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DIREITO ELEITORL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS
ESPECIAIS ELEITORAIS. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CAUTELAR.
ELEIÇÕES 2016. AçÃo DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
PREFEITO E VICE-P,REFEITO. VEREADOR. CAPTAÇÃO ILiCITA DE
SUFRÁGIO E ABUSO DO PODER ECONÔMICO. DESPROVIMENTO.
1- HIPÓTESE
Recursos especiais eleitorais contra acórdão do
TREIMG, que julgou parcialmente procedente o pedido da
ação de impugnação de mandato eletivo, determinando a
cassação dos mandatos de Prefeito, Vice-Prefeito e
Vereador, respectivamente, de Juracy Fagundes Jacome,
Edésio Vital Neto e José Gonçaives da Cruz. Agravo
interno contra décisão que negou seguimento à ação
cautelar.

O TRE/MG entendeu que foi comprovado que os
recorrentes fizeram parte de esquema de distribuição
gratuita e indiscriminada de combustível, em período
próximo às eleições e sem declaração dos gastos à
Justiça eleitoral, em benefício das suas candidaturas,
caracterizando captação ilícita de sufrágio e abuso do
poder econômico. Concluiu-se que os ilícitos eram
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executados por um terceiro (Edson Paiva) que tem forte
ligação com o Préfeito eleito.
II-. Rtusr'
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VES DA C
A ação de impugnação ao mandato eIetivo prevista
no art. 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal, visa
desconstituir o mandato eletivo, nos casos em que sua
formação foi comprometida por vício decorrente de
corrupção, abusá de poder ou fraude. Nesse contexto,
não tem legitimidade para figurar no polo passivo da
AIME terceiro quê não detém mandato eletivo, ainda que
seja o responsável pela prática dos atos ilícitos.
Precedentes.
Considerando que Edson Paiva não detém mandato
eletivo, não é viá,el a sua integração à lide, afastando-se
a tese de decadêí,cia alegada pelo recorrente.
III. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL INTERPOSTO POR JURACY
FAGUNDES JACOMÉ E EDEsI0 VITAL NETO
Preliminares
Inexiste violação ao art. 275 do CE e ao art. 1.022, 1 e
II, do CPC. Da: leitura dos acórdãos proferidos pelo
TRE/MG, tanto em sede de julgamento do recurso
eleitoral quanto dos embargos declaratórios, verifica-se
que houve enfrentamento expresso das questões
relevantes para õ deslinde da controvérsia de maneira
clara e fundamentada. Os vícios apontados constituem,
portanto, mero i,iconformismo com os fundamentos do
acórdão, o que não viabiliza a rediscussão da matéria
nesta sede extraordinária.
Quanto à alégada violação aos arts. 114 e 115,
parágrafo único, do CPC, em razão de o autor do ilícito
não ter integradoo polo passivo da ação, a conclusão do
TRE/MG alinha-se ao já referido entendimento desta
Corte, no sentido de que a legitimidade passiva ad
causam em ações de impugnação de mandato eletivo
limita-se aos candidatos eleitos ou diplomados.
Mérito
A jurisprudência desta Corte admite o exame, em
AIME, da prática de captação ilícita de sufrágio, sob a
ótica de corrupção, desde que demonstrada a capacidade
da conduta de afetar a legitimidade e normalidade das
eleições. Precedéntes.
A configuração da captação ilícita de sufrágio
depende, além do requisito temporal (ato praticado em
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período compreendido entre o registro de candidatura e a
data da eleição), de três elementos: (i) a prática de
qualquer das condutas de doar, ofertar, prometer, ou
entregar bem ou 'vantagem pessoal de qualquer natureza
ao eleitor; (ii) a finalidade eleitoral da conduta; e (iii) a
participação, direta ou indireta, do candidato, ou, ao
menos, o consentimento, a anuência, o conhecimento ou
mesmo a ciência dos fatos que resultaram na prática do
ilícito eleitoral. Précedente.
Esta Corte também já decidiu que "a doação de
combustível, quando realizada indiscriminadamente a
eleitores, evidencia, ainda que implicitamente, o fim de
captar-lhes o voto, caracterizando o ilícito eleitoral
descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504/97" (REspe n° 35573/1VIS, Rei. Min. Luiz Fux, j. em 06.09.2016).
No caso, o 'acórdão regional concluiu que (i) foi
demonstrado o fornecimento de combustível a qualquer
pessoa que comparecesse no posto portando
determinado ticket, a comprovar a distribuição de valescombustíveis de maneira indiscriminada e gratuita; (ii) a
distribuição se deü em período próximo às eleições e sem
qualquer declaração pelos candidatos de tal gasto à
Justiça eleitoral; (iii) os tickets apreendidos continham as
iniciais de Edson Paiva, colaborador vinculado à
campanha majoritária dos requerentes; (iv) os
depoimentos prestados em juízo e as imagens da câmera
de segurança confirmam haver forte ligação entre o autor
do ilícito e os candidatos eleitos à chapa majoritária; e (v)
o proprietário do posto declarou, em depoimento
confirmado em juízo, o recebimento de dinheiro "em troca
de fornecimento de combustível do Posto Central em
favor da campanha do candidato JURA CV BIOSOLO,
através de EDSON PAIVA".
O TRE-MG entendeu que as condutas que
caracterizaram captação ilícita de sufrágio também
configuram abusà do poder econômico. No caso, consta
do acórdão recorrido que (i) o valor correspondente ao
combustível distribuído - 1.575 (mil quinhentos e setenta
e cinco) litros - foi vultoso; (ii) não houve contabilização
da despesa pelos candidatos na prestação de contas à
Justiça Eleitoral; (iii) a conduta efetivou-se às escondidas,
por intermédio de terceira pessoa; (iv) foram apreendidos
244 tickets, o que indica o alcance de parte considerável
do eleitorado do município, que totaliza cerca de 5.000
(cinco mil) eleitores; e (v) o número de tickets
apreendidos corresponde a mais do dobro da diferença
de votos entre à candidato eleito Juracy e o segundo
colocado, que foi de 117 votos apenas.
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Assim, o acórdão regional, com base em amplo
conjunto probatório, formado por provas documentais,
testemunhais e gravações, concluiu que houve doação
indiscriminada dé combustível a eleitores, por intermédio
de terceiro ligado à chapa majoritária integrada pelos
recorrentes, a configurar a anuência das condutas
perpetradas em bénefício deles. Ademais, a gravidade e a
aptidão de as condutas interferirem na normalidade e na
legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa,
a ensejar cassação dos mandatos, foram devidamente
fundamentadas e aferidas, conforme exige a
jurisprudência desta Corte.
Por fim, afasia-se a alegação dos recorrentes de uso
dos termos de:: colaboração premiada como prova
autônoma. Isso porque, consta do acórdão regional que o
depoimento de V/ildemar Maximino, realizado perante o
Ministério Públicô, foi confirmado em juízo e que as
declarações prestadas por Denisson Farias de Souza,
que não foram confirmadas em juízo, foram utilizadas
apenas como reforço às demais provas dos autos.
A modificação destas conclusões demandaria o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nesta
instância especial (Súmula n° 24fTSE)
1V—CONCLUSÃO

Recursos eseciais eleitorais aos quais se nega
provimento. Prejudicado o agravo interno nos autos da
Ação Cautelar n° 0600264-95.

Acordam os ministroè do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento acs recursos especiais eleitorais e julgar
prejudicado o agravo regimental na Ação Cautelar n° 0600264-95, nos termos
do voto do relator.
Brasília, 26 de

MINISTF /
LU6 ROBE

2019.

