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ELEIÇÕES 2016. PREFEITO. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/1997.
ASSISTÊNCIA SIMPLES. PARTIDO INTEGRANTE DA
COLIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO.
INDEFERIMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INDICAÇÃO
EQUIVOCADA DE RELATORIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO
AO ART. 941 DO CPC/2015. O RELATOR INDICADO
FICOU VENCEDOR NA QUESTÃO DE MÉRITO.
IRRELEVÊNCIA DA QUESTÃO PRÉVIA PARA FINS DE
DEFINIÇÃO DA RELATORIA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR
AUSÊNCIA DE ACOLHIMENTO DA CONTRADITA DE
TESTEMUNHA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE
INIMIZADE CAPITAL ENTRE A TESTEMUNHA E A
PARTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N° 24 DO TSE.
REJEIÇÃO.
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PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA.
INUTILIDADE DA PROVA PARA O DESLINDE DA
CAUSA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE
PRIMEIRO GRAU, POR CONFIGURAR JULGAMENTO
EXTRA PETITA. PERFEITA DESCRIÇÃO DOS FATOS
NA INICIAL. IRRELEVÂNCIA DA CAPITULAÇÃO
JURÍDICA ATRIBUÍDA PELO AUTOR. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N°62 DO TSE. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA COLHIDA EM
BUSCA E APREENSÃO NO PERÍODO NOTURNO E
REALIZADA NA CASA DA RECORRENTE. SUPOSTA
VIOLAÇÃO AO ART. 50, XI, DA CF. HORÁRIO
COMPATÍVEL COM A PROTEÇÃO DOMICILIAR.
REJEIÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DECISÃO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DA
RECORRENTE INSUFICIENTES PARA AFASTAR A
CONCLUSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO
DA SÚMULA N°26 DO TSE. REJEIÇÃO.
DESCRIÇÃO NO ACÓRDÃO DE PROVAS ROBUSTAS
DOS ATOS DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N°24 DO TSE.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. REVOGAÇÃO
DA TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE NOVA ELEIÇÃO.
O partido integrante de coligação não possui interesse
jurídico para ingressar na lide na qualidade de assistente
simples de candidata de outro partido. As coligações
partidárias constituem pessoas jurídicas pro tempore,
desfazendo-se logo que encerrado o pleito.
Apesar de ter ficado vencido no tocante à questão
prévia alusiva à ilicitude da prova decorrente de busca e
apreensão, o relator prosseguiu no julgamento e exarou
juízo de mérito, no que ficou vencedor. Correto, portanto,
entendimento da Corte de origem ao aplicar o disposto
no art. 941 do CPC/2015. Ademais, a recorrente não
suscitou o vício na primeira oportunidade que lhe caberia,
que atrai a preclusão. Questão preliminar rejeitada.
3. O Tribunal de origem assentou a inexistência de prova
da inimizade capital entre a testemunha e os
representados. Aplicação do Enunciado n° 24 da Súmula
da jurisprudência desta Corte Superior. Questão
preliminar rejeitada.
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A Corte regional indeferiu o pedido de esclarecimentos
e diligência em relação ao fato que envolve a testemunha
Renata de Oliveira Mendes por considerar a prova ao
deslinde da causa. Correta a aplicação do art. 370,
IDaráarafo único, do CPC/2015. Precedentes. Questão
preliminar rejeitada.
Os fatos narrados na inicial permitem, em tese, o
enquadramento da conduta tanto como abuso do poder
econômico quanto como captação ilícita de sufrágio. Os
limites do pedido são demarcados pelos fatos descritos
na inicial, e não pela capitulação legal atribuida pelo
autor. Aplicação do Enunciado n° 62 da Súmula da
jurisprudência do TSE. Questão preliminar rejeitada.
A medida de busca e apreensão realizada na
residência da recorrente é válida porque o horário de
cumprimento (19h) atende ao disposto no art. 50, Xl, da
CF e a medida ostentava caráter urgente, já que faltavam
apenas 48 horas para o pleito eleitoral. Aplicação do
Enunciado n° 24 da Súmula da jurisprudência deste
Tribunal Superior. Questão preliminar rejeitada.
O acórdão regional assentou, apontando as provas
sopesadas na formação de sua convicção, tanto a licitude
da busca e apreensão como a existência de elementos
suficientes para caracterizar a captação ilícita de sufrágio.
Aplicação do Enunciado n° 26 da Súmula da
jurisprudência desta Corte Superior. Questão preliminar
rejeitada.
A Corte regional descreveu diversos elementos de
prova dos atos de captação ilícita de sufrágio para formar
seu convencimento. Aplicação do Enunciado n° 24 da
Súmula da jurisprudência do TSE.
Recurso especial não provido e tutela de urgência que
atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial revogada.
Determinação de realização de nova eleição para os
cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de
ltalva/RJ, a partir da publicação do presente acórdão,
sem a necessidade de aguardar o trânsito em julgado.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em indeferir o pedido de ingresso no feito na qualidade de
assistente simples da recorrente formulado pela Comissão Provisória Municipal
do Partido Democratas, rejeitar as preliminares suscitadas, negar provimento
ao recurso especial eleitoral, julgar prejudicada a Ação Cautelar n° 0601996-48,
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revogando a tutela de urgência que atribuiu efeito suspensivo ao recurso
especial e, por maioria, vencidos os Ministros Luis Felipe Salomão e Edson
Fachin, determinar a comunicação da decisão ao Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro para que adote as providências necessárias para a realização
de nova eleição para os cargos de prefeito e de vice-prefeito no Município de
ltalva/RJ a partir da publicação do acórdão, nos termos do voto do relator.
Brasília, 12 dedzembro de 2019
11/
MINtSTIOÓG FERNANDES - RELATOR
