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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 221-87.
2016.6.19.0097 - CLASSE 6— CAMBUCI - RIO DE JANEIRO
Relator: Ministro Sérgio Banhos
Agravante: Tadeu Lima Sardoux
Advogados: Rafael Nagime Barros Aguiar - OAB: 114935/RJ e outros
Agravado: Ministério Público Eleitoral

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. CANDIDATO A
PREFEITO NÃO ELEITO. QUESTÕES PRELIMINARES
E NULIDADES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÕES.
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ABUSO DO PODER
ECONÔMICO E POLÍTICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
ORDINÁRIAS.
SUFRÁGIO.
INSTÂNCIAS
PROCEDÊNCIA. IMPOSIÇÃO. CASSAÇÃO DE
REGISTRO, INELEGIBILIDADE E MULTA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Questões prévias
Ao contrário do que o agravante afirma, a decisão
agravada foi devidamente fundamentada, embora o
julgamento lhe tenha sido desfavorável e o quanto
decidido não tenha coincidido com seus interesses, não
procedendo a alegada violação ao art. 275 do Código
Eleitoral.
Não há falar em nulidade da sentença por ter o juízo
de primeiro grau utilizado a técnica da fundamentação per
relationem, porquanto o Tribunal a quo consignou que a
decisão está devidamente fundamentada, dela se
extraindo com clareza as razões pelas quais o juízo
formou seu convéncimento, permitindo a ampla defesa
das partes do processo.
Nesse sentido, esta Corte Superior já se pronunciou:
"A fundamentação per relationem, ou motivação por
remissão ou por referência é amplamente admitida e
utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que a
referida técnica é considerada pelo Supremo Tribunal
Federal compatível com o disposto no art. 93, IX, da CF.
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Precedentes" (AgR-REspe 401-43, rei. Mm. Luciana
Lóssio,PSESS em 14.12.2016).
Não há a alegada ofensa ao art. 22, 1, a, da LC 64/90,
em razão da ausência de remessa das cópias integrais do
procedimento fiscalizatório, uma vez que o TRE/RJ
asseverou o amplo acesso do agravante ao procedimento
investigatório, afastando, assim, a existência de qualquer
prejuízo à sua defesa.
A instauraçã9 de inquérito civil pelo Parquet para
apurar a prática de ilícitos eleitorais não ofende o art. 105A da Lei 9.504/97, tendo esta Corte Superior já decidido
que: "Admite-se instauração de inquérito civil pelo Parquet
para apurar prática de ilícitos eleitorais e, com maior
razão, Procediménto Preparatório Eleitoral (PPE), iniciado
no caso dos autbs mediante portaria ministerial" (AgRREspe 1318-231 rei. Min. . Jorge Mussi, DJE de
26.3.2018).
O Tribunal Regional Eleitoral, soberano na análise de
fatos e provas, assentou que o procedimento de busca e
apreensão foi determinado com base no poder de polícia
do Juízo da 97a Zona Eleitoral, responsável pela
fiscalização da propaganda eleitoral no município de
Cambuci/RJ, tendo ainda o cartório eleitoral' recebido
notícias de irregularidades de cidadão anônimo e petição
subscrita por eleitor identificado, que serviram para
instruir a medida, razão pela qual não procede, portanto,
a alegação de nulidade por ter sido o procedimento
determinado com base apenas em denúncia anônima.
Ainda no que diz respeito à alegação de nulidade do
procedimento, cite-se o seguinte julgado do Superior
Tribunal de Justiça: "Esta Corte Superior de Justiça e o
Supremo Tribunl Federal firmaram o entendimento de
que a notícia anônima sobre eventual prática criminosa,
por si só, não é idônea para a instauração de inquérito
policial ou deflagração da ação penal, prestando-se,
contudo, a embasar procedimentos investigativos
preliminares em busca de indícios que corroborem as
informações, os i quais tornam legítima a persecução
criminal estatal. Precedentes" (HC 359.620, rei. Mm.
Jorge Mussi, DJE de 16.8.2017). No mesmo sentido, a
compreensão manifestada por esta Corte Superior: AgRAI 6350-38, rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJE
de 3.6.2015.
Assim, tendoo Tribunal a quo consignado a licitude
do mandado de busca e apreensão, fundado em decisão
judicial retificada no endereço atualizado do agravante,
bem como a regularidade dos depoimentos colhidos ante a inexistência de persuasão ou induzimento das
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testemunhas -, não há como acolher as alegadas
nulidades sem o reexame do contexto fático-probatório,
providência vedada em sede extraordinária, a teor do
enunciado do verbete sumular 24 do Tribunal Superior
Eleitoral.
Matéria de fundo
9. A Corte de origem entendeu caracterizados o abuso
do poder econômico e político e a captação ilícita de
sufrágio, em razão dos seguintes fatos:
intermediação da prestação de serviços junto a órgãos
públicos como: marcação de consultas, encaminhamento
de pacientes para realizar exames, promessa de
emprego, entre outros;
atuação do candidato junto às camadas mais carentes
do eleitorado, mediante oferecimento de serviços
referentes
suas
às
necessidades
básicas,
independentemente de projetos e políticas pelo Poder
Público, criando em si a imagem de benfeitor diante do
eleitorado.
10. O Tribunal a quo analisou minuciosamente a prova
robusta e inconteste colhida nos autos, enumerando
documentos apreendidos e relacionando-os aos diversos
depoimentos das testemunhas prestados, tendo
concluído que: "Os liames entre as provas apreendidas e
notadamente dos depoimentos produzidos, comprovam a
prática de abuso e de captação ilícita de sufrágio nos
termos do Ar141-A da Lei 9.504/97" (fI. 505).
11. A revisão da conclusão da Corte de origem a respeito
da caracterização dos ilícitos eleitorais imputados ao
candidato a prefeito não eleito demandaria o reexame de
fatos e provas, providência vedada em sede
extraordinária.
Agravo regimental a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Brasília, 8 de agosto de 201 9.

MINISTRO SÈRGIO BAi'JHOS - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR

MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhora

Presidente, Tadeu Lima Sardoux, candidato a prefeito não eleito no Município
de Cambuci/RJ no pleito de 2016, interpôs agravo regimental (fls. 719-736) em
face da decisão de fis. 677-717, por meio da qual o então relator, Ministro
Admar Gonzaga, negou seguimento ao: agravo em recurso especial, com base
no art. 36, § 6°, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral.
O referido apelo havia sido interposto para dar trânsito ao
recurso especial manejado contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro (fls. 488-508) que, porunanimidade, acolheu a preliminar de
nulidade da interceptação telefônica sem autorização judicial - para anular tão
somente a prova de fl. 4 - e rejeitou as1 demais preliminares, tendo, no mérito,
por unanimidade, dado provimento ao recurso de Lusimar Sander Inácio
(candidato ao cargo de vice-prefeito) e, por maioria, desprovido o seu recurso,
mantendo a sentença do Juízo da 97a Zona Eleitoral daquele Estado que
julgou procedente os pedidos formulados na ação de investigação judicial
eleitoral, reconhecendo a prática de abuso do poder econômico e político e
captação ilícita de sufrágio, impondo-lhe as sanções previstas nos arts. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar 64/90 è 41-A da Lei 9.504197.
Nas razões do agravo regimental, o agravante sustenta, em
síntese, que:
o Presidente do TRE/RJ, ao adentrar o mérito do recurso
especial, contrariou seus próprios fundamentos no que tange
ao não cabimento do apelo;
houve violação ao art. 275 do Código Eleitoral, ao art.
1.022 do CPC, bem corno ao art. 93, IX, da CF, porquanto o
acórdão regional não se manifestou sobre a informação do
oficial de justiça de que alterou o endereço da busca e
apreensão durante o curso da diligência, além de ter sido
omisso acerca do depoimento contraditório prestado pelo Sr.
Nilmar;
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foi violado o art. 489, inciso II e § 10, bem como os incisos
II, IV, do CPC e o art 93, inciso IX, da CF, uma vez que a
decisão de primeiro grau não foi suficientemente motivada,
tendo sido utilizada a técnica de fundamentação per
relationem, mediante simples remissão de mais de quarenta
páginas do parecer do Parquet, sem nenhuma transcrição;
ofensa ao art. 22, 1, a, da LC 64/90, bem como ao art. 50,
inciso LIV e LV da CF, tendo em vista que houve prejuízo à sua
defesa, em razão da ausência de remessa das cópias integrais
do procedimento fiscalizatório e que "o acesso a destempo dos
documentos não seive para sanar o nítido prejuízo à defesa (fI.
724);
violação ao art. 105-A da Lei 9.504/97, porquanto o
procedimento investigat5rio foi instaurado exclusivamente para
apurar ilícitos eleitorais;
afronta ao art. 50, XÍ, e ao art. 93, tendo o acórdão regional
consignado que o procedimento de busca e apreensão em sua
residência foi fundamntado exclusivamente na denúncia
anônima, e alterar tal premissa ensejaria o reexame de fatos e
provas;
não se trata de revolvimento da matéria fático-probatória
dos autos, já que a prova que demonstra a troca de endereço
foi abordada nos embargos declaratórios e, apesar de não ter
sido examinada pelo Tribunal a quo, foi devolvida a análise a
esta Corte Superior;
houve violação ao art. 50, X e Xl, da CF, bem como aos
arts. 157 e 243 do CPP, em razão da ilegalidade do
procedimento de buscale apreensão, por ter sido fundado em
mandado genérico e não caber ao oficial de justiça adentrar a
residência diversa da determinada no mandado judicial;
i)

