunal já desconsiderou a prova consubstanciada
em diligência de constatação realizada por oficial de justiça, quando há
irregularidade, como se vê em julgado a seguir:
"Não comprovado o descumprimento do prazo de vinte e quatro
horas para a retirada da propaganda, em razão de irregularidade no
termo de constatação, o diante de sua efetiva retirada, correta a
solução de improcedência do feito. Precedentes da Corte."
(AgR-Al n. 6722, Rel. Min. Gerardo Grossi, DJ 21 .2.2007).

18. Há, portanto, dúvida entre o objeto do mandado judicial e o
conteúdo do auto de constatação lavrado pelo oficial de justiça. A esse fato se
acrescenta a circunstância de que as pessoas ouvidas em juízo não
presenciaram a prática dos ilícitos denunciados. Tem-se, assim, a autorização
para se desconsiderar esse auto como meio de prova neste caso.
19. Na sessão de 30.10.2007, o Juiz José Zuquim Nogueira
proferiu voto vista divergindo do relator quanto à subsunção da conduta deJ
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Lucélia Pereira Neves às disposições do art. 41-A. Os seguintes fundamentos
do voto-vista merecem ser destacados:
"É certo que no conjunto dos depoimentos constatam-se lacunas e
ausência de palavras mais diretas e eficazes para caracterizar a
captação ilícita de sufrágio. Todavia, vejo elementos nos autos que
me levam a concluir pela veracidade dos fatos narrados, e,
consequentemente, entender que houve a captação ilícita de
sufrágio, ou 'compra de voto', ou 'aliciamento de eleitores' - já que
todas são formas de denominar a conduta que entendo tenha
restado configurado no ato da Lucélia Pereira Neves, com a
anuência dos representados. (..). A Sra. Lucélia, além, de servidora
pública municipal, lotada no posto de saúde, do Bairro Pedra 90
(onde constatou-se a entrega de medicamentos, em troca de votos),
ainda é presidente de bairro, conforme ela própria declarou. Assim,
não obstante tenha ela dito que não fez campanha política para
nenhum candidato, a simples experiência mediana de qualquer um
de nós, que somos conhecedores das razões e da forma que
trabalha um presidente de bairro, não nos deixa admitir, e também
não é razoável crer que não tenha ela articulado campanha política.
Mesmo porque, o depoimento de testemunhas confirma a tese da
captação ilícita de sufrágio. (..)"(f Is. 299-301).

20. Sabe-se que os presidentes de associações de bairro
costumeiramente fazem política partidária e campanha eleitoral em benefício
próprio ou de terceiros. Assim, as declarações de Lucélia Pereira Neves não
poderiam ser tomadas como verdade quando ela afirma não ter feito
campanha nas eleições de 2006. Porém, essa afirmação é irrelevante para
solucionar a lide, cujo ponto controverso está na ausência de provas materiais
dos ilícitos eleitorais e da autoria destes, e na fragilidade da prova oral, colhida
na fase extrajudicial e invalidada em juízo pela retificação dos depoimentos.
21. A maioria vencedora (formada pelos juízes José Zuquim

Nogueira, Rodrigo Navarro de Oliveira, Leônidas Duarte Monteiro e José
Silvério Gomes) reconheceu a existência de provas de captação ilícita de
sufrágio com base nas declarações não submetidas ao contraditório, tomadas
que foram na fase de apuração dos fatos denunciados. Os trechos dos
depoimentos transcritos por eles nos fundamentos dos votos que proferiram
registram esse equívoco. Os seguintes excertos do voto-vista proferido pelo
Juiz José Zuquim Nogueira bem demonstram esse erro de julgamento:
"A

testemunha Ni/za Ferreira Batista, disse em Juízo:
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'(...) que já viu reuniões com idosos e hipertensos (...) que chegou a
ver Lucélia conversando no posto de saúde com aproximadamente
oito idosos, e junto com a Lucélia estava a Márcia (..) a qual
trabalha com Chica Nunes (...) Lucélia apoiou os candidatos Chica
Nunes e Pedro Henry e trabalhou pedindo votos para referidos
candidatos. (..) sabendo que Lucé/ia estava pagando R$ 20,00
(vinte) reais para afixar cartazes a propaganda de Chica Nunes nas
casas, esclarecendo q ue quem aceitava afixar o 'santão', recebia
este valor. (...) q ue Márcia e o motorista de Chica Nunes etavam
todos os dias no 'p ostinho' de saúde (...)' (destaquei)
Verifica-se desse depoimento, que a Sra. Lucélia trabalhava na
campanha dos representados, porque a presença da pessoa
nominada 'Márcia' (que trabalhava com Chica Nunes) e o motorista,
evidenciam a sua ligação com os candidatos. Sendo assim, exercia
sua atividade no Posto de Saúde, captando votos e mantinha
consigo material de propaganda dos representados. O fornecimento
deste material, indubitavelmente, caracteriza pedido de votos aos
eleitores, e, quando fornecido e paga a sua fixação, resulta conduta
em abuso do poder econômico.
Outro fato grave, que caracteriza a venda de votos, foi relatado pela
testemunha Maria Vaz Catarina (fls. 72) ao dizer que:
(..) no mês de junho participou de uma reunião com Lucélia no posto
de saúde (...) nesta reunião foi prometido muita melhoria na parte
social p ara idosos e foram doados cobertores em troca do voto para
a candidata Chica Nunes; que Lucélia pedia para votar em Chica
Nunes e Pedro Henry porque, se eles fossem eleitos, ela teria mais
força (..) que Lucélia trabalhou durante a campanha eleitoral para
Chica Nunes e Pedro Henry (..) (destaquei).
Percebe-se à luz desses depoimentos, corroborado pelo auto de
constatação, que não há dúvida de que a vontade popular foi aliciada
pela doação de cobertores e a facilitação ao recebimento de
medicamentos do Posto de Saúde do Bairro Pedra 90. Ficou, assim,
tipificada a hipótese do alt 41-A, porque foi evidente a intenção de
se obter votos.