(y.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, na origem, Leonardo Orato Rangel ajuizou Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE) em desfavor de Margareth de Souza Rodrigues Soares
e Bruno Silva de Souza, candidatos eleitos aos cargos de prefeito e viceprefeito de ltalva/RJ, imputando-lhes a prática de abuso do poder econômico e
captação ilícita de sufrágio (fis. 2-9).
O Juízo da 1411Zona Eleitoral do Rio de Janeiro julgou
procedente o pedido, cassando o diploma dos réus e declarando a
inelegibilidade da prefeita investigada (fls. 664-676 e 719-721).
Nos recursos eleitorais interpostos pelos condenados, o
Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro afastou a condenação por abuso
do poder econômico, mas manteve a condenação por captação ilícita de
sufrágio, em acórdão assim ementado (fI. 905):
RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. CASSADO O DIPLOMA DO PREFEITO E DO
VICE-PREFEITO. DECLARADA A INELEGIBILIDADE DO
PREFEITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO E DA
PROVA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDO NO
PERÍODO NOTURNO EM RESIDÊNCIA. REJEITADA A
PRELIMINAR POR MAIORIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DE CONTRADITÓRIO.
REJEITADA. (i) NÃO HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE A
TESTEMUNHA SERIA INIMIGA DA PARTE. (ii) IRRELEVÂNCIA SE
O EXAME FOI PAGO OU NÃO, POIS BASTA A PROMESSA DE
VANTAGEM. PRELIMINAR SOBRE SER A SENTENÇA EXTRA
PETITA. CONSTA NA PETIÇÃO INICIAL A NARRATIVA DE FATOS
RELACIONADOS AO ABUSO DO PODER ECONÔMICO E À
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. JUIZ PODERIA ABORDAR
AMBOS OS INSTITUTOS JURÍDICOS NA SENTENÇA. REJEITADA
A PRELIMINAR. QUESTÃO DE ORDEM ARGUIDA EM PETIÇÃO.
ALEGA A INÉPCIA DA INICIAL E QUE A SENTENÇA SERIA
EXTRA PETITA. A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DEVE SER
ALEGADA ANTES DO MÉRITO. ARTIGO 337, IV DO CPC.
PRECLUSÃO. QUESTÃO DE ORDEM DEVE TER COMO OBJETO
PEDIDO PARA ESCLARECER EQUIVOCO OU DÚVIDA SURGIDA
EM RELAÇÃO A FATOS, DOCUMENTOS OU AFIRMAÇÕES QUE
INFLUAM OU POSSAM INFLUIR NO JULGAMENTO. ARTIGO 70
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DO REGIMENTO INTERNO. MATÉRIA ALEGADA NÃO OBSERVA
A REFERIDA NORMA. NÃO CONHECIMENTO DA QUESTÃO DE
ORDEM. MÉRITO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS QUE SE
ENQUADREM NO CONCEITO DE ABUSO DO PODER.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CARACTERIZAÇÃO.
MATERIAL APREENDIDO QUANDO DO CUMPRIMENTO DO
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PROVA TESTEMUNHAL.
PROMESSA DE VANTAGEM EM TROCA DE VOTO.
DESNECESSÁRIO O PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. VIOLAÇÃO À
NORMA CONSTANTE NO ARTIGO 41-A DA LEI N° 9.504/97.
DIFERENÇA DE VOTOS ENTRE OS RECORRENTES E O
SEGUNDO COLOCADO FOI DE APENAS 141 VOTOS.
GRAVIDADE DO FATO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A
MULTA PREVISTA NO ARTIGO 41-A. NÃO APLICAÇÃO DA
MULTA QUANDO DA SENTENÇA. OBSERVADO O PRINCÍPIO DO
NON REFORMA TIO IN PEJUS. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO. AFASTADA A CONDENAÇÃO POR ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. MANTIDA A SENTENÇA NO QUE SE
REFERE À CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CASSADO O
DIPLOMA DE AMBOS OS RECORRENTES.
Nas razões do recurso especial (fls. 1.049-1.089), Margareth
de Souza Rodrigues Soares sustenta:
nulidade do julgamento dos embargos de declaração por
indicação equivocada de relatoria (Código de Processo Civil/2015, art. 941);
nulidade por ausência de acolhimento da contradita da
testemunha Elaine, com violação ao direito à ampla defesa (Constituição
Federal, art. 50, LIV e LV);
nulidade por ausência de acolhimento do pedido de
esclarecimentos e diligência em relação ao fato que envolve a testemunha
Renata (Constituição Federal, art. 50, LIV e LV);
nulidade da sentença de primeiro grau, por configurar
julgamento extra petita, porquanto a condenação por captação ilícita de
sufrágio decorre de conduta que não foi descrita na exordial da representação;
nulidade por ilicitude da prova colhida em busca e
apreensão no período noturno e realizada na casa da recorrente (Constituição
Federal, art. 50 Xl);
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condenação em captação ilícita do sufrágio fixada em meras
especulações, com testemunhos tendenciosos e sem prova robusta (Lei n°
9.504/1997, art. 41-A);
deficiência na prestação jurisdicional oferecida em
embargos de declaração em pontos que estão imbricados com os tópicos
aduzidos no recurso especial eleitoral (Código de Processo Civil/2015, art.
1.022, li; Código Eleitoral, art. 275); e
penalidade aplicada com ofensa ao juízo de
proporcionalidade e razoabilidade.
O recurso especial foi admitido pelo Presidente do TRE/RJ (fls.
1.118-1.120v).
O recorrido apresentou contrarrazões às fls. 1.123-1.137.
O Ministério Público Eleitoral opinou pelo não conhecimento do
recurso especial (fis. 1.157-1.164).
Terminado o biênio do relator, Ministro Admar Gonzaga, o feito
foi redistribuído ao Ministro Sérgio Banhos, que afirmou suspeição para atuar
no feito (fI. 1.167).
O feito me foi, então, redistribuído em 13.6.2019 (fi. 1.168).
A Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas
(DEM) em ltalva/RJ requereu o ingresso no feito na qualidade de assistente
simples da recorrente (fls. 1.172-1.175).
Ademais, em autos próprios, a recorrente propôs a AC n°
0601996-48.2018.6.00.0000, com pedido liminar, na qual pleiteia a atribuição
de efeito suspensivo ao seu recurso especial.
O recorrido apresentou contrarrazões (ID 3202388).
O então relator, Ministro Admar Gonzaga, deferiu o pedido de
tutela de urgência e atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial por ela
interposto nos autos do REspe n° 609-52.2016.6.19.0141. Como
consequência, determinou a recondução da recorrente e do vice-prefeito do