BARROSO - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRÔ LUÍS ROBERTO BARROSO Senhora
Presidente, trata-se de dois recursos especiais eleitorais interpostos, em
petições distintas, contra acórdão dc Tribunal Regional Eleitoral de Minas
Gerais - TRE/MG, que, reformando! parcialmente sentença, (i) manteve a
cassação dos mandatos de Juracy Fagundes Jacome e Edesio Vital Neto
eleitos, respectivamente, prefeito e! vice-prefeito do Município de Nova
Porteirinha/MG, no pleito 2016; (ii) determinou a cassação do mandato de
José Gonzaga da Cruz, vereador eleito, no mesmo município; (iii) declaroulhes inelegíveis por 8 (oito) anos; e (iv) determinou a realização de novas
eleições majoritárias. Imputou-se aos recorrentes a prática de abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio, mediante a distribuição de valescombustível a eleitores e a apoiadores políticos. O acórdão contou com a
seguinte ementa (fis. 2.939-2.942):
"Recursos eleitorais. Ação de impugnação de mandato eletivo.
Captação ilícita de sufrágio e abuso de poder. Eleições de 2016.
Candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito, eleitos, e Vereadores, eleitos e
suplentes. Julgamento de parcial procedência pelo Juízo a quo.
Cassação do mandato e declaração de inelegibilidade do Prefeito e
do Vice-Prefeito.
- Pedido de adiamento do feito. Alegação de necessidade de
apreciação de documerto, juntado após a inclusão do feito em
pauta. Inviabilidade de análise do documento apresentado,
consistente em declaração, recentemente produzida, prestada por
terceiro diretamente envolvido nas questões atinentes aos autos.
Declaração que carece de condição de prova material e, pois, de
documento novo. Mera exteriorização de testemunho escrito, sem
valor probante dos fatõs declarados. Indeferimento do pedido.
Determinação de desentranhamento do documento juntado à fi.
2936.
- Preliminar de inteipestividade da propositura da ação
(decadência). Término do prazo no dia em que não houve
expediente na Justiça Eléitoral. Prorrogação do prazo para o primeiro
dia útil seguinte. Precedebtes. Rejeitada.
- Preliminar de nulidade da busca e apreensão. Ação policial oriunda
de decisão judicial. Dem4nstração, pelas imagens e depoimentos, de
cumprimento da medida cautelar durante o dia. Ausência de vícios.
Prova lícita. Rejeitada.
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- Preliminar de cerceam nto de defesa. A consideração das provas
refere-se ao mérito da demanda. Juntada de documentos pelo
Ministério Público antes das alegações finais, com autorização do
Magistrado a quo. Documentos correspondentes a mera
complementação e/ou re petição das cópias anteriormente carreadas
aos autos e, pois, de )leno conhecimento da parte adversa, ou
juntados como contraprc va de afirmações feitas em audiência, logo
após sua realização. In deferimento da prova pericial devidamente
fundamentada e coer nte com as circunstâncias dos autos.
Desnecessidade de sua produção, no caso, em virtude das próprias
imagens e dos depoimei tos colhidos. Ausência de indícios mínimos
de manipulação ou mont gem das gravações. Rejeitada.
- Preliminar de nulidadeda delação premiada. Não cabe a terceira
pessoa impugnar acor10 de colaboração premiada, conforme
jurisprudência do STF. Ausência de previsão de oitiva dos delatados
no procedimento de colaboração. Delação realizada em atendimento
aos requisitos legais, incl;usive com devida homologação. Rejeitada.
- Preliminar de ilegitimidade passiva. Podem constar do polo passivo
da AIME todos os diplomados, ou seja, os eleitos e os suplentes.
Exclusão dos candidatos que sequer se encontram na condição de
suplentes. Preliminar parbialmente acolhida, para excluir da lide José
Adelmo de Oliveira e Sônia Soares de Almeida Antunes.
- Preliminar de nulidadedo feito por quebra do segredo de justiça.
Divulgação do ajuizamento dà ação e dos seus fundamentos em
rádio local que, no casp, por ausência de prejuízo, não acarreta
nulidade. Precedente do TSE. Rejeitada.
- Mérito. Compra de com1bustível, no período eleitoral, por intermédio
de terceiro vinculado à campanha eleitoral majoritária. Fornecimento
do combustível a qualqur pessoa que portasse determinado ticket,
por ocasião do abastecimento. Prova robusta, consubstanciada nas
imagens da câmara de segurança do estabelecimento e diversos
documentos, bem como nos inúmeros depoimentos colhidos.
Esquema de compra e de distribuição indiscriminada de combustível,
em período próximo às eleições, às escusas da Justiça Eleitoral, em
prol das candidaturas ao cargo majoritário. Caracterização de
captação de sufrágio e abuso de poder em benefício da campanha
majoritária. Doação de i combustível a candidatos a da eleição
proporcional, no dia anterior ao pleito. Ausência de elementos
configuradores de ilicituie hábil a ensejar a desconstituição dos
mandados eletivos de tdos os recorridos, candidatos a Vereador.
Prova de abuso de poder em benefício de apenas um dos
candidatos do cargo proprcional.
Primeiro recurso, aviado pelo Ministério Público, a que se dá
parcialmente provimentoi, para cassar o mandato eletivo de José
Gonçalves da Cruz, nos termos do art. 22, XIV, da LC no 64/1 990.
Segundo recurso, interposto por Juracy Fagundes Jacome e Edésio
Vital Neto, a que se nega provimento".
2. Contra o acórdãà do TRE/MG, foram opostos dois
embargos de declaração, um por José Gonzaga da Cruz (fls. 2.997-3.014) e
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outro, conjuntamente, por Juracy Fagundes Jacome e Edésio Vital Neto (fis.
3.015-3.033), os quais foram parciairrente acolhidos para "reconhecendo a
existência de obscuridade, proceder ao aclaramento do acórdão quanto a
sanção aplicada aos embargantes, que, no caso, consiste, unicamente, em
cassação dos respectivos mandatos eletivos, por implicar a inelegibilidade um
mero efeito secundário e reflexo da kondenação imposta, a ser aferida em
eventual futuro pedido de registro de candidatura, nos moldes da LC n°
64/1 990" (fl. 3.079).
Foi interposto recurso especial eleitoral por Juracy
Fagundes Jacome e Edesio Vital Neto (fis. 3.084-3.101). Requereram, em
petição apartada, a concessão de efeito suspensivo ao recurso (fis. 3.1033.120).
José Gonzaga da Cruz, igualmente, interpôs recurso
especial eleitoral (fis. 3.128-3.131) e em petição apartada, requereu-lhe a
atribuição de efeito suspensivo (fis. 3.219-3.224).
O Presidente do TRE-MG concedeu efeito suspensivo aos
recursos especiais eleitorais até a publicação da respectiva decisão do juízo de
admissibilidade (fis. 3.122-3.125 e 3.22183.230).
Juracy Fagundes ,!Jacome e Edésio Vital Neto opuseram
embargos declaratórios em desfavor da decisão que concedeu efeito
suspensivo ao recurso especial por eles interpostos, a fim de que o efeito
suspensivo vigorasse até ulterior análise pelo TSE (fis. 3.232-3240).
O Ministério Público Eleitoral opôs embargos declaratórios
(fis. 3.255-3.258), alegando a nulidade do acórdão que julgou os primeiros
aclaratórios (fis. 3.047-3.079), uma vez que não teve ciência do acórdão que
julgou o recurso eleitoral (fis. 2.939-2.942). Requereu, ainda, caso superado o
alegado vício, que seja sanada omissão quanto ao momento da execução do
julgado.
O TRE-MG acolheu os embargos opostos pelo MPE, com
efeitos infringentes, a fim de "declarará nulidade do acórdão de fis. 3047-3077,
por violação ao princípio do contradit5rio, devendo-se proceder a intimação
pessoal da Procuradoria Regional Eleitbral, nos termos do art. 230 do CPC, c/c
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o art. 72 do RITRE-MG, para, se quser, opor embargos ao acórdão de fis.
2939-2984 e contra-arrazoar os embargos opostos pelas partes ex adversas"
(fi. 3.303).
Contra o julgado foram opostos novos embargos
declaratórios por Juracy Fagundes lJacome e Edésio Vital Neto, com a
finalidade de que "seja desconstituído o acórdão que acolheu os aclaratórios
do Parquet e, por conseguinte, seja dado regular prosseguimento ao feito" (fI.
3.311). Os embargos foram rejeitados pelo TRE-MG (fis. 3.343-3.350).
Foi reaberto o prazo para o Ministério Público Eleitoral
recorrer do acórdão de fis. 2.939-2.942, tendo este oposto embargos
declaratórios com a finalidade de esclarecer o momento da execução do
julgado regional que determinou al cassação dos mandatos de Juracy
Fagundes Jacome, Edésio Vital Neto e José Gonzaga da Cruz (fis. 3.3123315).
Em novo julgamnto (fis. 3.351-3.380), realizado para
sanar o vício reconhecido no acórdãode fis. 3.291-3.303, o TRE-MG acolheu
parcialmente os embargos declaratórios opostos por Juracy Fagundes Jacome,
Edésio Vital Neto e José Gonzaga da Cruz, a fim de esclarecer que lhes foi
aplicada sanção somente de cassação dos seus mandatos, sem declaração de
inelegibilidade. Ademais, acolheu os1, embargos declaratórios opostos pelo
Ministério Público Eleitoral "para aclatar a decisão no sentido de fixar que a
execução do acórdão deve ocorrer após a publicação do julgamento dos
embargos de declaração" (fI. 3.372).
José Gonzaga da Cruz opôs novos embargos declaratórios
(fis. 3.385-3.388) contra o julgado acima referido, que foram rejeitados pelo
TRE-MG (fis. 3.414-3.419).
Juracy Fagundes Jacome e Edésio Vital Neto (fi. 3.430),
bem como José Gonzaga da Cruz (fI. 3.428), ratificaram os recursos especiais
eleitorais interpostos.
No recurso especial interposto por Juracy Fagundes
Jacome e Edésio Vital Neto (fis. 3.084r3.120) alega-se violação ao art. 275 do
Código Eleitoral e ao art. 1.022, 1 e II, do CPC, ao argumento da existência de
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contradições e omissões no acórdãø regional quanto: (i) à existência de
litisconsórcio passivo necessário em relação ao autor da prática do ilícito e à
necessidade de comprovação do vínculo entre o responsável pela conduta
ilegal e o prefeito; (ii) à possibilidade de utilização do termo de colaboração
premiada como prova autônoma para condenação, bem como quanto ao
questionamento de ter sido a delação confirmada apenas por depoimento
prestado na fase inquisitorial e não 1 confirmado em juízo; (iii) à utilização
apenas de parte do único depoimento colhido em juízo; (iv) à não indicação do
suposto benefício eleitoral advindo da conduta; (v) à inexistência de elementos
que vinculem o ilícito à campanha majoritária; (vi) à necessidade de
identificação da pessoa vinculada à campanha majoritária registrada em
gravação de vídeo, com base na qual se concluiu pelo benefício ao prefeito;
aos elementos a partir dos quais se extraiu que as pessoas registradas no
vídeo eram eleitores do município de Nova Porteirinha/MG e que os tickets
foram entregues em nome ou em benefício do prefeito, e não dos vereadores
cujas iniciais dos nomes constavam das notas fiscais. e listas apreendidas;
às declarações prestadas nos auos que foram categóricas em vincular o
ilícito apenas às campanhas proporcionais; (ix) a não terem sido condenados
os candidatos proporcionais, mas aperias o candidato majoritário em relação a
quem existiam menos elementos ido prova; e (x) à gravidade das
irregularidades.
15. Sustentam, ademais, (i) violação aos arts. 114 e 115,
parágrafo único, do CPC, tendo em vista não ter sido formado o litisconsórcio
passivo necessário entre o autor do lilícito e os supostos beneficiados pela
conduta, conforme exige a jurisprudência do TSE aplicável ao pleito de 2016;
(ii) ofensa ao art. 41-A da Lei n° 9.504/1997, por terem sido condenados,
embora não caracterizada a captaçãoi ilícita de sufrágio, uma vez que a) não
individualizado o eleitor cuja manifestação de vontade tenha sido viciada pelo
oferecimento ou promessa de benesse; b) não comprovado o benefício à
campanha majoritária; c) as pessoas que abasteceram seus veículos não
mencionaram o nome do prefeito eleito; (iii) mácula ao art. 22, caput, da LC n°
6411990 e ao art. 373, 1, do CPC, pela não caracterização de abuso do poder
econômico, uma vez que em nenhum dos tickets apreendidos havia as iniciais
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do prefeito, seu nome não constava da lista apreendida no posto de gasolina,
não se vê sua imagem nas gravações do ilícito e em nenhum dos depoimentos
testemunhais há afirmação taxativa que o vincule à distribuição de combustível
ou ao recebimento de benefício eleitoral com a conduta; (iv) ofensa ao art. 40,
§16, da Lei n° 12.850/2013 e ao art. 50, LVI, da Constituição Federal, por
invalidade da colaboração premiada ccmo prova autônoma; e (v) violação ao
art. 22, XVI, da LC n° 64/1990, por ausência de gravidade da conduta,
pressuposto para a configuração do abuso de poder e para a imposição de
cassação de mandato.
José Gonzaga da Cruz afirma, em seu recurso especial
(fis. 3.128-3.131), violação ao art. 210 do Código Civil, uma vez que "o autor do
ilícito apontado na peça inicial da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, o
Sr. Edson Paiva, o qual teria adquirido combustível e supostamente distribuído
aos eleitores do ora Recorrente, nãó figura no polo passivo da demanda,
acarretando assim, a decadência da ação em razão da falta de formação do
litisconsórcio passivo necessário" (fl. 3.130).
Os recursos especiais de Juracy Fagundes Jacome e
Edésio Vital Neto, bem como o de José Gonzaga da Cruz, foram admitidos
pelo Tribunal de origem. Na oportunida de, o Presidente do TRE-MG rejeitou os
embargos declaratórios opostos por Juracy Fagundes Jacome e Edésio Vital
Neto contra a decisão concessiva dei, efeito suspensivo ao recurso especial.
Ademais, registrou o exaurimento do efeito suspensivo conferido aos recursos
especiais (fls. 3.435-3.439 e 3.440-3.444).
A Procuradoria Regional Eleitoral de Minas Gerais
apresentou contra rrazões aos recursos especiais (fls. 3.449-3.461).
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos especiais éleitorais (fls. 3.467-3.476).
Foi ajuizada a Ação Cautelar n° 0600264-95/MG para obter
efeito suspensivo ao recurso especial!,interposto por José Gonzaga da Cruz.
o