"resta claro que ao afirmar ter o Ministério Público

confrontado os depoentes com as provas obtidas na fase pré-
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processual na busca da verdade real, para que assim os
depoentes pudessem livremente se retratar, acabou o acórdão
por deixar clara a vioação ao artigo 459 do CPC, sendo
desnecessário o revolvimento de matéria fática para se chegar
a esta conclusão" (fI. 730);
j) não é necessário õ reexame de provas, mas apenas o
reenquadramento jurídico para que se entenda que não está
configurada a captaçãoiIícita de sufrágio nem mesmo o abuso
do poder econômico. Logo, não há subsunção dos fatos às
normas do art. 41-A da Lei 9.504/97 e do art. 22, inciso XIV, da
LC 64/90, baseando o acórdão regional em indícios, e não em
provas.
Requer seja o agravo regimental admitido e regularmente
processado, bem como seja dado provimento ao apelo, a fim de reformar a
decisão agravada e para que seja conhecido e provido o recurso especial.
A douta Procuradoria-eral Eleitoral apresentou contraminuta
ao agravo às fis. 740-749, na qual pugna pelo desprovimento do agravo
regimental.
Em razão do término dQ biênio do Ministro Admar Gonzaga, os
autos foram redistribuídos à minha relatõria.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRd SÉRGIO BANHOS (relator): Senhora
Presidente, o agravo é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no DJE
de 12.4.2019, sexta-feira (certidão à. fi. 718), e o agravo regimental foi
interposto em 18.4.2019, quinta-feira (fi. 719), por advogados habilitados nos
autos (procuração à fl. 674).
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Na espécie, tem-se que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de
Janeiro acolheu a preliminar de nulidade da interceptação telefônica, sem
autorização judicial - para anular tão somente a prova de fl. 4 -, e rejeitou as
demais preliminares.
No mérito, por unanimidade, foi dado provimento ao recurso de
Lusimar Sander Inácio (candidato ao cargo de vice-prefeito) e, por maioria,
desprovido o recurso do agravante, mantendo a sentença do Juízo da 971
Zona Eleitoral daquele Estado que julgou procedentes os pedidos formulados
na ação de investigação judicial eleitoral e reconheceu a prática de abuso do
poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio, impondo-lhe as
sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar 64/90.
A decisão de primeiro grau aplicou aos investigados as
seguintes sanções: i) condenação, de forma solidária, à pena de multa no valor
de 25 mil Ufirs; ii) cassação do registro de candidatura; iii) declaração de
inelegibilidade por 8 anos a contar das Eleições de 2016; iv) perdimento do
valores apreendidos em favor da União, que totalizam R$ 43.672,00, com
fundamento no art. 120 do Código de Processo Penal.
Passo agora ao exame dos argumentos trazidos no agravo
regimental.
- ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, c.c. os arts. 1.022 do Código de
Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal
O agravante reitera a alegação de que houve violação ao art.
275 do Código Eleitoral, ao art. 1.022 do CPC, bem como ao art. 93, IX, da CF,
porquanto o acórdão regional não se manifestou sobre a informação do oficial
de justiça de que alterou o endereço da busca e apreensão durante o curso da
diligência, além de ter sido omisso acerca do depoimento contraditório
prestado pelo Sr. Nilmar.
A esse respeito, contudo, ficou consignado na decisão
agravada trecho do acórdão regional, no qual se trata de forma específica o
tema (fis. 688-689):
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Contudo, ao contrário do que assegura o agravante, observo que a
Corte Regional se manifestou expressamente acerca do endereço
em que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, destacando
a inexistência de nulidad .(fls.. 492v493):
O 10 recorrente afirma que o mandado de busca e apreensão
foi cumprido em endereço diverso. Entretanto, verifica-se que
foi determinada ponstrição domiciliar na pessoa do 10
recorrente na Rua pliveira Pinto n° 167 (fI.10), o que foi feito e
certificado nos autos, conforme fi. 41, não havendo, portanto,
nulidade neste aspecto.
Não subsiste igualmente a mesma alegação apresentada pelo
20 recorrente, uma vez que, as fis. 30, foi retificada a decisão
do mandado constando como endereço residencial atualizado,
a ser cumprido emi desfavor do recorrente, a Avenida Jose de
Souza Faria s/n.
Em que pese não constar a indicação do número, conforme
certidão de fis. 38,1 em cumprimento a diligência, o recorrente
não só encontràva-se no local onde os servidores
compareceram, como estava dormindo no momento em que
adentraram na residência, demonstrando tratar-se, no mínimo,
entre outras possíveis, da residência de fato do 20 recorrente e,
adicionado a isso, coincidir vir a ser a casa onde mora sua
esposa e filhos.
Ademais, conformei. consta no ANEXO III, a própria esposa do
20 recorrente e constar as fls.07 cópia de comprovante de
endereço em nome do mesmo coincidente com o endereço
onde foi feita a diligência, qual seja: "Av. Jose de Souza Faria
sin", demonstrando que as correspondências são enviadas
sempre para esta rua, sem constar número.
Não obstante, o imandado foi cumprido corretamente no
endereço constante na decisão de fis. 24/29, complementada
as fis. 30, na qul aparece o local onde foi cumprida a
diligência, não restando dúvida quanto à legalidade da medida.
Neste sentido, em i despacho saneador constante as fis. 139
ressaltou o juízo: "Ao que parece, pretende o investigado valerse de sua própria torpeza, pois ainda que exista o endereço
Avenida Jose de Souza Faria sin, por evidente, isoladamente
considerado, pode se referir a qualquer imóvel da citada rua,
pelo que, para especificação, deve-se valer de outros
elementos. No caio, era de conhecimento púbilco e notório
que o mesmo está a residir no exato local onde fora cumprida
a diligência. Local este onde o mesmo fora inclusive localizado
e notificado em outros procedimentos, vide certidões de fis. 13
e 14 nos autos em àpenso, ANEXO lll"
Nota-se ainda que, inconformado com a decisão interlocutória,
a tese ventilada pelos recorrentes já foi objeto de impetração
de mandado de segurança, sob n° 0000017-09.2017.6.19.000,
onde restou também decidida, senão vejamos:
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MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2016. BUSCA
E APREENSÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO
DIREITO LIQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA
ORDEM.
As decisões pro feridas em sede de procedimento
fiscalizatório èão irrecorríveis, não sujeitas, portanto, a
preclusão, sendo certo que a utilização do mandamus,
nestes casos, i funciona para amparar hipóteses em que,
eventualmentõ, as decisões judiciais ostentem nítida
ilegalidade ou Iteratologia.
Não houve qualquer ilegalidade ou teratologia no ato
impugnado, eis que a decisão pro ferida no bojo do
procedimento fiscalizatório, além de devidamente
fundamentada, revelou-se como sendo medida
necessária para apuração de fatos extremamente graves
levados a cohhecimento do juízo, justificando, assim,
excepcionalmente, a mitigação de garantias
constitucionais, como o direito a intimidade e
inviolabilidade de domicílio.
Não se révela viável, na via estreita do mandado de
segurança, a análise de eventual nulidade na diligencia
de busca e apreensão levada a efeito pela equipe de
fiscalização.
No processo, mandamental, a prova do direito líquido
e certo deve jser manifesta, pré-constituída, vale dizer,
apta a favorècer de pronto o exame da pretensão
deduzida em juízo, o que afasta, por óbvio, discussões
de matérias fáticas que demandem dilação probatória,
como a que se verifica no caso vertente. Pela denegação
da ordem.
Outrossim, a decisão a expressa acerca da possibilidade da
medida de busca e apreensão determinada se estender a
pessoas em companhia do 21 recorrente, conforme fl.33
(ANEXO 1) que, no casô concreto, se deu também contra a
esposa e sogra do mesmo.
Assim, afasto a preliminar relativa a nulidade da busca e
apreensão em razão do local onde foi realizada a diligencia.
Se não bastasse, o TRE/RJ novamente se pronunciou sobre o tema
suscitado em sede de embargos declaratórios, tendo igualmente
concluído que, "no quei se refere ao endereço, igualmente já
apreciado no acórdão, o' mandado foi cumprido corretamente no
endereço constante na decisão de fls. 24/29, complementada as fis.
30, na qual aparece o lõcal onde foi cumprida a diligência, não
restando dúvida quanta à legalidade da matéria" (fi. 535v).
Ademais, no que tange à ausência de pronunciamento do Tribunal a
quo sobre a contradiçãó do depoimento da testemunha Nilmar
Pereira, verifico que, no acórdão que julgou os aclaratórios, a Corte
Fluminense esclareceu que, "quanto à testemunha Nilmar, em juízo,
restou elucidada a relação com o embargante, tendo sido a

lo
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testemunha contrE
535v-536).
Vê-se, portanto, que
foram abordadas no
contrário à sua preten
ao art. 275 do Código

conformeconsta na mEdia de fis. 259" (fis.
as questões levantadas pelo agravante
5rdão recorrido, ainda que em sentido
não havendo falar em nulidade por afronta