REspe n° 609-52.2016.6.19.0141/RJ
AC n° 0601996-48.201 8.6.00.0000/RJ

8

Município de Italva/RJ, Bruno Silva de Souza, aos cargos para os quais foram
eleitos nas eleições de 2016 (ID 3180388).
O recorrido interpôs agravo interno da concessão desta tutela
provisória (ID 3210238).
A recorrente apresentou contrarrazões (ID 4799788).
O MPE apresentou parecer (ID 7639538).
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Senhora
Presidente, no que concerne ao pedido de ingresso da Comissão Provisória
Municipal do Partido Democratas em ltalva/RJ na qualidade de assistente
simples (fls. 1.172-1.175), consigno que o art. 119 do CPC/2015 faculta a
intervenção, no processo, ao terceiro juridicamente interessado em que a
decisão seja favorável a uma das partes, o que não ficou demonstrado no caso
em apreço.
É preciso que seja demonstrada que a eventual cassação da
recorrente afetará, de forma direta e cristalina, a esfera jurídica da
peticionante. No mesmo sentido, em inteligência a contrario sensu, "[ ... ]
raciocínio diverso ao que aqui se sustenta autorizaria a todos os p!ayers do
prélio eleitoral, sem qualquer exceção, a ingressar na lide na qualidade de
assistente simples"1.
No caso concreto, a peticionante não logrou demonstrar o
interesse jurídico mencionado, mormente porque a prefeita e o vice-prefeito sujeitos passíveis de cassação por força desta demanda — são integrantes do
Partido Progressista (PP) e do Partido Verde (PV), respectivamente. O DEM
apenas integrou a Coligação Dias Melhores Virão, formada à época das

1

TSE: REspe n° 1-91/PE, rei. Mm. Luiz Fux, julgado em 4.10.2016, DJe de 19.12.2016.
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eleições municipais de Italva em 2016 e, portanto, já extinta, conforme o
entendimento consolidado deste Tribunal2 :
ELEIÇÕES 2014. PETIÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DE
PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DEPUTADO FEDERAL. PRIMEIRO SUPLENTE DA COLIGAÇÃO.
ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
[. . .1

2. As coligações partidárias constituem pessoas jurídicas pro
tempore, cuja formação e existência estão delimitadas a
determinada eleição, desfazendo-se logo que encerrado o pleito.
Logo, não há que se falar em representatividade da coligação no
Parlamento, pois o que subsiste é tão somente o partido
isoladamente considerado (e não uma espécie de superpartido), que,
por intermédio de sua bancada dá voz política ao seu componente
ideológico. [ ... ]
Indeferido, pois, o pedido de ingresso de assistente simples
formulado pela Comissão Provisória Municipal do Partido Democratas em
Italva/RJ.
No mais, a representação processual é regular (fls. 27 e 987) e
a interposição do recurso especial foi tempestiva (fis. 1.048 e 1.049).
O pleito recursal, contudo, não merece acolhimento, conforme
se demonstrará a seguir.
É importante registrar que, conforme relatado, a recorrente
ajuizou a AC no 0601996-48.2018.6.00.0000, cujo pedido liminar de efeito
suspensivo ao recurso especial foi concedido pelo então relator, Ministro
Admar Gonzaga, o que resultou na recondução da recorrente e de Bruno Silva
de Souza aos cargos de prefeito e vice-prefeito do Município de Italva/RJ,
respectivamente (ID 3180388).
Feito o registro, passo ao exame individualizado das teses
recu rsa is.