Em 06.06.2019 neguei seguimento à ação cautelar. Contra essa decisão, foi
interposto agravo interno.
Éorelatório.
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O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO (relator):
Senhora Presidente,
1- HIPÓTESE
1. De início, verifico que os recursos especiais foram
tempestivamente interpostos e estão subscritos por advogados regularmente
habilitados.
2. Os recursos espe

is eleitorais têm por objeto acórdão do

TRE/MG que, ao dar parcial provinl

) ao recurso eleitoral interposto pelo

Ministério Público e negar provimer

os recursos dos impugnados, julgou

parcialmente procedente o pedido da

o de impugnação de mandato eletivo,

determinando a cassação dos manda

de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador,

respectivamente, de Juracy Fagundes Jacome, Edésio Vital Neto e José
Gonçalves da Cruz.
O Regional entendeu que restou comprovado que os
recorrentes fizeram parte de esquemade distribuição gratuita e indiscriminada
de combustível, em período próximo às eleições e sem declaração dos gastos
à Justiça eleitoral, em benefício das suas candidaturas, caracterizando
captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico. Concluiu-se que os
ilícitos eram executados por um terceiro (Edson Paiva) que tem forte ligação
com o Prefeito eleito.
Segundo relatadol pelo acórdão regional, a ação de
impugnação de mandato eletivo foi ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
com base em documentos coletados nos autos do Procedimento de
Investigação Criminal Eleitoral, no qua foi requerida ação cautelar de busca e
apreensão no estabelecimento comrcial denominado Posto Central. Na
referida cautelar foram apreendidas (i) 244 notinhas contendo identificação do
posto central, na parte superior, a data (sempre o mês de setembro de 2016),
as iniciais EP no campo "nome", a quantidade de gasolina, tudo no anverso, e
um carimbo de identificação do postó com uma rubrica, esses no verso; (ii)
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documento contendo nomes de vereadores; (iii) cupons fiscais anexados às
notinhas em nome de Edson Paiva; e (iv) imagens das câmeras de segurança
do estabelecimento que mostram o fornecimento de combustível a diversas
pessoas mediante a entrega de um ticket.
S. Também foi anexado aos autos pelo autor da ação termo
de colaboração premiada de Wildernar Maximino (proprietário do posto) e
Denisson Farias de Souza (gerente do Posto Central). Consta que Denisson
Farias de Souza, ao depor em juízo, aÍterou as declarações prestadas em sede
colaboração premiada homologada judicialmente.
Passo à análise dõs recursos especiais eleitorais.
II. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL INTERPOSTO POR

JosÈ GONÇALVES DA CRUZ.

José Gonzaga da Cruz
sustenta, em seu recurso especial,
o
ofensa ao art. 2101 do Código Civil, ao argumento de que não foi reconhecida
a decadência da ação de impugnação de mandato eletivo pela falta de
formação do litisconsórcio passivo necessário com o responsável pela prática
dos ilícitos, Edson Paiva.
A ação de impugnação ao mandato eletivo, prevista no art.
14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal, visa desconstituir o mandato eletivo,
nos casos em que sua formação foi comprometida por vício decorrente de
corrupção, abuso de poder ou fraude. O ajuizamento de tal ação, portanto, só
é possível após a diplomação do candidato eleito ou suplente.
Assim, é legitimac10 passivo para a AIME o candidato
diplomado, sendo que a procedência da ação importará na desconstituição do
mandato eletivo outorgado ao sujeito passivo. Nesse contexto, não tem
legitimidade para figurar no polo passivo da AIME terceiro que não detém
mandato eletivo, ainda que seja o responsável pela prática dos atos ilícitos.
Nessa linha, é a jurisprudência desta dorte:

1

Art. 210. Deve o juiz, de ofício, conhecer da decadência, quando estabelecida por lei.
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"ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO
DE MANDATO ELETIVO. TRIBUNAL DE ORIGEM ASSENTOU A
OCORRÉNCIA DE FRAUDE. SUBSTITUÍDO EMPREGOU
MANOBRAS COM O INTUITO DE OCULTAR A ALTERAÇÃO DA
SUA CANDIDATURA PELA DE SEU FILHO AO CARGO DE
VEREADOR. OBJETIVÕ DA AIME LIMITADO À CASSAÇÃO DE
MANDATO. FALTA DE PREVISÃO NORMATIVA PARA A
IMPOSIÇÃO DA INÈLEGIBILIDADE POR MEIO DESSE
INSTRUMENTO. RECURSO PROVIDO PARA EXTINGUIR A AIME
NO TOCANTE AO ORA ECORRENTE.
1. A inelegibilidade, conuanto restrição ao ius honorum, não pode
ser entrevista à luz da analogia ou de interpretação extensiva.
2. A legitimidade passuva ad causam em ações de impugnação
de mandato eletivo limita-se aos candidatos eleitos ou
diplomados, máxime porque o resultado da procedência do
pedido deduzido restringe-se à desconstituição do mandato.
3. In casu, o Recorrente sequer concorrera às eleições de 2008,
tendo sido substituído pelo seu filho, Jander Silva Tabosa dos Reis,
circunstância que o torna parte ilegítima no polo passivo da referida
ação de impugnação de mandato eletivo (AIME).
4. A ação de impugnação de mandato eletivo, cuja causa petendi
veicule suposta prática de fraude, não tem o condão de atrair a
pecha de inelegibilidade do art. 10, 1, alínea d, cujo escopo cinge-se
ao reconhecimento da prática abusiva de poder econômico ou
político.
5. No caso sub examine,
o aresto hostilizado assentou expressamente que o Recorrente
praticou fraude nas eleições de 2008, materializada no emprego de
manobras com o objetivo de ocultar do eleitor a substituição de sua
candidatura ao cargo dê Vereador no pleito de 2008 pela de seu
filho, Jander Tabosa, no havendo qualquer alusão à prática de
abuso de poder econômico ou político;
Justamente por isso, resta impossibilitada a análise de eventual
inelegibilidade do art. 10, inciso 1, alínea d (inelegibilidade como efeito
secundário), da LC r10 64/90, cujo escopo se limita ao
reconhecimento de abusá de poder econômico ou político.
6. Recurso especial elêitoral provido, para extinguir a ação de
impugnação ao mandato eletivo no tocante ao ora Recorrente,
considerada a sua ilegitimidade passiva." (grifei).
(REspe n° 524-31/AM, Rl. Min. Luiz Fux, j. em 16.06.2016).
"RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (AIME). ART. 14, § 10, DA
CF/88. ABUSO DE PODER POLÍTICO ENTRELAÇADO COM
ECONÔMICO. CORRUPÇÃO. CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.
Das questões preliminarés.
1. Embora não caiba, em princípio, apurar conduta vedada (no
caso, a do art. 73, § 10,da Lei 9.504/97) em Ação de Impugnação
de Mandato Eletivo (AIME), é incontroverso que os fatos
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também foram deb dos sob ótica de abuso de poder e
previstos como causa de
corrupção eleitoral,
CF188.
pedir no art. 14, § 10,
A citação do autor do ilícito como litisconsorte passivo
necessário, quando não se trata do próprio candidato, é exigida
apenas em representações por prática de condutas vedadas do
art. 73 da Lei 9.504/97. Inexiste, assim, similitude fática e
jurídica com o caso dos autos.
A Súmula 284/STF não incide na espécie. O recorrente explicitou
de modo claro, fundamentado e específico no que consistiria a
afronta ao art. 14, § 10, da CF188.
Apesar de não se ladmitir dissídio pretoriano com base em
Consulta respondida por esta Corte Superior, o recurso especial
deve ser conhecido qunto à hipótese de ofensa ao dispositivo
constitucional acima mencionado.
A moldura fática dos votos vencidos integra o acórdão quando não
colidir com a descrição ctntida nos votos condutores. Precedentes.
(...)
Recurso especial parci
para cassar os diplomas
(REspe no
31.05.2016).
"ELEIÇÕES 2008. IMPI
OBJETO. ENCERRAM
niÂr A(PtVAflA

ite conhecido e, nessa parte, provido
recorridos." (grifei).
ReI. Min. Herman Benjamin, j. em
EDÊNCIA. AIME. FRAUDE. PERDA DO
O DO MANDATO. MANUTENÇÃO DA

A decisão recorrida refere-se à ação de impugnação a mandato
eletivo por fraude julgada improcedente, motivo pelo qual perde
supervenientemente o otjeto o recurso que busca a cassação de
diploma relativo a mandato exaurido (2009-2012). Precedentes.
A ação de impugnação de mandato eletivo enseja tão
somente a cassação do mandato, não se podendo declarar
inelegibilidade, à faltai de previsão normativa (AgR-REspe n°
51586-57/PI, ReI. Mm. Arnaldo Versiani, julgado em 11.3.2011).
Agravo regimental despr vido." (grifei).
(AgR-REspe n° 1182-2/ES, ReI. Min. Gilmar Mendes, j. em
05.02.2015).
10. Assim, considerando que Edson Paiva não detém mandato
eletivo, apesar de identificado como responsável direto pela prática dos ilícitos,
não é viável a sua integração à lide, afastando-se a tese de decadência
alegada pelo recorrente.
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FAGUNDES JACOME E
EDÉsI0 VITAL NETO
PRELIMINARES