Rejeito, pois, a alega ção.j
Assentou-se, portanto, na decisão agravada, que o TRE/RJ
afastou expressamente o argumento dê ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral,
ao analisar a legalidade do procedimerto de busca e apreensão e concluir que
a diligência foi cumprida no local indicado na decisão, mencionando também a
inexistência de ilegalidade no depoimento do Sr. Nilmar Pereira.
Verifica-se, desse modo, que as questão jurídicas suscitadas
foram decididas de forma fundamentada pelo Tribunal de origem, não havendo
falar em ofensa ao art. 275, 1 e II, do Código Eleitoral ou ao art. 93, IX, da
Constituição Federal.
Como se vê, ao contráio do que o agravante afirma, a decisão
agravada foi devidamente fundamentada, embora o julgamento lhe tenha sido
desfavorável e o quanto decidido nãotenha coincidido com seus interesses.
Assim, afasto a alegada nulidade.
li - utilização da técnica de fundamëntação per relationem: violação aos
arts. 489, inciso II e § 10, II, IV, do CÍPC., e 93, inciso IX, da CF
Quanto ao argumento de que houve violação do art. 489, inciso
li e § 10, bem como os incisos II, IV dó CPC, e do art. 93, inciso IX, da CF, e
que, portanto, seria nula a decisão de primeiro grau por ter sido utilizada a
técnica de fundamentação per relatiónem, conforme afirmado na decisão
agravada, "a simples utilização da técbica de fundamentação per relationem
não enseja nulidade quando o julgador, ao enfrentar as argumentações
apresentadas pelas partes, indicar os fundamentos que justifiquem a decisão
pro ferida, de forma a permitir que a parte contrária exerça sua ampla defesa"
(fI. 693).
Ficou ainda consignado na decisão agravada que o Tribunal a
quo se pronunciou no sentido de .que "a decisão de primeiro grau está
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devidamente fundamentada, não se limitando o julgador a citar o trecho do
parecer ministerial, o qual a fundamentação encampa, mas, pelo contrário, faz
detida análise das demais provas e das razões pelas quais formou seu
convencimento" (fi. 693).
Com efeito, vale citar flovamente trecho do parecer ministerial,
que analisa detidamente o tema (fis. 690-693):
Constata-se que, não obstante a sentença faça menção a
trechos do parecer ministerial, não se limita aos fundamentos do
Parquet, detalhando, frise-se, exaustivamente, os motivos que o
levaram à condenação do recorrente.
É o que se pode terificar de um dos trechos constantes na
decisão inaugural ('fis. 342-343):
Compulsando os autos, verifica-se que os indícios, provas,
elementos que deram ensejo ao oferecimento da
representação, restaram suficientemente comprovados e
robustecidos no sentido da ocorrência da captação ilícita de
sufrágio.
A manifestação final lançada pelo Ministério Público se
encontra de acordô com a prova constante dos autos, tendo o
parquet feito detida análise dos documentos e depoimentos
aportados aos autos, pelo que, evitando-se repetições
enfadonhas e desncessárias, acolho a referida manifestação
de fis. 263-306 como razões de decidir, a qual me reporto na
íntegra, e, em espeial, à detida análise da prova, sem prejuízo
do que, passo a expor.
.
Do que dos autos constam, é possível afirmar que o então
candidato ao cargode Prefeito do Município de Cambuci sob a
legenda PSB não se limitou à exposição de plataformas e
projetos políticos, ide planos de governo, à discussão de
políticas públicas, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenolver, nos termos autorizados na legislação
eleitoral. Restou demonstrado, de forma satisfatória, a
ocorrência de captàção de sufrágio de forma ilícita, mediante a
prática de conduta vedada em lei, tipificada no art. 41-A da Lei
n. 9.504/97, consistente em doar, oferecer, prometer, ou
entregar, ao eleitoç, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou
vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou
função pública.
Ressalta-se que no se trata apenas de um ato, mas de
diversas condutas iperpetradas com o intuito de obter voto
mediante concessão de vantagem ou promessa de vantagem
pessoal.
Restou comprovado que o então candidato disponibilizava
transportes e "cónseguia" consultas para aqueles que
,' fora muito bem abordado pelo parquet no
necessitavam, o que
item 11.1.1; II. 1.2; e 11.1.3 de sua manifestação final, fis. 269-279.
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Os elementos de prova ali referenciados são incontestes no
sentido de que o fornecimento de transporte por intermédio do
taxista Genebral se dava com fins eleitoreiros, de promoção
pessoal do candidato, na medida em que o mesmo, ao ser
'caridoso", "bondoso" "generoso" "filantrópico" o faz de forma a
obter gratidão daqueles que pertencem ao colégio eleitoral no
qual o mesmo lançà seu pedido de voto para fins de se eleger.
Deve-se anotar que o referido candidato inclusive já era
ocupante de um 11, cargo eletivo, além de vereador, era
Presidente da Câmara Municipal. Ainda que generoso e
filantrópico o fosse Ide natureza (do que não se tem qualquer
notícia), ao se lançr na vida política, há de se submeter as
regras da legislação eleitoral.
No caso, ainda que a testemunha, taxista Genebral,
responsável pelos transportes, afirme que os transportes eram
realizados mesmo antes do período eleitoral, certo é que não
só confirma que transportes foram realizados no período
eleitoral, como esclarece ter havido até mesmo um incremento.
Não bastasse isso, diante do depoimento prestado pela
testemunha Angelaj a gravidade da conduta restou ainda mais
acentuada, na mec!ida em que a "mesma esclarece que é
funcionária pública lotada no posto de saúde de Cambuci, e
que procurava o Candidato Tadeu para conseguir transporte.
[...]
Saliente-se que foi ouvida perante o Ministério Público Eleitoral
a testemunha e eleitor Romeu, o qual veio a falecer, de todo
modo corroborando 1 com as conclusões acima lançadas (item
II. 1.2, fis. 273).
Como já afirmado aáima, o fornecimento de vantagem pessoal,
consistente no transporte, não só perdurou, como se
incrementou no período eleitoral.
Contudo, registre-se, desde logo, que para fins de
configuração de abuso do poder econômico, tal exigência
sequer se faz necessária.
Também restou demonstrada a promessa, oferta de emprego,
o que se encontra muito bem demonstrado no item II. 1.4 e II.
1.5 da manifestaçãoj ministerial, à qual já me reportei.
Com efeito, não imprta ter sido do eleitor Nilmar a iniciativa de
solicitar emprego a, então candidato, como mencionado pela
defesa. Fato é que ao ser solicitado, o fora prometido todos os
esforços necessários para tanto, mais que isso, não função de
eletricista, para a qual o referido eleitor realizou curso técnico,
mas jamais conseguir trabalho na área. Mais uma vez, se está
a se valer dos sonhos do eleitor, de modo a lhe obter o voto
em pleno período eleitoral, havéndo ainda promessa de se
tentar conseguir uma função para esposa do referido eleitor.
A "inocência" do citado eleitor acaba por atribuir credibilidade e
certeza à ocorrência da promessa de emprego, o teor de seu
depoimento acaba pbr descortinar a crise moral e ética a que o
Brasil se encontra inerido, ao mencionar o mesmo que jamais
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pediu nada a ninguém, nem ao candidato, que apenas lhe
pediu emprego, tendo o mesmo lhe feito a promessa,
chegando a garantir-lhe, que se eleito o fosse, lhe conseguiria
um emprego e possvelmente eletricista, tendo ainda prometido
tentar conseguir emprego para esposa do citado eleitor, a
eleitora Josiane.
Informou &eleitor que após conhecer pessoalmente o Tadeu,
não só o declarante, mas também a sua esposa resolveu nele
votar.
E, no que pese ter10 eleitor Nilmar negado o recebimento de
qualquer outra vantágem, talvez por aqui não ser tão "inocente
deve-se registrar que na busca e apreensão realizada na
residência do candidato Tadeu foram apreendidos
documentos, papel avulso, no qual consta anotação manuscrita
"Funil - Nilmar Porto das barcas ajuda, Cesta Básica valor R$
154,00 x 5 meses 997988182 Lucas" (fis. 49, 2° bilhete, Anexo
1). Saliente-se que{ o eleitor e testemunha Nilmar inclusive
confirmou ser de suà propriedade tal número de telefone.
Já no que se refere aos canhotos apreendidos em poder da
testemunha Cristianb Mouta Barbirato, o que foi abordado pelo
parquet no item II. 1.6, fis. 286-287, fica o registro que de fato
depoimento da citàda testemunha fora de todo evasivo, nada
convincente. No que pese não terem sido feitos maiores
esclarecimentos qu'anto a este atuar, fato é que a versão
apresentada de utilização dos canhotos para controle de
gastos com combustíveis não convence.
A testemunha não soube esclarecer quem seria a grande
maioria das pessoas cujos nomes constam dos referidos
canhotos, além de qutros aspectos. Se o controle de fato fosse
de abastecimentos dos veículos utilizados na campanha, a
lógica indica que sé fizesse o controle dos veículos, lançando
nomes dos veículos e não das pessoas, dezenas delas, as
quais o próprio organizador dos canhotos não consegue
identificar.
À míngua de maires esclarecimentos, mesmo diante da
constatação de qu4 constam nos canhotos de fis. 56-64 do
Anexo 1 nomes repetidos e algumas anotações especificando
talvez a finalidade, como "som", e nomes de cidades, a defesa
do candidato não 1 logrou êxito em esclarecer, ainda que
minimamente, a prática desenvolvida pelo seu correligionário',
que lhe era exigível, diante da estranha conduta de distribuir
"vales combustíveis" a 3 de forma indiscriminada.
A falta do devidc esclarecimento e controle quanto à
distribuição de "valas combustíveis" já fora considerado pelo
TSE como forma dp captação ilícita de sufrágio, conforme o
seguinte precedente:
22. Os excertos acima transcritos apenas revelam, em relance, a
fundamentação amplameite construída pelo magistrado de primeiro
grau que, numa decisão de 24 laudas, erigiu os argumentos para a
condenação do recorrente por abuso de poder e captação ilícita de
sufrágio.

14
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Desse modo, o TRE/RJ ainda destacou que: "Verifica-se que a
decisão de 10 grau detalhadamente fundamentada, salientando a contundência
das provas produzidas, em pleno atendimento aos Arts. 489 II e § 1°, II, IV,
todos no NCPC e Ad. 93, IX da Cor stituição Federal. Dela se extrai com
clareza as razões pelas quais o juízo formou seu convencimento acerca das
questões em debate" (fi. 492).
Nesse sentido, esta corte Superior já se pronunciou: "A
fundamentação per relationem, ou motivação por remissão ou por referência é
amplamente admitida e utilizada, inclusive, nos tribunais superiores, tanto que
a referida técnica é considerada pelo Supremo Tribunal Federal compatível
com o disposto no art. 93, IX, da CF. Precedentes" (AgR-REspe 401-43, rei.
Mm. Luciana Lóssio, PSESS em 14.12.2016).
Na mesma linha enterde a Suprema Corte: "Reveste-se de
plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da
técnica da motivação 'per relationem', que se mostra compatível com o que
dispõe o art. 93, IX, da Constituiçãoi da República. A remissão feita pelo
magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de
direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do
Ministério Público, ou, aínda, a informações prestadas por órgão apontado
como coator) - constitui meio apto a
decisório, da motivação a que o juiz
RHC 1203-51, rei. Mm. Celso de Meio,
Assim, não se s

a formal incorporação, ao ato
reportou como razão de decidir" (AgRde 18.5.2015).
a preliminar de nulidade da sentença

por utilizar a técnica de fundamentação iper relationem na decisão, porquanto a
decisão restou suficientemente motivada e permitiu a ampla defesa do
agravado.
lii - ofensa ao art. 22, inciso 1,
art. 50, incisos LIV e LV, da CF
Alega também o
bem como ao art. 50, inciso LIV e LV