2

TSE: QO-Pet n° 567-03IDF, rei. Mm. Luciana Lóssio, julgado em 9.8.2016, DJe de 21.9.2016.
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1. Nulidade do •ulqamento dos embargos de declaração por indicação
equivocada de relatoria (suposta violação ao art. 941 do CPC/2015)
De início, a recorrente afirma que há nulidade no acórdão
atinente ao julgamento dos embargos de declaração, uma vez que o relator do
processo, Des. Raphael Mattos, ficou vencido no tocante à preliminar
suscitada no julgamento do recurso eleitoral. Logo, sustenta que os
declaratórios deveriam ter sido relatados pela Desa. Cristiane Frota, cuja tese
foi condutora da divergência. Assevera violação ao art. 941 do CPC/2015, que
preceitua:
Art. 941. Proferidos os votos, o presidente anunciará o resultado do
julgamento, designando para redigir o acórdão o relator ou, se
vencido este, o autor do primeiro voto vencedor.
No entanto, conforme pontuado pelo acórdão dos segundos
embargos de declaração (fI. 1.033v.):
Ocorre que a Desembargadora Cristiane Frota inaugurou uma
divergência sobre uma questão preliminar, e não sobre o mérito do
processo, logo, inaplicável a norma acima, uma vez que faz
expressa referência "ao resultado do julgamento", ou seja, somente
quando do julgamento do mérito é que deverá ser designado o autor
do primeiro voto vencedor para redigir o acórdão, o que não ocorreu
nesse caso.
Ademais, a tese da embargante deveria ser alegada antes do
julgamento dos primeiros embargos, pois a mesma foi devidamente
intimada sobre a pauta de julgamento, onde constou expressamente
o nome da autoridade que relataria o processo quando do seu
julgamento, portanto, a alegação está sob a preclusão consumativa.
Está correta a compreensão da Corte de origem, tendo em
vista que, embora o relator tenha ficado vencido no tocante à questão prévia
relativa à ilicitude da prova decorrente de busca e apreensão, ele prosseguiu
no julgamento e exarou juízo de mérito, no que ficou vencedor, circunstância
apta a indicar a correta aplicação, no caso, do disposto no art. 941 do
CPCI2OI 5.
Ademais, a recorrente não suscitou o vício na primeira
oportunidade que lhe caberia, o que atrai a preclusão. Nesse sentido:
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ME

[ ... ] considerando a regra da preclusão e os princípios da boa-fé e
da economia processual - que recomendam que se evitem
retrocessos na marcha processual - eventual nulidade processual
deveria ser suscitada na primeira oportunidade que coubesse ao
E ... 1
interessado se manifestar nos autos3
Portanto, rejeito essa alegação.
Nulidade do lulgamento por ausência de acolhimento da contradita da
testemunha Elaine Saies (suposta violação ao art. 50, LIV e LV, da CF)
A recorrente aponta que o acórdão regional é nulo por violar a
ampla defesa, já que não foi acolhida a contradita apresentada em desfavor da
testemunha Elaine Saies.
Sobre o ponto, a Corte de origem, soberana na análise de
fatos e provas, entendeu não haver prova do alegado (fi. 920v.):
Conforme destacado pelo juiz à fl. 475, e pelo MPE à fI. 846, não há
nos autos prova de que existiria uma inimizade entre a testemunha e
a recorrente. Ademais, o fato de serem adversárias políticas sem
que se tenha outro elemento nos autos não é suficiente a justificar a
rejeição da prova testemunhal.
Firmada a premissa fática sobre a inexistência de prova da
inimizade capital entre a testemunha e os representados, a pretensão recursal
esbarra, nesse ponto, no Enunciado no 24 da Súmula da jurisprudência desta
Corte Superior4.
Portanto, rejeito essa alegação.
Nulidade do •uiqamento por ausência de acolhimento do pedido de
esclarecimentos e diligência em relação ao fato que envolve a testemunha
50, LIV e LV, da CF)
Renata de Oliveira Mendes (suposta violação ao art.
A recorrente alega que houve ofensa ao art. 50, LIV e LV, da
CF, por terem sido indeferidos - sob o argumento de preclusão - os reiterados
requerimentos de expedição de ofício ao Hospital das Clínicas, nos quais se

TSE: AgR-PC n° 256-17/DF, rei. Mm. Admar Gonzaga, julgado em 15.3.2018, DJe de 7.5.2018.
Enunciado 24 da súmula da jurisprudência do TSE: "Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do
conjunto fático-probatóriO".
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questionava a realização de exames de mamografia pela testemunha Renata
de Oliveira Mendes e o pagamento pelo serviço.
Ao se manifestar sobre o tema, a Corte de origem assentou
(fls. 920v.-921):
O juiz indeferiu o pedido, com o fundamento de que "teria pouca ou
nenhuma relevância, pois o que importava é se foi prometido ou
dado, sob qualquer pretexto, vantagem econômica com o propósito
de se angariar votos".
Rejeito a preliminar com o mesmo fundamento adotado pelo juiz,
qual seja, de que o fato relevante é a promessa de vantagem, e não
se houve o pagamento do serviço, e o seu respectivo valor.
Ao contrário do que se sustenta no recurso, a prova foi
indeferida por ser considerada inútil, uma vez que a discussão posta na inicial
consistia na promessa ou oferta de benesse com o propósito de obter voto, e
não propriamente com a realização do exame médico prometido.
Esse entendimento está de acordo com a orientação pacificada
desta Corte no sentido de que:
[...] a teor do art. 370, parágrafo único, do CPCI2015, "o juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis", regra
que se aplica com mais ênfase aos feitos eleitorais, pautados pelo
princípio da celeridade5 [ ... ]
Portanto, rejeito essa alegação.
4. Nulidade da sentença de primeiro grau, por configurar julgamento extra
petita (suposta violação ao art. 141 do CPCI2015)
A recorrente afirma que é nula a decisão de primeira instância
por ser extra petita, porquanto a condenação por captação ilícita de sufrágio
decorre de conduta que não foi descrita na exordial da AIJE.
No entanto, a esse respeito, a Corte regional consignou (fI.
921):
Sobre esse ponto, cumpre destacar que constou expressamente da
petição inicial (fI. 04) tanto a questão do abuso do poder econômico,
TSE: AgR-REspe n° i 76-91/BA, rei. Mm. Jorge Mussi, julgado em 18.12.2018, DJe de 21.2.2019.
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como a questão da captação ilícita de sufrágio, mediante a
promessa de vantagens em troca de votos. Segue a transcrição: que
a ousada estratégia de abuso do poder econômico empregado pelos
investigados na busca por votos, onde toda a sorte de bens e
vantagens pessoais eram oferecidos, prometidos, doados e
efetivamente entregues aos eleitores em troca do voto, tendo por
garantia a retenção de cópias de identidade e títulos eleitorais, como
forma de persuadir os menos letrados a cumprir o 'acordo".
Além disso, o autor da ação, à fI. 418, arrolou testemunhas com o
objetivo de fazer prova do abuso do poder econômico e do "esquema
de compra de votos".
Sendo assim, rejeito a preliminar de que a sentença seria extra
petita, pois o juiz poderia enfrentar na sentença tanto o abuso do
poder econômico como a captação ilícita de sufrágio, uma vez que
há a narrativa de fatos, ainda que de forma sucinta, que podem levar
a uma conclusão ou outra, e até a ambas, dependendo da prova a
ser produzida.
Na compreensão do TRE/RJ, os fatos narrados na inicial
permitem, em tese, o enquadramento da conduta tanto como abuso do poder
econômico quanto como captação ilícita de sufrágio.
Também nesse particular a compreensão da Corte de origem
está alinhada com o entendimento deste Tribunal Superior, cristalizado no
Enunciado n° 62 da Súmula da nossa jurisprudência6.
Portanto, rejeito essa alegação.
5. Ilicitude da prova colhida em busca e apreensão no período noturno e
realizada na casa da recorrente (suposta violação ao art. 50 , Xl, da CF)
A recorrente alega que houve violação ao art.