De início, cumpre, afastar as alegações de ausência de
enfrentamento, pelo Tribunal de origem, das teses suscitadas pela parte
recorrente e de existência de contradições no julgado recorrido. Da leitura dos
acórdãos proferidos pelo TRE/MG, tanto em sede de julgamento do recurso
eleitoral quanto dos embargos declaratórios, verifica-se que houve
enfrentamento expresso das questões relevantes para o deslinde da
controvérsia de maneira clara e fundamentada.
Quanto à alegada omissão de enfrentamento da tese de
litisconsórcio passivo necessário em relação ao autor da prática do ilícito, notase que a questão foi debatida expressamente pelo acórdão que julgou os
embargos declaratórios opostos pelos recorrentes (fi. 3.056):
"Em relação à sustentação dos segundos embargantes de falta de
análise de questão de Ordem pública, consistente na ausência de
litisconsorte passivo necessário a supostamente ensejar a extinção
do feito, observa-se que se trata de matéria que não foi suscitada
pelas partes no decdrrer do processo,sendo somente nesta
oportunidade indicada, eque, no caso, não exigia a análise de ofício
por ocasião do julgamento embargado.
Isto porque, conforme tem reiteradamente decidido este e. Tribunal,
não há dispositivo legal expresso que determine a existência de
litisconsórcio passivo necessário entre o agente responsável e os
beneficiários da suposta conduta abusiva. E, pela natureza da
relação jurídica, a eficácia da sentença não dependeria da citação
desses litisconsortes. Asim, não constitui causa para a extinção do
feito, sem julgamento do mérito, a ausência do terceiro na lide."
(trecho do voto do relator,, fl. 3.056).
A validade da utilização do termo de colaboração premiada
como prova para condenação também foi analisada pelo Tribunal de origem,
bem como a utilização de apenas de pte dos depoimentos colhidos em juízo.
Cita-se:
"Os candidatos impugnados também se insurgem contra a validade
do procedimento de deláção premiada, cuja cópia foi juntada as fls.
2413-2427 e versos, em que foram colhidos os depoimentos de
Wildemar Maximino da Cruz Junior e Denison Farias de Souza.
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Imperioso destacar que não cabe a terceira pessoa impugnar acordo
de colaboração premiada, ainda que tenha sido citada pelo
colaborador, como já decidiu o Plenário do c. STF, no julgamento do
HC no 127.4831PR(...)
Ad argumentandum, além de não ser cabível perquirir nestes autos
acerca dos questionamentos éticos da delação premiada, não há
falar em violação ao confraditório, pois não há previsão de oitiva dos
delatados no procedimento de delação premiada, regido pela Lei no
12.850/2013, diversamente do alegado pelos candidatos
recorrentes/recorridos.
Observa-se que a colaIoração premiada em questão atendeu aos
requisitos legais, razão pela qual foi devidamente homologada pelo
Juízo, tratando-se, portanto, de prova legitima, cuja valoração em
relação aos outros meios de prova há que ser aferida por ocasião da
análise do mérito." (fi. 2.960).
"Percebe-se ainda, que a impossibilidade de consideração dos
depoimentos colhidos em procedimento de delação premiada foi
objeto de analise no acórdão, como se vê, a fl. 2960, não cabendo,
neste momento processual, nova discussão acerca desse tema:
(...)
Da mesma forma, incabível, na via estreita dos embargos, proceder
ao reexame das provas, de modo que eventuais questionamentos
sobre a forma de abordagem do conjunto probatório no acórdão hão
de ser feitos por meio do recurso próprio cabível. Com efeito, o
acórdão fez uma avaliação detalhada das provas e não constitui
omissão ou contradição o fato de este e. Tribunal ter chegado a
conclusão desfavorável aos embargantes.
Destaque-se que é firmè a jurisprudência no sentido de que não há
necessidade de o julgádo se referir expressamente a todas as
provas ou teses de defesa, desde que fique evidenciado na peça de
julgamento o raciocínio lgico-jurídico e os elementos de convicção
que ensejaram a decisãd tomada.
Realce-se, também, que não importa contradição o fato de este e.
Tribunal ter considerado não existirem provas suficientes para a
condenação da maioria dos candidatos ao cargo proporcional e, ao
contrário, entender que iestava devidamente comprovada a prática
de ilícitos por parte dos candidatos do pleito majoritário e do
Vereador José Gonzaga da Cruz, mormente porque estão
devidamente evidenciadas no acórdão as razões pelas quais se
chegou a conclusões distintas em relação ao cometimento dos
ilícitos por cada um dos impugnados.
Nota-se, portanto, que as ponderações dos embargantes refletem
sua indignação as conclusões desta e. Corte expressas no acórdão
e possuem, na verdade,jescopo de reexame da matéria, o que não
constitui objeto de embargos de declaração.
(...)" (fls. 3.057-3.059).
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Quanto à alegada contradição relativa ao fato de não terem
sido condenados os candidatos proporcionais, mas apenas o candidato ao
cargo majoritário, o Tribunal Regional também é claro quanto aos fundamentos
de sua decisão (fis. 2.979/2.980):
"Em relação à supostai doação de combustível aos candidatos a
Vereador, no restante do período eleitoral, alguns depoimentos
sugerem que tenha ocorrido essa prática, ao ser afirmado, por
exemplo, que 'todos os vereadores que se candidataram pelo lado
de JURACY também podiam pegar estes tickets de abastecimentos
com o pessoal da campanha de JURACY (Wedio Lima da
Encarnação, fls. 109 e v) e que 'os tickets de abastecimento com
siglas foram fornecidos! por candidatos a vereador para que os
eleitores abastecessem no Posto Central' (Gemilson Ribeiro dos
Santos, fl. 77).
Porém, apenas essas dêclarações não são conclusivas em relação
ao real recebimento e a possível distribuição indiscriminada de
combustível a terceiros, em prol dos Vereadores, sobretudo porque,
tanto esses depoimento quanto as demais provas carreadas aos
autos não permitem definir se e quais candidatos do cargo
proporcional, de fato, prâticaram ou foram beneficiados por conduta
eleitoral ilícita, com gravidade suficiente para macular o pleito
proporcional.
E ainda que se considerasse que todos os candidatos ora recorridos
foram agraciados, no decorrer do período eleitoral, com a doação de
combustível pelos candidatos do cargo majoritário, faltam dados
acerca da efetiva utilização, de forma ilícita, do bem porventura
recebido.
Veja-se que sequer há nos autos tickets de abastecimento
claramente vinculados ali esses recorridos, razão pela qual não há
como associar a obtenção de votos para sua campanha eleitoral aos
tickets encontrados no posto, com as iniciais "E.P.", e ao ato de
distribuição de combustível a terceiros, de forma indiscriminada, e
em quantidade significafiva para desequilibrar a disputa.
Exceção, neste aspecto, contudo, faz-se relativamente ao Vereador
eleito José Gonzaga da cruz. Diversamente dos demais candidatos
a Vereador, foram encontrados no Posto Central diversos cupons
fiscais com a inscrição das iniciais de seu nome, qual seja, 'J.G.",
emitidos em outras datas, além do dia 10/10/2016, no período que
antecedeu as eleições, e eles estão anexados a tickets de
abastecimento, utilizados de forma indiscriminada no Posto Central,
tal como ocorreu com a campanha majoritária".
Em relação às demais omissões alegadas pela parte
recorrente - em síntese, quanto à inexistência de elementos que vinculem o
ilícito à campanha majoritária e 1 que demonstrem a gravidade das
irregularidades - nota-se que o TRE/MG determinou a cassação dos mandatos
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dos recorrentes com fundamento em conjunto probatório que, segundo
afirmado no acórdão, seria apto a denonstrar a prática de captação ilícita de
sufrágio e de abuso do poder econômico mediante a distribuição de valescombustível a eleitores e a candidatõ,s ao cargo de vereador. Destaca-se do
acórdão regional (fls. 2.965-2.976):
"A análise detida dos áutos permite concluir que, de fato, houve
compra de combustível no estabelecimento comercial conhecido
como Posto Central, emJanaúba, para fins de utilização em prol da
campanha eleitoral dos candidatos ora recorrentes/recorridos, no
pleito de 2016.
O conjunto probatório càmprova, ainda, que o principal responsável
pela negociação com o referido estabelecimento era Edson Paiva,
que atuava em prol do càndidato Juracy Fagundes Jacome, Prefeito
eleito.
Também está demonstrado no processo que o combustível adquirido
pela campanha majoritária era fornecido a qualquer pessoa que
comparecesse no posto portando um determinado tícket de
abastecimento, no qual constava, entre outros dados, a quantidade
de litros específica a ser fornecida, de regra, 5 ou 10 litros.
Está evidenciado, ainda, que tal procedimento somente ocorreu no
decorrer do processo eleitoral, não sendo prática comum em outros
períodos.
Além disso, não há dúvidas de que os valores despendidos no citado
Posto Central, de vulto considerável, embora estivessem atrelados a
campanha eleitoral, não foram contabilizados nas contas de
campanha dos candidatos que são parte na presente AIME.
Com efeito, apesar de os candidatos negarem qualquer
relacionamento com o Posto Central, os documentos e as imagens
de vídeos encontradosï pela Polícia Militar, em cumprimento a
mandado de busca e ápreensão nesse estabelecimento, um dia
antes das eleições, bem como os depoimentos colhidos em Juízo,
corroborados pelas declarações feitas perante o Ministério Público,
evidenciam o esquema de obtenção massiva de combustível, com a
participação de Edson Paiva, em benefício de candidatos, e sua
distribuição indiscriminada a terceiros, em período próximo as
eleições, as escusas da Justiça Eleitoral.
Nota-se, de pronto, que os documentos apreendidos no posto
estavam relacionados a campanha eleitoral, uma vez que muitos dos
tickets e cupons encontrádos no cofre do estabelecimento, na caixa
registradora e em posse dos frentistas, fls. 48-56, 148 e 149, 151259, continham iniciais de nomes de - candidatos, bem como que a
maioria deles estavam vinculados a Edson Paiva, em razão da
indicação 'E.P." e 'EDSØN PAIVA", conforme documentos de fls.
178-257. E foi encontrada uma lista de nomes de candidatos que,
segundo apurou-se, dizia respeito aqueles autorizados a receberem
certa quantia de combustível no dia anterior as eleições.
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A suspeita de vinculaçãõ dos cupons e de Edson Paiva a campanha
majoritária é confirmada:pela prova testemunhal.
(...)
Patente, pois, o recebimento indiscriminado de combustível, por
qualquer pessoa, mediante a simples entrega de tickets de
abastecimento, emitidàs em nome de Edson Paiva, que
notadamente atuava como longa manus do candidato ao cargo
majoritário, Juracy Fagundes Jacome, em período próximo as
eleições.
(...)
No caso presente, portanto, a patente doação indiscriminada de
combustível, associada a chapa majoritária composta por Juracy
Fagundes Jacome e Edésio Vital Neto, caracteriza a prática de
captação ilícita de sufrágio, conforme salientado na sentença.
Além disso, os elementqs dos autos denotam a ocorrência de abuso
do -. poder econômico em prol da referida chapa eleita, evidenciado
pela gravidade dos atos, com prejuízo à legitimidade e normalidade
das eleições.
Lembre-se que, a teor da jurisprudência do TSE, a configuração do
ato abusivo depende da gravidade das circunstâncias que o
caracterizam, consoante o inciso XVI do art. 22 da Lei
Complementar no 64/90.:
Na espécie, não houve a mínima Contabilização, na préstação de
contas, dos valores referentes ao combustível adquirido na
campanha e disponibilizado a terceiros, realizando-se toda a trama
sem a devida viabilização de controle e fiscalização pela Justiça
Eleitoral e de terceiros aóerca da arrecadação e gastos de recursos.
A conduta perpetrada efetivou-se as escondidas, inclusive com
utilização de terceira peèsoa, a margem da mínima transparência e
legalidade, indispensáveis a campanha eleitoral.
Vê-se, sobretudo, que foi elevado o número de tickets apreendidos,
indicando o alcance de um grande número considerável de pessoas
da comunidade, as vésperas das eleições, e com aporte significativo
de recursos para a localidade, que é de pequeno porte. Não se pode
olvidar que, por se tratar de município com pouco mais de 5.000
(cinco mil) eleitores, a conduta, no caso, foi capaz de causar nítida
interferência na disputa éleitoral daquele município.
Realce-se que, apenas em nome de Edson Paiva, foram 244 tickets
apreendidos, mais que o dobro da diferença de votos entre o
candidato eleito Juracy e o segundo colocado, que foi de 117 votos
apenas".