(..)"(fls. 301-305; destaques do original).
22. Registram as notas taquigráficas de fis. 454-516 (sessão
de 22.11.2007, quando o julgamento do caso foi concluído) que os trabalhos
tiveram esta sequência:
1°) sustentação oral feita pelos advogados dos representados;
21 ) ratificações de voto dos juízes Alexandre Elias Filho, relator,
José Zuquim Nogueira, que abriu a divergência, Maria Abadia Pereira de
Souza Aguiar, Rodrigo Navarro de Oliveira, Renato César Vianna Gomes e
Leônidas Duarte Monteiro; ecir'
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31 ) voto de desempate proferido pelo juiz presidente do TRE,
José Silvério Gomes, que acompanhou a divergência (fls. 504-515),
fundamentado nos fatos registrados na denúncia feita pelo disque-denúncia,
nos termos de declarações de Maria Vaz Catarina, Nilza Ferreira Batista, Ozita
da Silva Moraes e Izaura Rodrigues da Cunha e no auto de constatação.
Provas, reitere-se, produzidas antes da fase da instrução judicial e não
ratificadas em juízo.
23.Os quatro juízes que divergiram do relator fundamentaram
seus votos em provas produzidas na fase extrajudicial, contestadas pelos
representados. Essas provas foram ratificadas na instrução do feito
posteriormente, as quais, dadas as peculiaridades, não se prestam a
comprovar a materialidade e a autoria das condutas reprovadas.
24. Este Tribunal Superior Eleitoral, em situação análoga a
esta, não admitiu a cassação de mandatos baseada em provas orais
produzidas na fase extrajudicial não ratificada em juízo:
"RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
VALORAÇÃO DE PROVAS. DECLARAÇÕES COLHIDAS NA FASE
EXTRAJUDICIAL, SEM CABAL CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
As peculiaridades do caso revelam que a prova oral, produzida na
fase extrajudicial, sem o crivo do contraditório, não pode embasar
cassação de mandato.
Os depoimentos colhidos judicialmente e citados no aresto regional
não são conclusivos quanto à captação ilícita de sufrágio.
Recurso especial provido" (REspe n. 28456, Rei. Mm. Carlos Ayres
Britto, DJ 12.3.2008).

25. Portanto, não tenho como conclusivas as provas da
captação ilícita de votos, único motivo da cassação, que deve, assim, ser
negada, porque,
"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" (AgR-Al n. 6734,

Rei. Mm. Caputo Bastos, DJ 10.8.2006).
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26. Pelo exposto, dou provimento aos recursos ordinários
para afastar a cassação dos mandatos de Francisca Emília Santana Nunes,
deputada estadual, e de Pedro Henry Neto, deputado federal e torno definitiva
a liminar concedida nos autos da Medida Cautelar n. 2273.
É o meu voto . j.
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EXTRATO DA ATA

RO n° 1.533 (7158-87.2006.6.11.0000)/MT. Relatora: Ministra
Cármen Lúcia. Recorrente: Francisca Emilia Santana Nunes (Advogados:
Fernando Neves da Silva e outros). Recorrente: Pedro Henry Neto
(Advogados: Eduardo Henrique Miguéis Jacob e outros). Recorrido: Ministério
Público Eleitoral.
Usaram da palavra, pelo recorrente Pedro Henry Neto,
o Dr. Paulo Goyaz; pela recorrente Francisca Emília Santana Nunes,
o Dr. Ricardo Comes de Almeida e, pelo recorrido, a Dra. Sandra Verônica
Cureau.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, proveu os recursos, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes a
Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho
Junior, Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e a
Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sandra Verônica Cureau.

SESSÃO DE 1412.2010.