50, Xl, da CF e à

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que é ilícita a prova
colhida por meio do procedimento de busca e apreensão, que ocorreu em sua
residência no período noturno.
Defende que a ocorrência de pontuais eventos eleitorais em
sua residência não a transforma em comitê nem lhe retira a natureza de
domicílio, de forma a, supostamente, autorizar a entrada de autoridade judicial
para a colheita de provas no período noturno.

6

Enunciado n° 62 da Súmula da jurisprudência do TSE: Os limites do pedido são demarcados pelos fatos imputados
na inicial, dos quais a parte se defende, e não pela capitulação legal atribuida pelo autor'.
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Esse tema motivou o deferimento da tutela de urgência pelo
então relator, Ministro Admar Gonzaga (ID 3180388).
Cito trecho dos debates e da votação referente à preliminar na
Corte de origem, oportunidade em que foi formada a maioria (fls. 916-918):
DESEMBARGADORA ELEITORAL CRISTIANE FROTA: [ ... ]
E...]
A grande questão deste processo é que a recorrida Margareth
transformou sua residência em um comitê eleitoral por um período.
No momento em que fez isso, entendo que ela terá que arcar com
os ônus de não ter mais a garantia constitucional. Ela expôs sua
família, seus bens e sua própria vida íntima. Se, mesmo sabendo da
garantia constitucional de inviolabilidade da residência, pelo menos,
em período noturno, decidiu transformá-la, de livre iniciativa, em um
comitê eleitoral nas vésperas de uma eleição, esta é uma situação
diferente da defendida pelo Desembargador Eleitoral Raphael
Ferreira de Mattos. A questão deve ser trazida a qualquer tempo. E
eu estava muito propensa a acompanhá-lo. Contudo, o grande
ponto, que realmente me incomoda - e estamos falando de fatos
muito graves -, é ela mesma ter afastado a proteção da sua
residência. Portanto, não vejo como falarmos em nulidade.
[ ... 1
DESEMBARGADOR ELEITORAL CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA:
Senhor Presidente, muito rapidamente, permita-me uma pequena
digressão. Eu até teria muito o que falar, mas, pelo adiantado da
hora, não devo.
Peço vênia ao Relator, mas a questão, na forma da divergência
aberta, está pautada no art. 50 da Constituição, que se refere à casa.
A mim, não compete ampliar o texto constitucional. Há um direito
fundamental, que deve ser observado nos estritos termos
estabelecidos.
De acordo com o Memorial que recebi do douto Advogado, foi pedida
a busca e apreensão na sede da coligação partidária, que, por uma
coincidência, era a casa da candidata. Na documentação anexada
ao Memorial, consta a decisão da juíza:
"Diante do exposto, defiro o pedido liminar requerido pelos
autores em sua inicial para determinar a expedição de
mandado de busca e apreensão a ser cumprido no comitê e
também residência dos réus."
Ou seja, como disse a Desembargadora Eleitoral Cristiane Frota,
quando a recorrida passou a utilizar a própria casa como comitê
partidário, expôs seus filhos, sua família e sua intimidade. Não foi a
decisão que expôs ou violou sua intimidade. Ela mesma o fez
quando permitiu que tudo transcorresse e fosse discutido ali dentro.
Enfatizo que a atitude da Juíza de permitir o cumprimento do
mandado até 22h é perfeitamente lícita e válida, está nos termos do
CPC, utilizado subsidiariamente na Justiça Eleitoral de acordo com
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resolução do TSE. Um exemplo é a prática de atos até nas férias,
feriados em caso de tutela de urgência, desde que haja autorização.
Neste caso, houve autorização.
Do meu ponto de vista - nem mais como julgador, mas como
cidadão -, questiono se, após anos e anos de trabalho no processo,
de coleta de prova, por uma questão formal, deveria o processo ser
todo anulado. Não sei se seria conveniente.
Com base nesses argumentos, peço perdão ao Relator e
acompanho a divergência.
[...
DESEMBARGADORA ELEITORAL CRISTINA FEIJÓ: Senhor
Presidente, friso que a ação de investigação judicial eleitoral tem
natureza cível, não penal, e que o Código de Processo Civil, de fato,
remete ao art. 50, XI da Constituição Federal, que dispõe sobre a
violação do domicílio.
Há, então, as seguintes questões: o ato é uma medida de busca e
apreensão - portanto, com natureza de tutela de urgência -; faltavam
48 horas para as eleições - estamos dentro de uma das exceções
previstas pelo Código de Processo Civil -; o ato foi praticado às 19h portanto, nem está além do horário excepcional de prática dos atos
de natureza cível, que deve ser de 6h às 20h -; e o que, para mim,
foi fundamental para formação do meu convencimento, o fato de, na
casa dela, funcionar o comitê. Não se pode tratar por domicílio a
parte aberta ao público, que perde a natureza de local privado e
reservado. Trata-se de local público e, como tal, não se aplica a
excepcionalidade da violação de domicílio.
Assim, com todas as vênias ao Relator, cujo voto está belíssimo,
acompanho a divergência.
DESEMBARGADOR ELEITORAL ANTÔNIO AURÈLIO ABI RAMIA
DUARTE: Senhor Presidente, parabenizando o Relator, vou
acompanhar a divergência e gostaria apenas de expor alguns
argumentos, que me parecem importantes.
Primeiro, a inviolabilidade deve ser sopesada com outros valores,
constitucionais também, como efetividade do processo,
instrumentalidade, fundamentação do art. 93, utilidade da medida e o
regramento do próprio art. 37.
Segundo, acompanhando a visão do nosso Corregedor
Desembargador Eleitoral Carlos Santos de Oliveira, a AIJE é uma
ação civil eleitoral. Logo, deve-se observar o regramento civil
eleitoral, seguindo o domicílio previsto no Código Civil, que
estabelece que o domicílio da pessoa jurídica é o lugar onde
funcionam as respectivas diretorias de administração. No caso em
questão, vemos que ali funcionavam o comitê, a sede da coligação e
a casa da recorrida. No momento em que ela ofertou sua casa para
receber o comitê, tornou-a um local público, abrindo mão de
determinadas garantias. Ela subverte o valor inicial de sua
residência.
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Há outro dado que mais me chama a atenção, Senhor Presidente: a
motivação da decisão da Juíza, que consta do Relatório de