16. Não há, portanto,i, qualquer omissão ou contradição no
acórdão recorrido. Os vícios apontados constituem, em verdade, mero
inconformismo com os fundamentos do acórdão, o que não viabiliza a
rediscussão da matéria nesta sede extraordinária.
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Quanto à alegada violação aos arts. 114 e 115, parágrafo
único, do CPC, em razão de o autor do ilícito não ter integrado o polo passivo
da ação, o TRE/MG concluiu não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo
necessário, uma vez que a única penalidade em ação de impugnação de
mandato eletivo é a cassação do diploma, sendo seu sujeito passivo o
candidato eleito. De fato, a jurisp:rudência do TSE a que aludem os
requerentes a fim de postular o reconhecimento da decadência, em razão da
não inclusão no polo passivo de terceiro não candidato que foi responsável
pelo ato, refere-se à ação de investigàção judicial eleitoral no âmbito da qual é
possível a aplicação de sanção a terceiros investigados que não sejam
candidatos. Os precedentes referem-se, assim, a situação diversa da dos
autos, que trata de ação de impugnação de mandato eletivo. Confiram-se, a
propósito, os seguintes trechos do acórdão dos embargos de declaração (fi.
3.073 e 3.075):
"Por fim, atenta-se para que o feito ora em julgamento é AIME,
para a qual há consolidada jurisprudência do TSE no sentido de
que seu manejo somente é cabível contra detentores de
mandato. Se alguma fléxibilização tem havido para a inclusão de
suplentes apontados como beneficiários, não se chega ao ponto de
abarcar pessoas desprovidas de mandato eletivo ou da
expectativa de vir a assumi-lo." (trecho do voto do Juiz Antônio
Augusto Mesquita Fonte Boa).
"Na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo a Única sanção
aplicável é a cassação de mandato.
Portanto, somente candidatos diplomados é que devem figurar na
lide, não subsistindo a necessidade de integração a lide de terceiro
responsável pelos iIícitos que não ostente tal condição.
Assim, inexistindo a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio
passivo, igualmente não-,,se deve reconhecer a decadência" (trecho
do voto do Juiz Federal João Batista Ribeiro).
A conclusão do TREIMG alinha-se ao já referido
entendimento desta Corte, no sentido de que "a legitimidade passiva ad
causam em ações de impugnação de mandato eletivo limita-se aos candidatos
eleitos ou diplomados, máxime porqué o resultado da procedência do pedido
deduzido restringe-se à desconstituição do mandato" (REspe n° 52431, ReI.
Mm. Luiz Fux, j. em 16.06.2016).
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MÈRIT0

19. Quanto ao mérito, não procedem as alegadas violações ao
art. 41-A da Lei n° 9.504/1 997; ao art. 22, caput, e XVI, da LC n° 6411990 e ao
art. 373, 1, do CPC; ao art. 40, § 16, da Lei n° 12.850/2013 e ao art. 50, LVI, da
Constituição Federal. Os recorrentes sustentam, em síntese, que não restou
caracterizada a captação ilícita de sufrágio, uma vez que a) não individualizado
eleitor cuja manifestação de vontade tenha sido viciada pelo oferecimento ou
promessa de benesse; b) não comprovado o benefício à campanha majoritária;
c) as pessoas que abasteceram seus veículos não mencionaram o nome do
prefeito eleito. Afirmam também a inexistência de abuso do poder econômico,
em razão da ausência de vinculação da distribuição de combustível à
candidatura da chapa majoritária e dedemonstração de gravidade da conduta.
Por fim, sustentam a invalidade da colaboração premiada como prova
autônoma.
Da leitura do acórdão recorrido, nota-se que a configuração
de captação ilícita de sufrágio e a de abuso do poder econômico é baseada no
mesmo pressuposto de fato, qual seja, a distribuição de vales-combustível a
eleitores e a candidatos ao cargo de vereador.
De início, cumpre ressaltar, a necessidade de preservar a
soberania popular legitimamente manifestada nas urnas, o que recomenda que
afastamento de candidato eleito somente se dê em casos de violações
graves e suficientemente comprovadas à legislação eleitoral. Portanto, a regra
nos processos que envolvam a possibilidade de cassação de mandato deve
ser o respeito ao resultado eleitoral, de modo que, somente em casos
excepcionais, a Justiça Eleitoral deverá substituir a vontade do eleitorado. De
outro lado, é necessário coibir, com máximo rigor, a compra de votos, o abuso
de poder e a fraude eleitoral, uma vez que viciam o processo de manifestação
das preferências eleitorais, bem cÓmo comprometem a autonomia dos
votantes e o resultado das urnas. Embora a Justiça Eleitoral tenha avançado
enormemente no combate às fraudes e na garantia da verdade eleitoral,
infelizmente, a compra de votos aindaé uma prática difundida nas campanhas
políticas brasileiras.
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A ação de impugn:ação ao mandato eletivo, prevista no art.
14, §§ 10 e 112, da Constituição Federal, visa o combate à corrupção, ao
abuso do poder econômico ou à fraude, de modo a tutelar a legitimidade do
voto, a lisura e o equilíbrio do pleito. Àssim, a ação constitucional em questão
tem por objetivo garantir que os man1atos eletivos sejam exercidos por quem
foi eleito de forma lícita e sem o uso de meios para ludibriar a intenção de voto
do eleitor.
Ressalta-se que, i sob a ótica da corrupção eleitoral, a
jurisprudência desta Corte admite o exame, em AIME, da prática de captação
ilícita de sufrágio, desde que demonstrada a capacidade da conduta de afetar
a legitimidade e normalidade das eleições. Nesse sentido: AC n° 596-24/SP,
ReI. Mm. Luiz Fux, j. em 22.11.2016; REspe n° 3561-77/PI, ReI. Mm. Gilmar
Mendes, j. em 01.03.2016 e AgR-REspe n° 430-40/SC, ReI. Mm. Dias Toifoli, j.
em 29.04.2014).
Igualmente, para que seja formulado o juízo de
procedência da AIME com basé em abuso do poder econômico, exige-se a
demonstração, além de que o candidato se beneficiou da prática do ilícito, de
que as condutas reputadas ilegais sejam capazes de abalar a normalidade e a
legitimidade das eleições e gerar desequilíbrio na disputa.
Assim, no caso concreto, o juízo de procedência da AIME
depende da demonstração pelo acórdão regional da configuração da captação
ilícita de sufrágio e do abuso do poder:econômico, bem como da gravidade das
condutas reputadas ilegais.
Ao interpretar o art. 41-A da Lei n° 9.504/1997, a
jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que a
configuração da captação ilícita de sufrágio depende, além do requisito
temporal (ato praticado em períod,o compreendido entre o registro de
candidatura e a data da eleição), de três elementos: (i) a prática de qualquer
das condutas de doar, ofertar, prometer, ou entregar bem ou vantagem