a, da Lei complementar 64/90 e ao

ofensa ao art. 22, 1, a, da LC 64190,
CF, por entender que houve prejuízo à

AgR-Al n° 221-87.2016.6.19.00971RJ 1

15

sua defesa, em razão da ausênciaj de remessa das cópias integrais do
procedimento fiscalizatório.
Todavia, o acórdão régional assentou, nesse ponto, que o
agravante teve acesso ao procedimento, tendo firmando "assinatura de
recebimento" e ainda sido notificado 'acerca do procedimento administrativo
Vejamos (fi. 493v):
Restou evidenciado que o recorrente teve amplo acesso aos autos
bem como a todos osprocedimentos fiscalizatórios, os quais se
relacionam, conforme co!jista na decisão de fl. 138
Ademais, conforme consta em mandato de notificação de fis. 64 e
certidão de fI. 64v, ao 20 recorrente foram entregues "contra fé, ora
instruída da cópia da inicial, da decisão de fis. 35/36, bem como dos
documentos: ANEXO / e ANEXO correspondente aos procedimentos
fiscalizatórios produzidos, tendo sido firmada assinatura de
recebimento.
Não obstante, verifica-se na defesa de fis. 41158 e 65/89 que os
recorrentes rebateram ponto a ponto a respeito das alegações
iniciais do recorrido, embasada nos elementos produzidos nos
procedimentos fiscalizatórios.
Outrossim, em decisão do procedimento fiscallzatório sob n°
209.829/2016, as fls.70 foi assim garantido pelo juízo: "O presente
procedimento corre em sigilo, assim devendo permanecer ate que
sejam os autos detidamente analisados, de modo a preseivar a
efetividade. Fica ressalvado o acesso amplo ao defensor
devidamente constituído, vedada a retirada dos autos, tal como
constante do enunciado ,70 14 da Súmula Vinculante do STF." Sendo
que na fL 90, o juízo houve por bem tornar sem efeito o referido sigilo
por entender que não subsistiriam os motivos externados na fi. 70.
Às fis. 179 e 180 ambos os recorrentes afirmam, inclusive, terem
sido notificados para tomàr ciência do procedimento administrativo e,
por conseguinte, manifestaram-se a respeito de todo o
processamento.
Portanto, os recorrentes itiveram acesso a todos os meios de prova
valorados desfavoráveis, não havendo que se falar em cerceamento
de defesa. De outro modo, caso os mesmos entendessem
necessário obter maiores esclarecimentos acerca dos procedimentos
fiscalizatórios, ser-lhe-ia franqueado o livre acesso aos autos em
cartório, não se verificanio qualquer menção ou certidão acerca de
eventual indisponibilidaçe do processo para consulta pelos
recorrentes, o que torna incabível a alegação de nulidade das
provas.
Afasto, portanto, a alegada violação, na medida em que foi
consignado pelo Tribunal a quo o amplø acesso do agravante ao procedimento
investigatório, afastando, assim, o alegado prejuízo à sua defesa.
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IV - violação ao art. 105-A da Lei 9.504/97
O agravante sustenta afronta ao art. 105-A da Lei 9.504/97,
porquanto o procedimento investigatório teria sido instaurado exclusivamente
para apurar ilícitos eleitorais.
Reitero que não assiste razão ao agravante, pois o
entendimento firmado por esta Corte Superior é no sentido de que: "O art. 105A da Lei n° 9.504/97 que veda na seara eleitoral adoção de procedimentos
contidos na Lei n° 7.347/85 deve ser interpretado conforme o art. 127 da
CF/88, no qual se atribui ao Ministério Público pretrogativa de defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e de interesses sociais individuais
indisponíveis, e o art. 129, III, que prevê inquérito civil e ação civil pública para
proteger interesses difusos e coletivos" (AgR-REspe 1318-23, rei. Mm. Jorge
Mussi, DJE de 26.3.2018).
Desse modo, como ainda restou esclarecido no mesmo
julgado: 'Consequentemente, admite-se instauração de inquérito, civil pelo
Parquet para apurar prática de ilícitos eleitorais e, com maior razão,
Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), iniciado no caso dos autos
mediante podaria ministerial".
V - afronta ao art. 50, Xl, e ao art. 93: busca e apreensão determinada com
base exclusivamente em denúncia anônima
O agravante insiste na existência de violação ao art. 50, Xl, e
ao art. 93, uma vez que o acórdão regional teria consignado que o
procedimento de busca e apreensão em sua residência foi fundamentado
exclusivamente em denúncia anônima; assim, alterar tal premissa ensejaria o
reexame de fatos e provas.
No ponto, reproduzo o seguinte trecho da decisão agravada
que analisa o assunto (fls. 696-698):
Quanto ao tema, o TRE/RJ registrou que "o procedimento
preparatório de fiscalização iniciado pelo juízo tratou-se de medida
que foi levada a efeito após ser remetida, ao conhecimento da Zona
Eleitoral, mídia com gravação de diálogos entre eleitores em que
travam conversas sobre bens e vantagens pessoais que o então
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candidato, 20 recorrente, estaria por doar, oferecer, prometer ou
entrega a eleitores com !o fim de obter votos no pleito eleitoral de
2016" (II. 494). (Grifo nosso).
Em seguida, assentou que, após requisição do Ministério Público, o
Juízo da 979 Zona Eleitoral determinou a realização de busca e
apreensão, em razão do indício de irregularidade da mídia,
corroborada com a denúncia anônima.
Mais adiante, destacou o Tribunal fluminense que "foi justamente
utilizando-se desse podar que o Juízo da 97a Zona Eleitoral, com
base em informação prestada pelo cartório eleitoral que, por sua vez,
recebeu notícias de irrégularidades de cidadão anônimo e por
petição subscrita por elitor identificado, determinou a expedição
de mandados de busca e apreensão de todo e qualquer documento
ou equipamento que pudésse comprovar as supostas ilicitudes" (fis.
498 e 498v). (Grifos nossos).
Desse modo, conforme Ise extrai do acórdão regional, a medida
constritiva foi determinadá com base em pelo menos três elementos:
indícios de irregularidads constatados por meio de mídia com
gravações de diálogos entre eleitores, denúncia anônima e petição
subscrita por eleitor identificado, o que afasta a tese do agravante de
expedição do mandado com base unicamente em denúncia
anônima.
Ademais, o TREIRJ destacou que, por meio da "análise dos
procedimentos de fiscalização deflagrados pelo juízo sob protocolo
n° 209.829/2016, e pelo Ministério Público Eleitoral, sob no 05/2016,
foram realizadas diversas diligências com a finalidade de melhor
apurar estes fatos noticiados e que, conforme referido acima serve
validamente para o julgamento dos recursos interpostos" (fi. 499)
(Grifo nosso). Logo, também foram realizadas outras diligências a
fim de apurar o suposto ato ilícito.
Nesse sentido, esta Cortd Superior já se manifestou: "Nada impede a
deflagração da persecuço penal pela chamada 'denúncia anônima',
desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar
os fatos nela noticiado. Não se exige que a própria denúncia
anônima já venha acompanhada de documentos". (AgR-Al 6350-38,
rei. Mm. Maria Thereza de Assis Moura, DJE de 3.6.2015).
O Superior Tribunal dê Justiça também já se pronunciou: "A
jurisprudência desta Corte tem prestigiado a utilização de notícia
anônima como elemento desencadeador de procedimentos
preliminares de averiguação, repelindo-a, contudo, como fundamento
propulsor à imediata instauração de inquérito policial ou à
autorização de medida de interceptação telefônica" (rei. Min. Og
Fernandes, HC 204778, DJE de 29.11.2012).
No mesmo julgado: "Cori efeito, uma forma de ponderar e tornar
harmônicos valores constitucionais de tamanha envergadura, a
saber, a proteção contra o anonimato e a supremacia do interesse e
segurança pública, é admitir a denúncia anônima em tema de
persecução penal, desde que com reservas, ou seja, tomadas
medidas efetivas e prévias pelos órgãos de investigação no sentido
de se colherem elementos e informações que confirmem a
plausibilidade das acusaç6es".
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Na mesma linha: "Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a notícia anônima
sobre eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a
instauração de inquérito policial ou deflagração da ação penal,
prestando-se, contudo, a embasar procedimentos investigativos
preliminares em busca de indícios que corroborem as informações,
os quais tornam legítima a persecução criminal estatal.
Precedentes." (RHC 62067, rei. Mm. Jorge Mussi, DJE 14.3.2018).
Sustenta ainda o agravante que a decisão agravada 'laborou

em equívoco ao defender ter a busca e apreensão se fundado em três
fundamentos distintos' porquanto a gravação de diálogos, "além de não ter
sustentado a busca e apreensão foi anulada pelo próprio Regional'Ç bem como
que o "acórdão regional é expresso em afirmar que a busca e apreensão na

residência do agravante foi fundamentada unicamente com base em denúncia
anônima" ( fi. 725).
Reafirmo, outrossim, que: "Ainda que se constatasse que a

busca e apreensão foi precedida somente de denúncia anônima (o que não éo
caso dos autos, já que houve também as referidas mídia e carta de eleitor),
isso não acarretaria automaticamente a anulação do processo, uma vez que,
para aplicar a teoria dos frutos da árvore envenenada ou a da ilicitude das
provas por derivação, seria necessário que as provas ulteriores tivessem sido,
compro vadamente, obtidas por meio de prova ilícita, o que não foi
demonstrado no caso concreto" (fi. 698).
Ademais, como assentado pela Corte Regional, "as demais

provas produzida nos autos são independentes da mídia acostada às fis. 04 e,
portanto, não são provas ilícitas por derivação, resguardando-se seu regular
exame" (fI. 498).
Se não bastasse, mesmo que se considerem as alegações do
agravante a respeito do tema, o Tribunal a quo consignou que a medida foi
determinada com base no exercício do poder de polícia do Juízo da 97a Zona
Eleitoral, responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral no Município de

Cambuci/RJ, e que "foi justamente utilizando-se desse poder que o Juízo da
97a Zona Eleitoral, com base em informação prestada pelo cartório eleitoral
que, por sua vez, recebeu notícias de irregularidades de cidadão anônimo
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e por petição subscrita por eleitor identificado" (fi. 498, grifo nosso),
expediu mandados de busca e apreensão.
Desse modo, vale citar novamente o seguinte julgado do
Superior Tribunal de Justiça: "Esta Corte Superior de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal firmaram o entendimento de que a notícia anônima sobre
eventual prática criminosa, por si só, não é idônea para a instauração de
inquérito policial ou deflagração da ação penal, prestando-se, contudo, a
embasar procedimentos investigativos preliminares em busca de indícios que
corroborem as informações, os quais tomam legítima a persecução criminal
estatal. Precedentes" (HC 359.620, rei. Mm. Jorge Mussi, DJE de 16.8.2017).
Ademais, tendo o TRE/RJ assinalado a licitude do
procedimento de busca e apreensão, oreexame da legalidade da medida que
determinou a realização da prova implicaria a incursão no acervo probatório
constante do caderno processual, o que não é admissível na via estreita do
recurso especial, nos termos do verbete sumular 24 do Tribunal Superior
Eleitoral: "Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do
conjunto fático-probatório".
VI —violação ao art. 50, X e Xl, da CÊ, bem como aos arts. 157 e 243 do
cpP
O agravante insiste em 'que houve violação ao art. 50, X e Xl,
da CF, bem como aos arts. 157 e 243 do CPP, em razão da ilegalidade do
procedimento de busca e apreensão; por ter sido fundado em mandado
genérico e ter sido realizado em endereço diferente do determinado no
mandado.
Entretanto, constou na decisão agravada que o Tribunal de
origem asseverou a regularidade do mandado, tendo sido autorizada pelo juízo
de primeiro grau a medida constritiva, fundada em decisão judicial retificada e
no endereço atualizado do agravante. Vejamos (fis. 492v e 493):
Não subsiste igualmente a mesma alegação apresentada pelo 20
recorrente, uma vez que, as fis. 30, foi retificada a decisão do
mandado constando como endereço residencial atualizado, a
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ser cumprido em defavor do recorrente, a Avenida Jose de
Souza Faria sin.
Em que pese não constar a indicação do número, conforme certidão
de fis. 38, em cumprimento a diligência, o recorrente não só
encontrava-se no local 1 onde os servidores compareceram, como
estava dormindo no màmento em que adentraram na residência,
demonstrando tratar-se, no mínimo, entre outras possíveis, da
residência de fato do 20 recorrente e, adicionado a isso, coincidir vir
a ser a casa onde mora sua esposa e filhos.
Ademais, conforme consta no ANEXO III, a própria esposa do 20
recorrente e constar as fis.07 cópia de comprovante de endereço em
nome do mesmo coincidente com o endereço onde foi feita a
diligência, qual seja: "Mi. Jose de Souza Faria s/n", demonstrando
que as correspondências são enviadas sempre para esta rua, sem
constar número.
Não obstante, o maiiidado foi cumprido corretamente no
endereço constante nai decisão de fis. 24/29, complementada as
fis. 30, na qual aparece o local onde foi cumprida a diligência,
não restando dúvida quanto a legalidade da medida.
Neste sentido, em dspacho saneador constante as fis. 139
ressaltou o juízo: "Ao que parece, pretende o investigado valer-se de
sua própria torpeza, pois ainda que exista o endereço Avenida Jose
de Souza Faria s/n, por evidente, isoladamente considerado, pode se
referir a qualquer imóvelda citada rua, pelo que, para especificação,
deve-se valer de outros elementos. No caso, era de conhecimento
público e notório que o mesmo este a residir no exato local onde fora
cumprida a diligência. Ilocal este onde o mesmo fora inclusive
localizado e notificado em outros procedimentos, vide certidões de
fls.13 e 14 nos autos emiapenso, ANEXO III". (Grifos nossos).
Ademais, reafirmo que, o tema foi exaustivamente debatido, ao
ser analisado em sede de embargost declaratórios, bem como discutido em
ação de mandado de segurança. Em todas essas ocasiões, restou cristalina a
legalidade do mandado expedido e da Jiligência cumprida (fis. 699-700):
O tema foi novamente analisado em sede de embargos
declaratórios, tendo a Corte Regional, mais uma vez, destacado a
inexistência de nulidade da medida, ao mencionar que: "No que se
refere ao endereço, iguamentejá apreciado no acórdão, o mandado
foi cumprido corretamente no endereço constante na decisão de
fis. 24/29, complementada as fis. 30, na qual aparece o local
onde foi cumprida a diligência, não restando dúvida quanto a
legalidade da matéria" (if 535v). (Grifo nosso).
Se não bastasse, o agràvante ainda se valeu de ação de mandado
de segurança - Processo 17-09.2017.6.19.000 - para rediscutir o
tema, tendo sido denegaria a ordem, consoante disposto no acórdão
regional (fi. 493):