Fiscalização. É normal se encontrar, na casa de alguém, um
coordenador de equipe? Não. É normal se encontrarem vários
seguranças? Não. E normal se encontrarem membros de partido
reunidos? Não. Duzentas e quatro bonecas? Não. Vinte e duas
caixas de bonecas? Não. Cópias de títulos de eleitor? Não.
Documentos de identidade? Não. Contas de energia? Não.
Documentos de anotação de pagamento feitos em 2012? Não.
Contratos de prestação divergentes de anotações feitas? Não. Não
há isso numa residência convencional, o que denota, primeiro, que a
medida era necessária e seu cumprímento indispensável naquela
hora. Certamente, nada disso seria encontrado no dia seguinte. A
Juíza foi prudente e resguardou a efetividade do processo, valor que
se sobrepõe à inviolabilidade do domicílio. Além disso - e o que me
parece mais relevante -, é típico que um domicílio tenha isso? Não. É
típico que um comitê ou sede de coligação tenham isso? Sim. A
resposta está aqui.
Sigo também a última colocação do Desembargador Eleitoral Carlos
Santos de Oliveira quanto à necessidade da medida. No final do
século XIX e ao longo do século XX, vivemos um período de longa
ditadura no mundo, um período negro, a Segunda Guerra Mundial.
Em seguida, veio a luz de um período humanitário, convenção na
Carta de Roma, convenções europeias, que trouxeram uma nova
visão, mais humanitária. Hoje, vivemos um momento de equilíbrio,
de se pensar no resultado do processo.
É crível que fatos tão graves sejam postos de lado em nome de um
formalismo exagerado? Na minha visão, não. O mandado foi
cumprido às 19h, com expressa determinação do juízo,
fundamentada e amparada em nome da efetividade processual, uma
garantia tão rica, preciosa e necessária quanto à inviolabilidade do
domicílio. Sem contar que estamos tratando de uma pessoa pública,
o que relativiza ainda mais seu domicílio.
Razão pela qual peço vênias, louvando o voto posto, para discordar
e acompanhar a divergência.
Como se percebe, a Corte regional, por maioria, ao considerar
válida a medida de busca e apreensão, entendeu resumidamente que:
a recorrente abriu mão da proteção constitucional do
domicílio no momento em que transformou sua residência em um comitê
eleitoral;
o horário de cumprimento da medida (19h) foi válido, nos
termos do art. 212 do CPC/2015, que autoriza a realização de atos processuais
até as 20h;
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a medida ostentava caráter urgente, já que faltavam apenas
48 horas para o pleito eleitoral; e
não é razoável promover a anulação de todo o processo,
que apura fatos graves, em nome de um formalismo exagerado.
Inicialmente, é importante anotar que a defesa da
inviolabilidade do domicílio, garantia fundamental que representa uma das
mais destacadas cláusulas pétreas de nosso arcabouço constitucional vigente,
não representa um "formalismo exagerado", como se cogitou no julgamento
proferido na Corte de origem.
Tal proteção, consagrada em todos os ordenamentos jurídicos
democráticos que se tem conhecimento, não pode ser esvaziada em prol da
aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, dada a evidente
diferença de hierarquia normativa dos valores postos em conflito.
Nada obstante esta constatação, conquanto o tema seja
sensível, entendo que a prova colhida é lícita, especialmente porque a própria
destinatária da proteção constitucional, por ato voluntário, desnaturou o caráter
domiciliar do local de sua residência e - ainda que assim não se
compreendesse o tema - a medida de busca e apreensão foi cumprida em
horário compatível com a proteção domiciliar prevista no art. 50, Xl, da CF.
Como se sabe, na época em que a busca e apreensão foi
realizada, o período das 19 horas, notadamente no Estado do Rio de Janeiro,
ainda dispõe de luminosidade natural suficiente para afastar qualquer
consideração de que já estaríamos diante de horário de repouso noturno.
Ademais, é comum a grande concentração e movimentação de
pessoas, em regra correligionários, nas sedes dos comitês eleitorais dos
candidatos, sobretudo nos dias que antecedem o pleito.
Ressalto ser inviável, nessa via extraordinária, afastar a
premissa de que o imóvel em que foi cumprida a diligência era utilizado tanto
como residência quanto como comitê eleitoral, sob pena de ofensa ao já
referido Enunciado n° 24 da jurisprudência desta Corte.
Portanto, rejeito essa alegação.
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Deficiência na prestação iurisdicional oferecida em embargos de declaração
em pontos que estão imbricados com os tópicos apresentados no recurso
especial eleitoral (suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015 e ao art. 275
do CE)
A recorrente aponta violação ao art. 1.022, II, do CPC/2015 e
ao art. 275 do CE, diante da deficiência na prestação jurisdicional, já que não
foram sanados os vícios apontados nos embargos de declaração opostos.
No entanto, percebo que o acórdão impugnado constatou,
apontando as provas sopesadas na formação de sua convicção, tanto a
licitude da busca e apreensão como a existência de elementos suficientes para
caracterizar a captação ilícita de sufrágio.
Os argumentos apresentados pela recorrente não se
mostraram aptos a afastar tal conclusão, o que torna o recurso inadmissível no
ponto, por força do Enunciado n° 26 da Súmula da jurisprudência deste
Tribunal7 .
Condenação em captação ilícita do sufrágio fixada em meras especulações,
com testemunhos tendenciosos e sem prova robusta
Finalmente, adentrando no mérito, a recorrente argumenta que
houve afronta ao art. 41-A da Lei n° 9.50411997 e à jurisprudência desta Corte
Superior, uma vez que a condenação por captação ilícita de sufrágio baseouse em testemunhos inidôneos e provas ilícitas, não havendo nos autos provas
robustas para fundamentá-la.
Defende que não basta o mero reconhecimento do ilícito em
referência para, automaticamente, condenar o suposto infrator à pena máxima
de cassação do diploma, devendo ser observados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para a correta adequação da pena.
Antes de tudo, esclareço que o cerne das razões recursais
nesse ponto parte da premissa de que os elementos probatórios colhidos