2
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contados da
diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude.
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se
temerária ou de manifesta má-fé.
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pessoal de qualquer natureza ao eleitor; (ii) a finalidade eleitoral da conduta; e
(iii) a participação, direta ou indirta, do candidato, ou, ao menos, "o
consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que
resultaram na prática do ilícito eleitoral" (RO n° 2.098, Rei. Mm. Arnaldo
Versiani, j. em 16.06.2009; AgR-REspe n° 81 56-59, Rei. Min. Nancy Andrighi, j.
em 01.12.2011).
Em relação à alegada ausência de individualização do
eleitor cuja manifestação de vontade tenha sido viciada, verifico que a
conclusão do TRE/MG alinha-se à jurisprudência do TSE segundo o qual "a
doação de combustível, quando reálizada indiscriminadamente a eleitores,
evidencia, ainda que implicitamente, afim de captar-lhes o voto, caracterizando
o ilícito eleitoral descrito no art. 41-A da Lei n° 9.504/97" (REspe n° 355-73/1VIS,
Rei. Min. Luiz Fux, j. em 06.09.2016).
Quanto aos demais elementos para configuração da
prática de captação ilícita de sufrágio; o acórdão regional concluiu que: (i) foi
demonstrado o fornecimento de combustível a qualquer pessoa que
comparecesse no posta portando determinado ticket, a comprovar a
distribuição de vales-combustíveis de:maneira indiscriminada e gratuita; (ii) a
distribuição se deu em período próximÕ às eleições e sem qualquer declaração
pelos candidatos de tal gasto à Justiça eleitoral; (iii) os tickets apreendidos
continham as iniciais de Edson Paiva, colaborador vinculado à campanha
majoritária dos requerentes; (iv) os depoimentos prestados em juízo e as
imagens da câmera de segurança confirmam haver forte ligação entre o autor
do ilícito e os candidatos eleitos à chapa majoritária; e (v) o proprietário do
posto declarou, em depoimento confirmado em juízo, o recebimento de
dinheiro "em troca de fornecimento de combustível do Posto Central em favor
da campanha do candidato JURACYB!OSOLO, através de EDSON PAIVA".
Citam-se, a propósito, os seguintes trechos do julgado recorrido (fls. 2.9653.031):
"A análise detida dos autos permite concluir que, de fato, houve
compra de combustível no estabelecimento comercial conhecido
como Posto Central, emlJanaúba, para fins de utilização em prol da
campanha eleitoral dos: candidatos ora recorrentes/recorridos, no
pleito de 2016.
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O conjunto probatório cômprova, ainda, que o principal responsável
pela negociação com o referido estabelecimento era Edson Paiva,
que atuava em prol do candidato Juracy Fagundes Jacome, Prefeito
eleito.
Também está demonstrado no processo que o combustível
adquirido pela campanha majoritária era fornecido a qualquer
pessoa que comparecesse no posto portando um determinado
tícket de abastecimento, no qual constava, entre outros dados, a
quantidade de litros específica a ser fornecida, de regra, 5 ou 10
litros.
Está evidenciado, ainda, que tal procedimento somente ocorreu
no decorrer do processo eleitoral, não sendo prática comum em
outros períodos.
Além disso, não há dúvidas de que os valores despendidos no citado
Posto Central, de vulto considerável, embora estivessem atrelados a
campanha eleitoral, não foram contabilizados nas contas de
campanha dos candidatos que são parte na presente AIME.
Com efeito, apesar de os candidatos negarem qualquer
relacionamento com o Posto Central, os documentos e as imagens
de vídeos encontrados pela Polícia Militar, em cumprimento a
mandado de busca e apreensão nesse estabelecimento, um dia
antes das eleições, bem como os depoimentos colhidos em
Juízo, corroborados 1 pelas declarações feitas perante o
Ministério Público, evidenciamo esquema de obtenção massiva
de combustível, com a participação de Edson Paiva, em
benefício de candidatos, e sua distribuição indiscriminada a
terceiros, em período próximo as eleições, as escusas da
Justiça Eleitoral.
Nota-se, de pronto, qüe os documentos apreendidos no posto
estavam relacionados a campanha eleitoral, uma vez que muitos
dos tickets e cupons àncontrados no cofre do estabelecimento,
na caixa registradora e em posse dos frentistas, fis. 48-56, 148 e
149, 151 -259, continham iniciais de nomes de - candidatos, bem
como que a maioria deles estavam vinculados a Edson Paiva,
em razão da indicação 'E.P." e 'EDSON PAIVA", conforme
documentos de fis. 178-257. E foi encontrada uma lista de nomes
de candidatos que, ségundo apurou-se, dizia respeito aqueles
autorizados a receberem certa quantia de combustível no dia anterior
as eleições.
A suspeita de vinculação dos cupons e de Edson Paiva a campanha
majoritária é confirmada pela prova testemunhal.
O depoimento de Wildemar Maximino da Cruz Junior,
proprietário do posto, realizado perante o Ministério Público, fis.
1252 e v., e confirmadô em Juízo, fI. 2284 e mídia anexa, assim
esclarece:
(...)
3- (...) nas proximidades do período eleitoral, EDSON
PAIVA (...) procurou o declarante (...), oportunidade em que
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ficou acordado que o Posto Central forneceria combustível
para a campanhade JURACY BIOSOLO;
Que EDSON PAIVA fez toda a tratativa para JURACY
BIOSOLO, tendo ô valor sido pago em dinheiro;
Que foram feitos vários pagamentos ao declarante em
troca de fornecimento de combustível do Posto Central em
favor da campanha do candidato JURACY BIOSOLO,
através de EDSON PAIVA; (itens 3 a 5, fI. 1252);
Que (...) indagou o gerente do posto central DENISSON
FARIAS, vulgo BIDE, sobre os fatos investigados ocasião em
que DENISON cotfirmou que teria, em conjunto com EDSON
PAIVA, elaborado a forma em que seria fornecido combustível
mediante a entrega de tickets;
Essa testemunha também informa, termo a fI. 2284, que Edson
Paiva realizou vários pagamentos em dinheiro, em troca de
combustível.
Anastácio Alves de Merezes, fls. 102 e v., e fl. 2285, igualmente
afirma:
Que EDSON PAIVA foi apoiador político da candidatura de
JURACY DA BIOSSOLO tanto na eleição de 2012 quanto de
2016; (item 13)
Que EDSON PAIVA é muito amigo de JURACY DA
BIOSSOLO, inclusive fica (sic) pode ser encontrado diversas
vezes na loja de JURACY; (item 16)
Além de indicada nos depoimentos, a atuação de Edson Paiva
na aquisição de combustíveis no Posto Central, a favor da
campanha, é demonstrada, ainda, pelas imagens da câmera de
segurança do posto,. conforme muito bem delineado pelo
recorrente, as fls. 2803281 7 e 2820-2822.
Destaque-se, ademais, que, em suas oitivas em Juízo, diversas
testemunhas, dentre elás Anastacio Alves de Menezes e Wildemar
Maximino da Cruz Junipr, reconheceram, nas imagens coletadas
pela câmera do Postá Central, a figura de Edson Paiva em
negociação com o gerénte do estabelecimento, em companhia de
outras figuras ligadas a política local e a campanha do então
candidato, e atual Prefeito, Juracy.
Observa-se que, aos inúmeros cupons fiscais encontrados no posto
(cerca de 244), por ocasião do cumprimento da medida cautelar de
busca e apreensão, emitidos em nome de Edson Paiva, no período
de 13 a 17/9/2017, estavam anexados tíckets, conforme fls. 178-257
e tabela de fls. 169-1 76 [...J
E os autos revelam, de forma induvidosa, que esses tickets
eram utilizados para olfornecimento de combustível a qualquer
pessoa que os portase no momento de comparecimento ao
posto para abastecer seu veículo.
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As imagens da câmera de segurança do posto, também
apreendidas judicialmente, afastam qualquer dúvida acerca de
eleitores sendo beneficiados com o combustível, pois mostram
claramente pelo menos dois indivíduos comparecendo ao posto
e abastecendo seu veículo mediante a simples entrega do ticket
de abastecimento, conforme destacado às fis. 2797-2802.
E...]
No caso presente, portanto, a patente doação indiscriminada de
combustível, associada a chapa majoritária composta por
Juracy Fagundes Jacome e Edésio Vital Neto, caracteriza a
prática de captação ilícita de sufrágio, conforme salientado na
sentença.
Assim, o acórdão regional, com base em amplo conjunto
probatório, concluiu que houve doação indiscriminada de combustível a
éleitores, por intermédio de terceiro ligado à chapa majoritária integrada pelos
recorrentes, a configurar a anuência das condutas perpetradas em benefício deles.
O TRE-MG entendeu que as condutas que caracterizaram
captação ilícita de sufrágio também configuram abuso do poder econômico.
Quanto ao ponto também não merecereparos oacórdão regional.
Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral,
em regra, configura-se o ilícito eleitoral quando há o emprego desproporcional
e excessivo de recursos patrimoniais, públicos ou privados, em benefício
eleitoral do candidato, que seja capazde comprometer a legitimidade do pleito
e a paridade de armas (REspe n° 941-81, ReI. Maria Thereza de Assis Moura,
j. em 15.12.2015). Além da comprovação de emprego desproporcional de
recursos patrimoniais, para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE,
a esta Corte tem entendido que é imprescindível a demonstração da gravidade
das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a
normalidade e a legitimidade das elóições e gerar desequilíbrio na disputa
(REspe n° 1175/RN, ReI. Min. Luiz Fux, j. em 25.05.2017).
No caso, consta do acórdão recorrido que: (i) o valor
correspondente ao combustível distribuído - 1.575 (mil quinhentos e setenta e
cinco) litros - foi vultoso; (ii) não houve contabilização da despesa pelos
candidatos na prestação de contas à Justiça Eleitoral; (iii) a conduta efetivouse às escondidas, por intermédio de terceira pessoa; (iv) foram apreendidos
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244 tickets, o que indica o alcance ;de parte considerável do eleitorado do
município, que totaliza cerca de 5.00ô (cinco mil) eleitores; e (v) o número de
tickets apreendidos corresponde ao mais do dobro da diferença de votos entre
o candidato eleito Juracy e o segundo colocado, que foi de 117 votos apenas.
Cita-se (fls. 2.972-2.976):
"Reforça, ainda, a conólusão de que qualquer pessoa, inclusive
eleitores, realizaram abastecimento com os tickets advindos da
campanha majoritária, quantidade de litros fornecida por meio
dos cupons relativos a Edson Paiva, qual seja, 1.575 (um mil
quinhentos e setenta e cinco) litros, num curtíssimo espaço de
tempo, conforme se dépreende da tabela de fis. 169-176. Além
de essa quantidade de litros ser incompatível com o número de
veículos registrados em nome de Edson Paiva, num total de apenas
três, fl. 2379, nota-se que foram utilizados diversos tickets na mesma
data.
Além disso, os elemefltos dos autos denotam a ocorrência de
abuso do poder econômico em prol da referida chapa eleita,
evidenciado pela gravidade dos atos, com prejuízo à
legitimidade e normalidade das eleições. E...]
Na espécie, não houve a mínima contabilização, na prestação de
contas, dos valores referentes ao combustível adquirido na
campanha e disponibilizado a terceiros, realizando-se toda a
trama sem a devida viabilização de controle e fiscalização pela
Justiça Eleitoral e de terceiros acerca da arrecadação e gastos
de recursos.
A conduta perpetrada efetivou-se às escondidas, inclusive com
utilização de terceira pessoa, a margem da mínima transparência e
legalidade, indispensáveis a campanha eleitoral.
Vê-se, sobretudo, que foi elevado o número de tickets
apreendidos, indicando o alcance de um grande número
considerável de pessóas da comunidade, as vésperas das
eleições, e com apõrte significativo de recursos para a
localidade, que é de pequeno porte. Não se pode olvidar que, por
se tratar de município com pouco mais de 5.000 (cinco mil) eleitores,
a conduta, no caso, fpi capaz de causar nítida interferência na
disputa eleitoral daquele município.
Realce-se que, apenas em nome de Edson Paiva, foram 244 tickets
apreendidos, mais que o dobro da diferença de votos entre o
candidato eleito Juracy e o segundo colocado, que foi de 117
votos apenas.
Conclui-se, portanto, que a candidatura da chapa majoritária foi
impulsionada, de forma indevida, pelos meios econômicos e que as
circunstâncias em que se deram os fatos é grave o suficiente para
ensejar a cassação do diploma do Prefeito Juracy Jacome Fagundes
e, por consequência, do Vice-Prefeito, Edésio Vital Neto.
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Em relação aos candidatos recorridos, que concorreram ao cargo de
Vereador, o conjunto prôbatório demonstra claramente que também
receberam, da campanha majoritária de Juracy Jacome Fagundes,
combustível no período éleitoral. E...]".
Verifica-se, portanto, que a gravidade e a aptidão de as
condutas interferirem na normalidadele a legitimidade das eleições e gerarem
desequilíbrio na disputa, a ensejar cassação dos mandatos, foram
devidamente fundamentadas e aferidás, conforme exige a jurisprudência desta
Corte.
Por fim, afasta-se a alegação dos recorrentes de uso como
prova autônoma dos termos de colaboração premiada de Wildemar Maximino
(proprietário do posto) e de Denissón Farias de Souza (gerente do Posto
Central). Isso porque, consta do acórdão regional que o depoimento de
Wildemar Maximino, realizado perante o Ministério Público, foi confirmado em
juízo (fI. 2.970) e que as declarações prestadas por Denisson Farias de Souza,
que não foram confirmadas em juízo, foram utilizadas apenas como reforço às
demais provas dos autos. Veja-se (fi. 2.973):
"Imperioso ressaltar que o gerente do Posto Central, Denisson
Farias de Araújo, em procedimento de delação premiada, com a
presença de seu advogado, narrou com detalhes, as fis. 12531256, como se deseflvolveu o procedimento de aquisição e
fornecimento de combustível pela campanha majoritária a
terceiros, corroborando, assim, a robusta prova dos autos.
Posteriormente, contudo, quebrou o acordo de colaboração
premiada e não confirmou em Juízo sua declaração anterior,
fazendo, na audiência, afirmações vagas e imprecisas acerca dos
fatos, com respostas como "não sabia" e "não se recordava, e
afirmando que suas falas perante o Ministério Público foram oriundas
de coação sofrida pelo Parquet e apenas no intuito de prejudicar o
candidato Juracy Fagundes Jacome, para que ele não ganhasse.
Por outro lado, diz, em: Juízo, aos 3'08" do vídeo relativo ao seu
depoimento, a informação de que foi procurado pelo advogado dos
recorrentes para não contar a verdade.
De qualquer modo, pérante o Magistrado a quo, manteve o
esclarecimento de que a sigla "E.P." constante dos tickets de
abastecimento referia-sé a Edson Paiva.
Patente, pois, o recebimento indiscriminado de combustível, por
qualquer pessoa, mediante a simples entrega de tickets de
ahateimento emitidós em nome de Edson Paiva, que
notadamente atuava como longa manus do candidato ao cargo
majoritário, Juracy Fagundes Jacome, em período próximo às
eleições".
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Portanto, o acórdão regional, baseado em conjunto
probatório diversificado - formado per provas documentais, testemunhais e
gravações - concluiu existirem eleméntos suficientes para caracterização de
prática de captação ilícita de votos e de abuso do poder econômico. Ademais,
nos termos do acórdão regional, houve comprovação de que as condutas
foram capazes de abalar a normalidade e a legitimidade das eleições e gerar
desequilíbrio na disputa. A modificáção destas conclusões demandaria o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nesta instância especial.
Nesse sentido: AI n° 322-48/MG, ReI. Mm. Rosa Weber, j. em 25.06.2018.
IV - CONCLUSÃO
Diante do exposto, nego provimento aos recursos
especiais eleitorais, a fim de manter oacórdão do TRE-MG que determinou: (i)
a cassação dos mandatos de Juracyl Fagundes Jacome, Edesio Vital Neto e
José Gonzaga da Cruz eleitos, respectivamente, prefeito, vice-prefeito e
vereador do Município de Nova Porteirinha/MG, no pleito .2016; e (ii) a
realização de novas eleições majoritárias para 07.07.2019. Julgo prejudicado o
agravo interno interposto nos autos da Ação Cautelar n° 0600264-95.
È como voto.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
eminentes ministros, saúdo a sustentação oral que tivemos da tribuna e
também do Senhor Vice-Procurador-G€ral Eleitoral.
Nós estamos, tal como evidenciou o relatório e voto que traz à
colação o eminente Ministro Luís Robrto Barroso, diante de uma hipótese em
que se imputa a captação ilícita de sufrágio e, portanto, uma conduta que
restou averiguada na perspectiva de afetar a legitimidade e a normalidade das
eleições.
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O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais apurou a
distribuição de cerca de 240 tickets em um eleitorado de em torno de 5 mil
eleitores e em uma eleição que apresentou 117 votos de diferença e concluiu
que as condutas caracterizaram a captação ilícita e também o abuso de poder
econômico.
Portanto, em que pese o zelo com que se houve a ilustre
advogada da tribuna, aqui, configura-se a hipótese que já foi apreciada em
precedentes desse Tribunal em relação à doação de combustível e realizada,
indiscriminadamente, a eleitores, como foi citado no voto do eminente ministro
relator no Recurso Especial n° 355, da, relatoria do eminente Ministro Luiz Fux.
Portanto, Senhora Présidente, do exame que fiz da matéria,
cheguei à conclusão que Sua Excel4ncia traz à colação e, por essa razão,
estou acompanhando integralmente a fundamentação e a conclusão do
eminente Ministro Luís Roberto Barroso.
É como voto.