E...]
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Nota-se ainda que, inconformado com a decisão interlocutória,
a tese ventilada pelos recorrentes já foi objeto de impetração
de mandado de segurança, sob n° 0000017-09.2017.6.19.000,
onde restou também decidida, senão vejamos:
MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÕES 2016. BUSCA
E APREENSÃO. NULIDADE. AUSÉNCIA DE PROVA DO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. 1. As decisões proferidas em sede de
procedimento fiscalizatório são irrecorríveis, não sujeitas,
portanto, a preclusão, sendo certo que a utilização do
mandamus, nestes casos, funciona para amparar
hipóteses em que, eventualmente, as decisões judiciais
ostentem nítida ilegalidade ou teratologia. 2. Não houve
qualquer ilegalidade ou teratologia no ato impugnado, eis
que a decisão pro ferida no bojo do procedimento
fiscalizatório, além de devidamente fundamentada,
revelou-se como sendo medida necessária para
apuração de fatos extremamente graves levados a
conhecimento do juízo, justificando, assim,
excepcionalmente, a mitigação de garantias
constitucionais, como o direito a intimidade e
inviolabilidade de domicilio. 3. Não se revela viável, na
via estreita do mandado de segurança, a análise de
eventual nulidade na diligência de busca e apreensão
levada a efeito pela equipe de fiscalização. 4. No
processo mandamental, a prova do direito liquido e certo
deve ser manifesta, pré-constituída, vale dizer, apta a
favorecer de pronto o exame da pretensão deduzida em
juízo, o que afasta, por obvio, discussões de matérias
fáticas que demandem dilação probatória, como a que se
verifica no caso vertente. Pela denegação da ordem.
Diante desse quadro, não há como rever as conclusões do
Tribunal de origem sem o reexame do contexto fático-probatório, providência
vedada em sede extraordinária, a teor do enunciado do verbete sumular 24 do
Tribunal Superior Eleitoral.
VII— violação ao art. 459 do CPC: nulidade das provas orais
Sustenta a existência de violação ao art. 459 do CPC, em
razão da nulidade de provas orais produzidas pelo órgão ministerial, nas quais
se constata o induzimento de testemunhas.
A questão foi detidamente analisada na decisão agravada, na
qual foi destacado o seguinte trecho do acórdão regional (fl. 497):
Afirma o 21 recorrente que as provas testemunhais reputam-se nulas
uma vez que as testemunhas teriam sido induzidas nas respostas
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diante das perguntas elaboradas pelo Ministério Público Eleitoral,
que supostamente as obrigava a confirmarem os depoimentos feitos
em sede inquisitorial.
Ocorre que a finalidade dà prova testemunhal produzida, neste caso,
se tornou necessária justamente para confrontar os elementos de
convicção colhidos nos procedimentos fiscalizatórios com a produção
igualmente destes elementos em juízo, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa. Percebe-se na audiência, acostada as fis. 259, que
o Ministério Público Eleitoral tão somente fez referência ao conteúdo
contido e produzidos na fase pré-processual a fim de confrontar com
a oitiva novamente realizada, fazendo perguntas relativas ao
constante nos autos.
Não houve persuasão de convencimento, mas tão somente
perguntas cabíveis para elucidar o que foi produzido em
momento inquisitivo. O fato de o Ministério Público Eleitoral
realizar essa confrontação possibilitou as partes e ao magistrado
serem esclarecidos acercà dos fatos em busca da verdade reaL Não
obstante, foi permitido àos patronos dos recorrentes elaborarem
também diversas perguntas relativas a fase pré-processual.
Não há que se falar em induzimento quando os próprios
depoentes inclusive púderam livremente se retratar e relatar
versões dos fatos em júízo, mantendo-se a confiabilídade de seus
depoimentos, razão pela qual afasta-se alegação de ofensa ao
Art.459 do CPC. (Grifo nosso).
O Tribunal Regional Eleitoral, soberano na análise de fatos e
provas, entendeu, portanto, pela inexistência de persuasão ou induzimento nos
depoimentos colhidos. Além disso, destacou a possibilidade de os depoentes
se retratarem das versões apresentadas.
Logo, não há como altérar a conclusão do Tribunal de origem
sem o necessário reexame do contexto fático-probatório dos autos, nos termos
do verbete sumular 24 do Tribunal Superior Eleitoral.

VIII - não configuração da condutaí descrita no art. 41-A da Lei e não
incidência do art. 22, inciso XVI, da LÕ 64/90
O agravante reitera o argumento de que não está configurada
a captação ilícita de sufrágio, tampouco o abuso do poder econômico, não
havendo subsunção dos fatos às normas do art. 41-A da Lei 9.504/97 e do art.
22, inciso XIV, da LC 64/90, baseando: o acórdão regional em indícios, e não
em provas.
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Reafirmo os fundamentos da decisão agravada quanto ao
ponto (fls. 702-727):
No que tange à matéria de fundo, o agravante aduz que a conduta
descrita no art. 41-A não restou configurada no acórdão regional,
tendo em vista que não,' foi eleito ao cargo em que concorreu e a
AIJE foi distribuída quando não era mais candidato e em período
posterior ao pleito eleitoral. Desse modo, sustenta que nem sequer
haveria registro ou diploma a ser cassado.
Contudo, quanto ao ponto, ao contrário do que alega o agravante, o
fato de não ter sido eleito ao cargo em que concorreu ou de a AIJE
ter sido distribuída na oôasião em que não era mais candidato, não
impede que o candidato responda pelos atos ilícitos, até porcToe há
outras sanções possíveis de aplicação, não se limitando à cassação
de registro ou diploma.
Nesse sentido: "O fato de os representados não terem sido eleitos
não impede que a Justiça Eleitoral examine e julgue ação de
investigação judicial eleitoral na forma do art. 22 da LC 64/90. A
aferição do abuso do pqder econômico, político ou do uso indevido
dos meios de comunicação social independe do resultado do pleito,
devendo ser aferida de abordo com a gravidade da situação revelada
pela prova dos autos". RO 1380-69, rei. Mm. Henrique Neves da
Silva, DJE de 7.3.2017.)
O agravante afirma também que não incide o art. 22, inciso XVI, da
LC 64/90, porquanto está demonstrado nos autos que as buscas
'não foram feitas em sedes de partido ou comitê de campanha, mas
em residências" (11. 644. Sustenta que não há provas nos autos
suficientes para a sua condenação, já que o acórdão se baseia
apenas em indícios ou presunções.
No entanto, não há norma que imponha a realização de busca e
apreensão somente em sedes de partido ou comitês de campanha.
Na verdade, a busca e apreensão domiciliar é amplamente aceita,
desde que obse,vados os limites impostos pelo inciso XI, do art. 50,
daCF.
Ademais, quanto à configuração da conduta ilícita, a Corte Regional,
ao analisar o vasto conjunto probatório existente nos autos, destacou
(fls. 500-505v):
Contudo, situação. diversa foi apurada em relação ao 20
recorrente. Diante dos inúmeros documentos apreendidos em
razão do mandado de busca e apreensão em desfavor do 2
recorrente, candidato a prefeito, cumpre destacar os seguintes:
a) R$ 2.072,00, em espécie (fl.39, do ANEXO 1); b) R$
41.600,00, em espécie, encontrada na máquina de lavar
roupas na varanda, após ser escondida pela sogra do 2
recorrente e assim constou no relatório "que também estava no
quarto e correu no momento da entrada dos agentes na
residência", (fl.39, do ANEXO 1); c) listas de materiais de
construção, uma delas com orçamento de R$ 450,00 (f1.47,
ANEXO 1); d) papel avulso com anotação manuscrita: "Lucas -
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30
liberar ajuda Ok" (f1.48
bilhete, ANEXO 1); e) papel avulso
com anotação manuscrita: "colocar Genebral em reuniões de
grupo " (fi. 48, 3 bilhete, ANEXO 1); f) papel avulso com
anotação manuscrita: " Pastor Lucas ajuda +- 100 à 150,
manutenção motocicleta Giz 58,00" (ff49, 1 bilhete, ANEXO 1);
g) papel avulso com anotação manuscrita: funil - Nilmar Porto
das Barcas ajuda, Cesta básica valor R$ 154,00 x 5 meses
997988182 Lucas" (f1.49, 2 bilhete ANEXO 1); h) papel avulso
com anotação manúscrita: "Resolver Rogerinho, R$ 570,00
dar ajuda Lucas" (fl. 49, 3 bilhete, ANEXO 1); 1) lista de
materiais de constução para casa de Simone; J) lista de
exames médicos, com o nome e o número do título de eleitor
de Juliano Toledo ICosendey (fl.52, ANEXO 1); K) nota da
farmácia com descrição e preço de medicamento, com
informação de que seria "P1 Verónica S. Nascimento Galdino",
assinada por José (isobrenome ilegível) (fl.53, 1° nota, ANEXO
1); L) nota da socie1ade empresária Auto Center União, com
orçamento do preçó de um carburador novo (fl.53, 2 nota,
ANEXO 1); M) notal de farmárcia com descrição e preços de
medicamentos, assinada por Receita Felício (fl.54/55, ANEXO
1).
Já em poder de Christiano Mouta Barbiato, coordenador da
campanha dos reôorrentes, foram apreendidos, conforme
fls.56/66 do ANEXO 1, destacam-se canhotos de vales,
anotações com nomes e valores em dinheiro, cópia da certidão
de nascimento do 2o recorrente, prescrição de exames médicos
em nome de Célia de Souza Machado do Almo (fls.68 do
ANEXO 1).
Em razão dos nomes constantes nos documentos apreendidos
(fls.81/83 ANEXO 1), diversos eleitores foram notificados e
ouvidos pelo Ministério Público Eleitoral. E, novamente, durante
a instrução probatóHa, coincidiram com as testemunhas que
foram ouvidas e, sehdo assim, diante da análise, em conjunto,
de todo o acervo prõbatório, verifica-se o cometimento do ilícito
previsto no Art.41-Ada Lei n 9.504/97, senão vejamos.
Por certo, a varièdade e a natureza dos documentos
encontrados no imó'el situado na Avenida José de Souza Faria
s/n, residência do 20 recorrente, indiciou a existência dos
ilícitos. A identificação do eleitor Genebral Vielgas Machado,
através do documento encontrado, juntado às fl.48 - 3 bilhete ANEXO 1), com a providência "colocar General em reunião de
grupo", em oitiva, fõi identificado como taxista que trabalhava
corriqueiramente para o 2 recorrente, tendo declarado na fase
pré-processual (fis. 120/123) que:
"O declarante é taxista e realiza transporte de
passa geiros, há mais ou menos cinco anos, para
conhecidos e familiares (...) do Sr. Tadeu, tendo recebido
o pagamento diretamente dos passa geiros algumas
vezes e outras do Sr. Tadeu, pelos seus serviços
prestados; qUe como regra, o declarante realiza o
transporte e depois vai receber diretamente do Sr. Tadeu
a remuneração pelos serviços prestados ; que o Sr
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Tadeu não fz orçamento prévio do serviço com o
declarante; que esse transporte costuma ser mais pra
fora de Cambuci, como Campos do Goycatazes,
Itaperuna, Côrdeiro, Natividade e Santo António de
Pádua, geralmente em favor de pessoas de Cambuci,
inclusive dos distritos, para serem atendidas em
consultas e exames médicos: que o declarante leva e
traz as pessoas: que o declarante não tem certeza, mas
acha que algüém, que o declarante não sabe informar
quem é, "dá óma cobertura "ao Sr Tadeu para que ele
consiga obter éxames médicos em favor dessas pessoas
que o candidàto encarrega o declarante de transportar:
que as pessoas não comentavam isso com o declarante,
pois não é de ficar conversando com os passa geiros
durante a viagem; que durante os quarenta dias que
antecederam as eleições de 2016, o candidato Tadeu
procurou mais o declarante para prestar esse tipo de
serviço de transporte , ou seja , durante esse período
mencionado, aumentou a demanda de transporte de
pessoas a pedido do candidato Tadeu, para casos de
atendimento médico e realização de exames médicos:
que essa demanda aumentou porque as pessoas
aproveitaram o período "de política " e ficam mais
"sedentas" à procura de serem atendidas nas suas
necessidades: que nesse período eleitoral chegou a
viajar para Campos dos Goytacazes, Itaperuna, Cordeiro,
Natividade e Santo António de Pádua, para o fim referido
acima, prestando serviço para o Sr. Tadeu, numa média
de duas vezes por semana; que o declarante não
participou de reuniões políticas da campanha do Sr
Tadeu; que nesse período de campanha eleitoral em
Cambucijá costumam cobrar preços mais baratos que o
mercado da região; que o declarante cobrou pelos
serviços de transporte dessas pessoas, realizado a
pedido do candidato Tadeu, R$ 1,30 (um real e trinta
centavos) por Quilómetro rodado: que o declarante
costumava acértar as contas desses transportes/viagens
com o Sr. Tadeu, na casa dele, na rua quando se
encontravam e, na maior parte das vezes na câmara de
vereadores de Cambuci, onde ele é vereador, de em dez
dias, quando o Sr Tadeu pagava ao declarante, em
dinheiro, sempre em espécie, os valores das viagens,
que giravam em média de R$500, 00 por semana, o que
também aconteceu durante o período da campanha
eleitoral de 2016, (..) não participou da campanha como
cabo eleitoral, pois participa pouco de política , mas
declarou pubilcamente o seu voto no candidato Tadeu
nessas eleições de 2016; (..), que o declarante levou a
Natividade, nesse período de campanha eleitoral de
2016, Romeu, morador de seu bairro Suburbano, para
fazer exame/tratamento de ouvido, duas vezes; que
Romeu foi acompanhado por Angela nas duas viagens a
Natividade: qué Anqela é funcionária do posto de saúde
de Cambuci o mora na rua da 18 Igreja Batista, Rua
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Américo Ney, no centro de Cambuci: que Ângela
costuma acompanhar pessoas durante as viagens que o
declarante realiza para o senhor Tadeu, para
atendimentos ina área de saúde: que também durante a
campanha eléitoral transportou a senhora Luzia, negra,
gorda, moradora do morro do Guarani, em Cambuci, para
realização de exame médico: que o declarante
transportou máis gente, mas agora no momento não se
lembra: (...)"(grifou-se)
Já em audiência de linstrução e julgamento, em juízo, conforme
mídia acostada às fis. 259, assim confirmou:
«(...) que váriás vezes prestou seiviços de transporte de
passageiro paira o senhor Tadeu, para familiares e outras
pessoas; que era Tadeu oue sempre pagava os serviços
do declarante, que na maioria das vezes; quando era o
primeiro procedimento, o próprio Tadeu procurava o
declarante para prestar o serviço de transporte de
pessoas: que ó Tadeu tinha acesso no sistema da clínica
e ele encaminhava essas pessoas pra lá: que o Tadeu
pagava o transporte dessas pessoas quando era a
primeira vez 1 normalmente: houve casos que Tadeu
pagava além da primeira vez também: que o declarante
procurava o Tadeu e este pagava ao declarante pelo
serviço, em idinheiro, sem documento, recibo: que
normalmente lá era de conhecimento do Tadeu os
valores das viagens: que guando ele não sabia, porque
era a primeira vez, Tadeu perguntava o valor antes da
viagem .antes do transporte ; que os transportes
costumeiramente aconteciam para outros municípios,
como Cordeiró, Natividade, Itaperuna, ás vezes Pádua,
Campos, serçipre para atendimento de saúde dos
passa geiros; que o declara levava e trazia as pessoas,
sendo necessários as vezes esperar o dia inteiro no local
para poder trázer de volta o passageiro: que acha que
Tadeu tinha facilidade de acesso a pessoas para fins de
encaminhar as pessoas para acesso a exames médicos
em Natividade e em Cordeiro: que Tadeu tinha facilidade
para agendar as pessoas para realizarem exames
médicos em outras cidades, algumas amizades: que
quando vão sé aproximando as eleições mais ou menos,
durante o período aproximado de quarenta dias antes da
eleição mais ou menos, normalmente diminui o fluxo de
viagens para exames; tem um período próximo às
eleições, normalmente esses trabalhos vão ... ; que
perto/próximo às eleições significa 15 dias, 20 dias, 30
dias já começa a ficar mais longe das eleições; que, no
período eleitoral, chegou a viajar para atendimentos
médicos, a pedidos do candidato Tadeu, chegou a viajar
para Pádua,1 Natividade, Cordeiro ... ; no período
eleitoreiro, normalmente sendo por intermédio de político
ou não, o fluxô de viagens para acesso a tratamento de
saúde aumentá bem, em razão da poIítica'
(...]
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Ainda em audiência, os eleitores mencionados pelo taxista
Genebral foram ouvidos e, por oportuno, transcreve-se os
depoimentos que elucidam veementemente os fatos. Conforme
consta às fiS. 217/2:18 (ANEXO II) a testemunha Romeu Vieira
de Almeida assim afirma:
"que o então candidato Tadeu Lima sempre ajudou muito
declarante: que o declarante tem problema de surdez,
inclusive usa aparelho auditivo: (...) que também sofre de
labirintite, (.. . ) Que o declarante conseguiu um carro para
lhe levar e trazer até Natividade , para conseguir esse
aparelho auditivo e depois para fazer manutenção: que o
declarante cànseguiu esse carro com Tadeu, que foi
candidato a bre feito nesse ano de 2016, tendo sido
levado para Natividade com os taxistas Genebral e
"Berico" em vezes diferentes: que o declarante não teve
que pagar nada pelo transporte de táxi que recebeu do
candidato Tadeu: que foi a Natividade para conseguir o
aparelho auditivo, fazer manutenção do aparelho auditivo
e exames ligados à surdez; que foi Anqela, funcionária do
posto de saúde e Cambuci, que conseguiu esse aparelho
auditivo para o declarante : que nas duas vezes que
precisou ir à Natividade, o candidato Tadeu foi a pessoa
que ajudou oi declarante, tendo custeado totalmente o
transporte dei táxi até a Natividade, ida e volta: que os
taxistas Genèbral e "Berico" ficaram esperando o
declarante até que os procedimentos e exames
pudessem ser realizados para então voltarem a Cambuci:
que foi levado pelo taxista Genebral à Natividade agora
no mês de setembro de 2016, para fazer manutenção do
aparelho e exames médicos; que não se lembra quando
foi levado pelo taxista "Berico" à Natividade, mas acha
que foi antes de ter ido para lá com o Genebral, que o
declarante esôlarece que depois de marcada a data para
exames e prácedimentos em Natividade, a Angela, do
posto de saúde de Cambuci, já chegava com "tudo
resolvido" e iniormava ao declarante a data e horário dos
procedimentoé e exames e também informava ao
declarante que o candidato Tadeu ia tinha fornecido e
pago o táxi para levar e buscar o declarante em
Natividade para fazer os exames e obter o aparelho: (...)
que Angela é uma pessoa muito boa e se não fosse ela o
declara estava morto, pois ela sempre ajuda o
declarante" nësses negócios de médico" (...) que o
Tadeu e o pai dele, Augusto, são pessoas muito boas,
que é só pedir as coisas que eles atendem na hora; que
declarante também já precisou ir a ltaocara algumas
vezes, para realizar exames médicos, tendo o candidato
Tadeu emprestado o seu próprio carro (de Tadeu), com
motorista, para levar o declarante a Cambuci, há muito
tempo atrás, não sendo nesse ano de 2016. que o
declarante não tem andado bom de memória e tem hora
que esquece :de algumas coisas; que a única ajuda e
doação que rõcebeu do candidato Tadeu foi transporte
do declarante para atendimentos médicos, como