Enunciado 26 da súmula da jurisprudência do TSE: Ê inadmissível o recurso que deixa de impugnar
especificamente fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta'.
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mediante a busca e apreensão seriam declarados nulos, pretensão já rejeitada
acima.
Feito o registro, percebo que os autos contêm provas robustas
dos atos de captação ilícita de sufrágio, conforme se percebe no seguinte
extrato (fis. 923-926):
Além disso, o oferecimento de vantagens em troca de votos
caracteriza a captação ilícita de recursos, e não o abuso do poder
econômico, salvo prova de que as condutas também foram abusivas,
o que não ocorreu nesse processo, uma vez que não há prova de
que houve a distribuição do material apreendido quando do
cumprimento do mandado e busca e apreensão.
O material apreendido quando do cumprimento do mandado de
busca e apreensão é o seguinte (fI. 05):
204 bonecas (brinquedo de criança) acondicionadas em 22
caixas fechadas e uma aberta;
Diversas cópias de título de eleitor;
Documentos de identidade;
Contas de energia elétrica de pessoas diversas das residentes no
domicílio;
Documentos com anotações de pagamentos feitos no ano 2012,
bem como contratos de prestação de serviços divergentes de
anotações feitas em outra folha anexa aos contratos.
A apreensão desse material significa a existência de fortes indícios
de oferecimento de vantagens em troca de votos, ou seja, de
captação ilícita de sufrágio, o que, de fato, ocorreu nesse processo,
conforme passo a expor.
[ ... ]
Na sentença, à fl. 668, consta que houve promessa de vantagem em
troca de voto, nos seguintes termos: "houve por parte dos requeridos
abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio através da
prática de promessa de empregos e pagamento de exames médicos
em troca de voto, durante a campanha dos réus nas eleições
municipais de Italva no ano de 2016." O juiz fundamentou a sua
conclusão nos depoimentos das testemunhas arroladas.
[...
No caso em tela, de fato, ao analisar o depoimento das
testemunhas, conforme mídia audiovisual à fI. 540, forçoso concluir
que houve a captação ilícita de sufrágio nesse caso.
A testemunha Elaine Salies Krellic Bernado disse o seguinte: que
"antes da eleição (no período eleitoral) o Joelson e a Margareth
foram a minha casa e me prometeram emprego, e eu simplesmente
votei nele, e trabalhei de fiscal porque ele me prometeu emprego", e,
ainda, que "depois da eleição ele ficou de me dar uma vaga no
serviço de convivência e fortalecimento de vínculos".
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Ao ser indagada se após a eleição a mesma teria procurado a
prefeita eleita a fim de que a mesma cumprisse a promessa, a
testemunha Elaine Sailes Krellic Bernado disse que sim, e completou
dizendo que foi à prefeitura onde foi atendida pela prefeita, junto com
a amiga Janaina Ramos, quando lhe foi disponibilizada a chave de
acesso ao local aonde chegou a exercer as suas atribuições.
A testemunha Rosemberg Ribeiro Gabi afirmou que "foi procurado
por Margareth para ajudar na sua campanha e obter votos a seu
favor em troca de promessa de emprego, já que a candidata o
achava uma pessoa influente no local".
A testemunha Renata de Oliveira Mendes disse que "recebeu, no dia
26/09/2016, de Joelson da Margareth, que coordenava a campanha
de Margareth, promessa de pagamento de exame médico em troca
de votos e de ajudar a eleger a candidata Margareth", e que houve o
pagamento desse exame. O exame realizado foi uma mamografia.
De acordo com o trecho acima, a Corte de origem baseou-se
em diversos elementos de prova - documentais e testemunhais - para formar
seu convencimento, todos coerentes, harmônicos entre si e indicativos da
prática de captação vedada de votos, nos termos do art. 41-A da Lei n°
9.50411997.
Há outro aspecto-que robustece ainda mais a conclusão da
Corte de origem: segundo assentou o voto condutor, as testemunhas não
foram indicadas pelas partes, mas, pelo contrário, foram intimadas para depor
em razão do nome delas ter sido encontrado nos documentos apreendidos no
cumprimento do mandado de busca e apreensão, o que afasta qualquer dúvida
sobre a imparcialidade de seu depoimento.
Desse modo, não há como reverter a conclusão do TRE/RJ
sem profunda incursão no contexto fático-probatório, providência vedada em
âmbito extraordinário, conforme o Enunciado n° 24 da Súmula da
jurisprudência deste Tribunal.
Conclusão
Por essas razões, nego provimento ao REspe n° 0000609-52.
2016.6.19.0141, interposto por Margareth de Souza Rodrigues Soares.
Por consequência, julgo prejudicada a AC n° 0601996-48.