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhora Presidente, a
controvérsia cinge-se à configuração dos ilícitos de compra de votos e de
abuso de poder econômico decorrentEs da distribuição de grande quantidade
de combustível a eleitores.
De início, assim como o Relator, rejeito a preliminar de
litisconsórcio passivo necessário, alegada ao fundamento de o autor da
distribuição não ter integrado a lide. Observo que a hipótese cuida de Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo (AI1E), cuja única sanção cabível é a de
cassação, de modo que é inviável chamar terceiros para compor o polo
passivo.
Quanto ao tema de fúndo, a moldura fática do aresto a quo
revela a vasta distribuição de combustível (1.575 litros), em município de
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pequeno porte (cerca de cinco mil eleitores), em data próxima ao pleito, a
qualquer pessoa que comparecesse ao posto de combustível portando ticket.
Diante desse quatro, tenho provado o abuso de poder
econômico, que se configura pelo uscil, desmedido de aportes patrimoniais que,
por sua vultuosidade, é capaz de viciar a vontade do eleitor, desequilibrando,
em consequência, o desfecho do pleito e sua lisura (AgR-RO 980-90/SP, ReI.
Mm. Napoleão Nunes Maia Filho, DJEide 4/9/2017, dentre outros).
Da mesma forma, a hipótese de distribuição indiscriminada de
combustível também é apta a caractérizar captação ilícita de sufrágio. Nesse
sentido, dentre outros: AgR-Al 296-14/PR, ReI. Min. Tarcisio Vieira De
Carvalho Neto, DJE de 241412019.
Por fim, saliento que Ô decreto condenatório firmou-se a partir
de lastro probatório robusto: a) os tickets apreendidos tinham as iniciais do
candidatos; b) os depoimentos em juízo confirmam o liame entre os candidatos
e o autor da distribuição, o mesmo podendo se dizer das imagens das câmeras
de segurança; c) o proprietário do posto declarou em juízo o recebimento de
dinheiro em troca do fornecimento do 'combustível em benefício dos candidatos
recorrentes.
Concluir de modo dierso esbarraria no óbice da Súmula
24/TSE, que veda reexame de fatos e provas em sede extraordinária.
Ante o exposto, acompanho o Relator e nego provimento aos
recursos especiais.
É como voto.

VÔTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Eu acompanho o
relator, Presidente.
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VCTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Também eu, Presidente, acompanho o relator louvando a verticalidade
do seu douto voto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO SÈRGIO BANHOS: Senhora
Presidente, com o relator.

VCTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER

(presidente):

Senhores Ministros, da mesma forma eu acompanho o eminente relator.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 1-67.2017.6.1 3.0147/MG. Relator: Ministro Luís
Roberto Barroso. Recorrentes: Juracy! Fagundes Jácome e outro (Advogados:
Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro -. OAB: 25341/DF e outros). Recorrente:
José Gonzaga da Cruz (Advogados: Jackson Ferraz Costa - OAB: 64523/MG
e outros). Recorrido: Ministério Público!. Eleitoral.
AgR-AC n° 060026495 Relator: Ministro Luís Roberto Barroso.
Agravante: José Gonzaga da Cruz (Advogado: Jackson Ferraz Costa - OAB:
64523/MG). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Usaram da palavra, pelos recorrentes, Juracy Fagundes
Jácome e outro, a Ora. Maria Claudia Bucchianeri Pinheiro e, pelo recorrido,
Ministério Público Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos,
recursos especiais eleitorais e julgou prejudicado o agravo regimental na Ação
Cautelar n° 0600264-95, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge!Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.
SESSÃO DE 26.6.2019.