AgR-Al n° 221-87.2016.6.19.0097/RJ

28

informado acima; (...) o declarante não tem nenhum
problema em falar que votou no candidato Tadeu para
prefeito nessa eleição de 2016, porque sabia que ele era
um candidatb e ele sempre ajudou muito o declarante;
(...) (grifou-se)
Por sua vez, a testemunha Angela Maria Abreu, funcionária do
posto de saúde também foi ouvida, tendo dito em sede pré
processual às fls. 220/221 ANEXO II e, em juízo, confirmado
conforme mídia acõstada às fis. 259 que:
(..) que Tadéu Lima Sardoux há mais de dois anos está
sempre ajudando Romeu Vieira de. Almeida aqui em
Cambuci, com o transporte para receber tratamento
médico ou realizar exames médicos em outros
municípios, como Natividade, Cordeiro, Itaperuna,
Campos dosi Goytacazes, a pedido da declarante; que é
que sempre consegue essa ajuda com
a declarante,
Tadeu; (..) que, como o Município de Cambuci tem
dificuldade dé transporte de pacientes na área de saúde,
a declarante acaba conseguindo esse tipo de favor junto
ao Tadeu Lima Sardoux em benefício de Romeu Vieira
de Almeida que isso ia ocorreu várias vezes; que
aqumas vezes Tadeu empresta o próprio carro particular
dele com o motorista "Biq" (não sabe informar o nome)
que trabalha na Câmara de Vereadores de Cambuci, não
sabendo informar qual a sua função; que em carro
particular e com o motorista da Câmara de Vereadores já
tem tempo que não acontece esse transporte e ajuda,
sabendo dizér que não foi durante a campanha eleitoral
de 2016; que, mais recentemente, durante o mês de
setembro de: 2016, a declarante conseguiu que Tadeu
pagasse o taxista Genebra!, para que este transportasse
Romeu Vieira de Almeida até a Natividade - RJ, para
realizar procédimenfos de rotina e exames referentes à
audição de Romeu que é pessoa carente e precisa dessa
ajuda; que a declarante solicitou ao candidato Tadeu que
custeasse esse transporte, no que foi prontamente
atendida; que Genebral foi conduzindo seu táxi até a
Natividade e depois trouxe Romeu e a declarante; que a
declarante foi com Romeu nesse dia na Natividade; que,
ao saber, Genebra!, depois acerta as contas diretamente
com o Tadeu, referentes ao táxi; que o taxista «Beriço"
também já transportou e a declarante para Natividade,
fora do período eleitoral de 2016, no início do ano de
2016, também custeado pelo Tadeu Lima Sardox; que
essa doação: é feita por Tadeu com recursos próprios,
nada tendo haver com a Câmara de Vereadores nem
com dinheiro púbilco; que não sabe a data certa, mas
durante o m6s de setembro de 2016, Tadeu também
custeou os serviços de transporte de táxi de Genebra!,
para que a própria declarante fosse a Cordeiro - RJ,
realizar um exame médico na sua coluna; que dessa vez
em que foi para Cordeiro a declarante, como nas outras
vezes , solicitou ajuda ao Tadeu e este prontamente
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atendeu, tendo pago o taxista Genebral pelo transporte
realizado a Cordeiro; que nessa viagem a Cordeiro, a
declarante ainda ofereceu e deu carona, por sua conta a
D. ILDA LIMA, idosa moradora da conhecida "Rua dos

pessoas quê precisam: que não conhece Luzia,
mencionada por Genebral à ti. 119, mas conhece D Ilda
Lima; que a declarante acha muito bom poder ajudar os
outros; que tém muito a agradecer ao Tadeu, pois, se

estar "ferrado,1 estar mal" (grifou-se).
Verifica-se, pois, a teor dos testemunhos prestados, que o
Município de CarjrbucilRJ possui carência de serviços
essenciais, sendo que, muitas vezes, o então 20 recorrente era
procurado para atehder alguns eleitores que buscavam ajuda
para transporte a hospitais, ou que tinham dificuldade de
marcação de consultas médicas.
Ainda, de forma contundente, verifica-se, a partir do
depoimento em juízo, que a testemunha Nilmar Pereira revelou
"sonhar" com emprego de eletricista em Funil na UBS do
Colégio e, por causa da "conversa que teve com Tadeu, o
declarante e a esødsa resolveram votar no Tadeu" A conversa
que este eleitor 1 teve com o 2 recorrente, conforme
demonstrado na oitiva, referiu-se ao pedido de emprego e a
promessa feita pelo; 2 recorrente ao eleitor de que o emprego
de eletricista estaria garantido caso houvesse êxito das
eleições, motivo plo qual o Sr. Nilmar votou no Sr. Tadeu,
sendo assim contraditado na mídia de fls. 259:
"(...) que conheceu Tadeu através e durante um comício:
que o declaraflte começou a acompanhar o trabalho do
Tadeu, passou a gostar da campanha do Tadeu e
tornaram-se migos; que Tadeu já foi na casa do
declarante e pegaram amizade, que foram formando uma
família; que conhece o pastor Lucas Pontes, que já foi
pastor do déc/arante, inclusive o declarante era até
obreiro da igreja do pastor Lucas Pontes; que Lucas
Pontes foi diversas vezes na casa do declarante em
companhia de Tadeu; (..) que o declarante pediu

t
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ganhasse a eleição o emprego estava garantido, que o
declarante pêdiu também emprego para esposa do
declarante, téndo Tadeu respondido que ia até ver
afguma coisa ora ela cargo de merendeira, colégio, posto
de saúde: pué Tadeu, para a esposa do declarante, não
garantiu mas deu esperança, como todos dão. (...) que
para o declarante o Tadeu deu mais certeza do emprego,
inclusive paral trabalhar perto da casa do declarante em
Funil, na UBS do colégio: que apoiou Tadeu como
candidato como apoia até hoje; que o declarante ia a
todos os comícios, que emprego em Funil, onde mora o
declarante, é i a coisa mais difícil de conseguir, que o
sonho do declarante é trabalhar como eletrjcista, que
estudou para isso; que confirma o número ('fi. 53 ANEXO
II) como seu 1 e de sua esposa na época (..) que por
causa da con,ersa que teve com Tadeu, o declarante e
Trata-se de depoimento que acaba por perfazer os elementos
configuradores da pratica de captação ilícita, já que o 2
recorrente prometeu emprego ao Sr. Nilmar com o fito
específico de obtenção de voto do eleitor e durante o período
eleitoral. Senão vejamos na jurisprudência:
ELEIÇÕES 010. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DEPUTADO
FEDERAL ELEITO E ASSESSOR. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 41-A DA LEI N 9.504/97. CONFIGURAÇÃO.
PROMESSA DE EMPREGO. COMPROVAÇÃO. PROVA
TESTEMUNHL UNÍSSONA. CARACTERIZAÇÃO DO
ILÍCITO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Para a
condenação por captação ilícita de sufrágio, prevista no
artigo 41-A da Lei n° 9.504/9 7, é indispensável a
demonstraçãoi inequívoca da conduta de oferta ou
entrega de bm ou vantagem em troca de votos. 2.
Revelando o conjunto das provas existentes nos autos a
promessa deI emprego pelo candidato em favor de
eleitora, em trcca de votos, bem como a promessa, pelos
dois representados, de atendimentos de pedidos de
vantagens indevidas, com o fim de obtenção de voto,
resta demonstrada a prática ilícita ensejadora da
condenação de multa. 3. Procedência da ação. (TRE-SE
- Rp: 304039 SE, Relator: JOSÉ ALCIDES
VASCONCELOS FILHO, Data de Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 224, Data 05/12/2012,
Página 4)
Corroborando com estes fatos, a testemunha Lucas Pontes,
pastor identificado ás fls. 207 do ANEXO II, e presente no
documento apreendido na casa do 20 recorrente onde consta a
anotação manuscrita "Lucas - liberar ajuda ok", na f1.48, 3
bilhete, ANEXO 1, mencionado no depoimento do Sr. Nilmar
Pereira, assim declárou conforme fls.134/135 ANEXO II:
"(...) Que o ideclarante trabalhou de graça para o
candidato, por que achou o seu plano de governo melhor
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que dos concorrentes; (...) que o declarante conhece N
limar, morador de Porto das Barcas, em Funil; que o
declarante abresentou Nilmar ao candidato Tadeu,
durante a campanha eleitora! de 2016. quando Tadeu foi
a Funil fazer àampanha, tendo ido até a casa de Nilmarem companhia do declarante, para fazer campanha e
pedir o voto dé Nimar (...) que, fora desse momento, não
sabe informar se Nilmar soilcitou ou recebeu algum
benefício do cbndidato Tadeu.
Em documento aprendido na residência do 20 recorrente, foi
encontrado documento com anotação manuscrita seguinte:
"Funil - Nilmar Portc das Barcas ajuda, cesta básica valor R$
154,00x5 meses 997988182 Lucas", conforme consta na fl.49,
20 bilhete, ANEXO ti. Trata-se de mais um indicio documental
de que os fatos acima declarados pelas testemunhas têm
relação, já que a figura de Nilmar está relacionada ao Lucas.
Em que pese a testemunha Nilmar ter negado o recebimento
de cestas básicas, afirmou a promessa de emprego garantida
pelo 20 recorrente, !a quem foi apresentado pela testemunha
Lucas.
Outros documentos apreendidos demonstram que a
testemunha pastor Lucas estaria bem próxima ao 20
recorrente, intermediando benesses, porquanto encontrada as
seguintes anotações: "(i) papel avulso "Lucas - liberar ajuda ok"
(fl.48,30 bilhete, ANEXO 1 (ii) papel avulso com anotação
manuscrita: "Pastor Lucas ajuda +-100 à 150, manutenção
motocicleta Biz 58,00 " (fl.49, 10 bilhete, ANEXO 1); (iii) papel
avulso com anotação manuscrita: funil - Nilmar Porto das
Barcas ajuda, Csta básica valor R$ 154,00x5 meses
997988182 Lucas" fl.49, 20 bilhete ANEXO 1; (iv) papel avulso
com anotação manuscrita: "Resolver Rogerinho, R$ 570,00
dar ajuda Lucas" (fl.49, 30 bilhete, ANEXO 1).
Outros documentos que demonstram que o 20 recorrente se
valia de trocas de benesses, decorre do que foi apreendido na
residência do 20 rècorrente, senão vejamos: duas listas de
materiais de constução, uma delas com orçamento de R$
E 1); lista de materiais de construção para
450,00 (fl.47 ANEXO
casa de Simone (fl.51, ANEXO 1), lista de exames médicos,
com o nome e o rumero do CPF do eleitor Juliano Toledo
Cosendey (fl.52 e 82 item 17 do ANEXO 1); papel avulso com
anotação manuscrita "Atender Dr. Ancelmo, está dedicado"
(fl.54 ANEXO 1)."
Outro fato grave que ocorreu, conforme consta no Auto de
Busca e Apreensão de fl.39/40, foi que os servidores
requisitados como oficiais de justiça e policiais, procederam à
apreensão de R$ 2.072,00 (dois mil e setenta e dois reais) em
espécie encontradal na escrivaninha do quarto onde dormia o
2° recorrente e, também, R$ 41.600,00 (quarenta e um mil e
seiscentos reais), ue foi encontrado na máquina de lavar
roupas na varanda do apartamento. Foi certificado no relatório
pelos fiscais que: 'a quantia foi arrecadada dentro de uma
máquina de lavar rqupas, na varanda, após ser escondida pela
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sogra do cidadão ácima citado, que também estava no quarto
e correu no momento da entrada dos agentes na residência."
Em defesa, o 21.
afirma que referida quantia
pertenceria a sua! sogra, Maria Gilsenea Machado Alvares,
conforme comprovdo em depoimento às fls.259.
Acontece que o 1epoimento da Sra. Maria Gilsenea está
repleto de contradiões e, no mínimo, não é possível provar a
real origem desta: quantidade de recursos. A testemunha
afirmou que era dbméstica e pensionista do marido falecido
que trabalhava em quiosque a noite, fazia unha de vez em
quando, e que o dinheiro encontrado seria proveniente de
economias de ands, sendo que nunca fez declaração fiscal
desta renda. Afirm que não manteve os recursos em banco
porque não gosta e não sabe movimentar recursos em
instituição bancária' embora tenha assumido ser correntista no
Banco do Brasil. E pomplementa que:

"Correu porque pessoas entraram na casa dela as 6h da
manha, e disse que ia esconder o dinheiro pois ficou com
medo dos oficiais "pegarem o seu dinheiro (..) que o Sr.
Tadeu estava dormindo lá na casa de la porque tinha
chegado de im com (cio no dia anterior, que como ele
estava cansaio disse para dormir lá num quarto com a
filha."
Se, de fato, for cnsiderada esta quantia apreendida como
recurso desta testemunha, no mínimo, portanto, a mesma
assume que cometeu crime de sonegação fiscal, uma vez que,
omitindo receitas, uprimiu do imposto de renda de pessoa
física, objeto do tipó descrito no Art. 10 1 da Lei no 8.137/90. O
fato de dizer "não gostar de banco" e possuir conta corrente no
Banco do Brasil démonstra inafastável contradição. E, ainda,
possuir esse dinhiro guardado decorrente de economias de
anos como maniure, pensionista e doméstica também
corrobora com a ineracidade do testemunho.
Frisa-se que o valor foi apreendido na casa do 20 recorrente 2
(dois) dias antes das eleições, sem local certo de
armazenamento e de fácil acesso. Se realmente a Sra. Maria
Gilsenea fosse a réal possuidora desta economia há mais de
10 anos, no mínimo, não deixaria o dinheiro solto, mas
armazenaria em cofre, baú ou mobiliário de difícil acesso e
simplesmente não iria sair correndo rapidamente com quase
42 mil reais e jogadp na máquina de lavar.
A testemunha, poktanto, apresentou versão contraditória e
ingénua a respeito idos fatos, não sabendo explicar os motivos
que a levaram a correr e esconder a quantia em espécie
apreendida.
Frente a estas notórias contradições, dispõe o Art. 373 II do
CPC acerca da repartição do ónus da prova entre as partes.
Neste caso, caberia ao 2° recorrente trazer outros elementos,
tais como documenos que comprovam a renda extra da sogra,
o valor da pensão do marido falecido, ou mesmo a
comprovação da propriedade da casa que diz não ser dela,
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motivo que estaria fazendo economias para comprá-la. Cada
parte tem o ónus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretenda seja aplicado pelo magistrado na solução do
litígio. E, de quem quer que seja o ónus probandi, a prova,
para ser eficaz, há de apresentar-se como completa e
convincente a respeito do fato de que deriva o direito discutido
no processo.
Ao passo que, diante da conjuntura da situação, elementos
produzidos nos autos, quais sejam, os demais documentos
apreendidos, adicionados às oitivas das testemunhas, cujo
conteúdo denota a distribuição de benesses pelo 20 recorrente
em troca de voto, é plenamente válido considerar, conforme
delineou o Ministério Público, que o valor apreendido reputa-se
do 20 recorrente e não de sua sogra. Neste sentido, explica
Ana Peliegrini Grinõver acerca da valoração probatória:
Prova são todos os elementos obtidos por força da
atividade dialtico-judicial travada pelas partes. Somente
esses elementos gozarão de aptidão suficiente para
integrarem o acervo cognitivo e, portanto, servirem de
apoio para a valoração judiciaL (Grinover. O processo em
evolução, 2. éd. 1998, p. 57)
Neste sentido, a váloração do testemunho foi feita através da
confrontação da narrativa declarada com outros elementos
probatórios dos autos, essenciais para viabilizar, de modo
racional, a atribuição de maior valor acerca dos indícios de
capação ilícita dei sufrágio bem como que o dinheiro em
espécie apreendido serviria para este fim.
Neste caso, venficá-se às fis. 201/206, que o Ministério Público
se desincumbiu do ónus probante e acostou declaração de
imposto de renda do 20 recorrente na qual consta declaração
de bens e direitos no importe de R$ 112.000 (cento e doze mil
reais), não tendo sido declarada referida quantia apreendida.
Além disso, pelo conjunto probatório dos autos, o próprio 20
recorrente demonstra domínio de conhecimento acerca do
"mercado de compra de votos" na região ao afirmar na sua
peça recursal às fis. 417/418 que: "Além do mais, não se pode
crer que alguém, ; por mais desonesto que seja e mesmo
possuindo infinita ifonte de riqueza , compre votos por R$
10.000,00 e pague entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00 somente
para ter um adesivo colado no vidro do carro. Para se ter uma
noção do absurdó, caso uma soma igual a do dinheiro
apreendido fosse utilizada para a pratica de ilícitos eleitorais, a
mesma seria suficinte para comprar cerca de 5 votos ou para
colar mais ou menós 20 adesivos"
Os liames entre as provas apreendidas e notadamente dos
depoimentos produzidos, comprovam a prática de abuso e de
captação ilícita de sufrágio nos termos do Art.41-A da Lei
9.504/97.
È que da análisé do material apreendido pela equipe de
fiscalização, exsurge a conduta abusiva por parte do 20
recorrente, já deteritor de mandato de vereador e candidato ao
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cargo de prefeito, consistente na intermediação, junto a órgãos
públicos, da prestação de serviços tais como marcação de
consultas, encaminhamento de pacientes para a realização de
exames, promessa de emprego, dentre outros.
Ê de se notar que as provas acima discriminadas denotam a
atuação do candidato junto às camadas mais carentes do
eleitorado, mediante o atendimento pontual de suas
necessidades básicás. Prescindindo da efetiva elaboração de
projetos e políticas por parte dos Poderes Constituídos, tal
conduta afigura-se em instrumento indevidamente utilizado
para a construção de uma imagem de benfeitor diante do
eleitorado, sobretddo tratando-se de um vereador em
campanha para mandato de Prefeito.
O abuso de poder político, em linhas gerais, consubstancia-se
na utilização indevkla de cargo ou função pública, eletivo ou
não, com a finalidade de obter votos para um determinado
candidato, comprometendo a legitimidade e a normalidade da
eleição.
Nesses casos, o ato abusivo praticado aparenta ser regular e
benéfico à população, porém, na verdade, visa a atingir
finalidade escusa, qual seja, atrair dividendos políticos em
favor de algum candidato.
Não é atribuição do vereador, menos ainda quando candidato
em pleno período de campanha eleitoral, realizar marcação de
atendimento médico ou encaminhamento para exames de
possíveis eIeitores. Em verdade, a atividade parlamentar
esperada seria a de fiscalizar para que o Poder Executivo
assegure condições de atendimento das necessidades da
população.
Dessa forma, tal conduta representa exatamente o oposto das
verdadeiras atribuiçôes de um parlamentar, uma vez que,
como aqueles que:: baseiam sua estratégia política em tal
conduta aproveitam-se da situação de carência em que vive a
população local, dificilmente haverá vontade de eliminar as
barreiras que fazm com que os eleitores sintam a
necessidade de recórrer ao político.
Para a caracterização da gravidade exigida pelo artigo 22,
inciso XVI, da Lei Cómplementar 64/90 para a configuração do
abuso, além da prÓpria ilegalidade da conduta praticada pela
investigada e de séus efeitos maléficos para a democracia e
para a implementação de políticas públicas que melhorem a
qualidade de vida da população, deve-se também salientar o
alcance do favorecimento que se efetiva mediante a adoção
desse tipo de prática, evidenciados, no caso dos autos, pelos
documentos apreendidos e oitiva das testemunhas, já
detalhadas acima.
Com efeito, o abuso de poder político acarreta, em prol do
candidato que dele se beneficia, uma injusta desigualdade de
forças frente aos ddmais participantes do processo eleitoral. O
20 recorrente, titula de mandato de vereador e em campanha
eleitoral para o cargo de Prefeito, valia-se de seu prestígio e
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acesso privilegiado aos bens e serviços da Administração
Pública para angariar benefícios eleitorais, em desvio de
finalidade de suas àtribuições, para promover seu nome.
Tal conduta, além de ferir os princípios basilares da
Administração Púb!ica, como a impessoalidade, a moralidade e
a eficiência, todos previstos na Constituição da República,
possui claramente aptidão para desequilibrar a disputa
eleitoral, especialmente quanto aos candidatos que não
possuem cargos életivos, além de ferir a legitimidade das
eleições, resultando em representação ilegítima, em prejuízo
da autêntica soberania popular.
Revela-se, então, evidente a ocorrência de abuso de poder
político em benefício do 21recorrente, concluindo-se que a
conduta abusiva foi praticada com a gravidade exigida pela Lei
de lnelegibilidadespara a imposição das sanções previstas em
seu Art. 22, inciso XIV.
Como se depreende, o Tribuna! a quo analisou minuciosamente a
prova robusta e incónteste colhida nos autos, enumerando
documentos apreendiqos e relacionando-os aos diversos
depoimentos das testemunhas prestados. A partir daí, concluiu pelos
seguintes atos praticadbs pelo agravante, na ocasião, vereador,
candidato ao cargo de prefeito:
(1) intermediação da prestação de serviços junto a órgãos públicos
como: marcação de consultas, encaminhamento de pacientes para
realizar exames, promessa de emprego, entre outros;
o
(ii) atuação do candidato junto às camadas mais carentes do
eleitorado, mediante ofèrecimento de serviços referentes às suas
necessidades básicas, independentemente de projetos e políticas
pelo Poder Público, criando em si a imagem de benfeitor diante do
eleitorado.
Desse modo, o TRE/RJ, ao fazer esmiuçada análise das provas,
pontuou que: "Os limes entre as provas apreendidas e
notadamente dos depoimentos produzidos, comprovam a prática de
abuso e de captação ilícita de sufrágio nos termos do Art.41-A da Lei
9.504/97" (fI. 505). Pórtanto, conclusão diversa esbarraria na
proibição trazida pelo verbete da Súmula 24/TSE, que veda o
reexame de fatos e provas em sede extraordinária.
O agravante insiste em que não está comprovada a captação ilícita
de sufrágio e o abuso dê poder econômico mediante o fornecimento
de transporte, pois, apesar de algumas testemunhas informarem que
utilizaram o transporte custeado pelo agravante, não souberam
precisar a data ou mesmo qualquer ligação com o agravante.
Não obstante, ao contrário do que alega o agravante, o fato de as
testemunhas não souberem precisar a data exata do transporte não
descaracteriza o ato, sõbretudo porque a Corte Regional aponta
diversas provas, que demonstram a prestação do serviço no período
eleitoral e a sua destinação eleitoreira.
Nesse sentido, o depoimento do Sr. Genebra! Vieigas Machado, que
trabalha como taxista, cón firma o transporte de diversos eleitores às
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consultas e aos exames, mediante pagamento efetuado pelo
agravante, ocorrido no período eleitoral. Cito como exemplo alguns
trechos do seu depoimento perante o órgão ministerial (fis. 500v e
501):
E...]
"Que durante os quarenta e cinco dias que antecederam as
eleições de 2016, o candidato Tadeu procurou mais o
declarante para préstar esse tipo de serviço de transporte, ou
seja, durante esse período mencionado, aumentou a
demanda de transporte de pessoas a pedido do candidato
Tadeu, para casos de atendimento médico e realização de
exames médicos";
"Que o declarante levou a Natividade, nesse período de
campanha eleitoral de 2016, Romeu, morador de seu bairro
Suburbano, para fazer examei tratamento de ouvido, duas
vezes";
"Que também durante a campanha eleitoral transportou a
senhora Luzia, negra, gorda, moradora do moro de Guarani,
em Cambuci, para realização de exame médico".
O referido taxista, em juízo, corroborou as anteriores alegações, em
audiência de instrução e Julgamento, reiterando que "o próprio Tadeu
procurava o declaração para prestar o serviço de transporte de
pessoas; que o Tadeu tinha acesso no sistema da clínica e
encaminhava as pessoas prá lá; que o Tadeu pagava o transporte
dessas pessoas quando era a primeira vez, normalmente; houve
casos que Tadeu pagava além da primeira vez também" (fi. 501).
Se não bastasse, o Tribunal a quo destaca ainda o depoimento do
Sr. Nilmar Pereira que "acaba por perfazer os elementos
configuradores da prática de captação ilícita, já que o 20 recorrente
prometeu emprego ao Sr. Nilmar com o fito específico de obtenção
de voto do eleitor e durante o período eleitoral". Mais uma vez, resta
evidente a destinação eleitoreira (fi. 503v).
Assim, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao mérito
propriamente dito, pois à exame empreendido pela Corte Regional a
respeito das questõe suscitadas pelo agravante foi bastante
exaustivo e minucioso, não merecendo reparos.
Desse modo, para afastar as conclusões a que chegou a Corte de
origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório,
vedado nesta instância especial, a teor do verbete sumular 24 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Quanto ao tema, observo que o agravante não infirma os
fundamentos da decisão agravada, é tal circunstância seria suficiente, por si
só, para obstar o conhecimento do agravo, a teor do verbete sumular 26 do
TSE.

1"
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De outra parte, reafirmo o que ficou consignado na decisão
agravada no sentido que "o Tribunal a quo analisou minuciosamente a prova
robusta e inconteste colhida nos autos; enumerando documentos apreendidos
e relacionando-os aos diversos depoimentos das testemunhas prestados" (fi.
714), tendo sido categórico ao mencionar que "os liames entre as provas
apreendidas e notadamente dos dépoimentos produzidos, comprovam a
prática de abuso e de captação ilícita de sufrágio nos termos do Art.41-A da
Lei 9.504197"(fl. 505).
Dessa forma, alterar essa conclusão, conforme já afirmei,
demandaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é
vedado em sede de recurso espeôial, a teor do verbete sumular 24 do TSE.
Assim, conforme consignado na decisão agravada, nenhum
reparo merece o acórdão do Tribunal dè origem.
Por essas razões, votono sentido de negar provimento ao
agravo regimental interposto por Tadeu Lima Sardoux.
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EXTRATO DA ATA

AgR-Al n° 221-87.2016.6.1 9.0097/RJ. Relator: Ministro Sérgio
Banhos. Agravante: Tadeu Lima Sard4ux (Advogados: Rafael Nagime Barros
Aguiar - OAB: 1 14935/RJ e outros). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros
Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e
Sérgio Banhos. Ausente, ocasionalmene, o Ministro Luís Roberto Barroso.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques. de
Medeiros.

SESSÃO DE 8.8.2019.