2018.6.00.0000, proposta pela mesma parte, e revogo a tutela de urgência
que atribuiu efeito suspensivo ao recurso especial.
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Por força do art. 224, § 3°, do Código Eleitoral, o TRE/RJ deve
adotar as providências necessárias para a realização de nova eleição para os
cargos de prefeito e vice-prefeito no Município de ltalva/RJ, a partir da
publicação do presente acórdão, sem a necessidade de aguardar o trânsito em
julgado.
É como voto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Presidente,
um cordial bom-dia, que estendo também aos eminentes Ministros e aos
senhores servidores.
Em primeiro lugar, cumprimento os doutores advogados e
também o representante do Ministério Público pelas sustentações muito claras,
precisas, que contribuem para a definição do tema por essa Corte.
Em relação ao caso em julgamento, o eminente relator
destacou com precisão a questão das preliminares. Afastou a nulidade do
julgamento dos embargos por indicação equivocada da relatoria e eu o
acompanho pelos mesmos fundamentos; quanto à nulidade do julgamento por
ausência de acolhimento da contradita da testemunha Elaine SaIes, também
pelos mesmos fundamentos, eu o acompanho na rejeição; e nulidade por
ausência de acolhimento do pedido de esclarecimentos e diligências no que
toca à testemunha Renata, também Sua Excelência invocou fundamento que
eu subscrevo na íntegra; nulidade da sentença, por configurar julgamento extra
petita, suposta violação ao 141, também com tranquilidade o eminente relator
afastou e eu o acompanho.
A única preliminar que merece exame um pouco mais
aprofundado dessa Corte, penso eu, é no tocante à alegada ilicitude da busca
realizada na residência da candidata. Agrego não só os fundamentos que o
eminente relator trouxe mas também o fato, para mim, central, decisivo, de que
o acesso ao público no comitê eleitoral - era residência e comitê eleitoral -
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afastou qualquer dúvida quanto à legalidade da busca realizada no local,
dentro do horário permitido pelo Código de Processo Civil.
De modo que eu também, com essas singelas observações,
não tenho dúvida, pelo menos da minha parte, de acompanhar o eminente
relator.
Quanto à prova, Presidente, também ela eu vejo como
bastante robusta e transcrita no acórdão recorrido, como salientou o Ministro
Og Fernandes. O acórdão é taxativo na descrição do material apreendido: 204
bonecas, títulos de eleitores, documentos de identidade, contas de energia
elétrica, documentos com anotações de pagamentos realizados em 2012, bem
como contratos de prestação de serviços divergentes das anotações feitas em
outra folha anexa aos contratos. Tudo isso, segundo o acórdão, é indício forte
de oferecimento de vantagens em troca de voto.
E também o acórdão fez referência à troca de votos
mencionada pela sentença no trecho em que transcreveu:
E ... ]
Houve por parte dos requeridos abuso de poder econômico e
captação ilícita do sufrágio através da prática de promessas de
emprego e pagamento de exames médicos em troca de voto [...].
Além disso, o acórdão transcreveu e o representante do
Ministério Público, cuidadoso, também fez o excerto, aqui na sua
manifestação, dos depoimentos das testemunhas que tanto Elaine, quanto
Rosemberg, quanto Renata, como referiram o eminente Ministro Og
Fernandes, foram taxativas na comprovação dos fatos. Esse conjunto
probatório descrito no acórdão é robusto. Também não tenho dúvida, a meu
juízo, de acompanhar o eminente relator.
Apenas duas ressalvas, Presidente. A primeira, que é uma
divergência parcial em relação à aplicação da multa. Eu verifiquei no art. 41-A,
que trata da captação de sufrágio, ele tem a seguinte redação:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui
captação de sufrágio, vedada por esta Lei, o candidato doar,
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oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o
voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o
dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil
Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18
de maio de 1990.

E remete o procedimento, como nós sabemos, ao art. 22 da
Lei Complementar 64/90. Fui à Lei Complementar, ao art. 22, lá também, na
descrição do procedimento, como sabemos todos, não permite, a meu juízo, a
aplicação de ofício dessa penalidade da multa. Ela teria que ser requerida e
aqui, no caso, não foi imposta pelas instâncias ordinárias, não veio esse tema
debatido, não veio esse tema posto nos recursos. Eu penso que aí é reformatio
in pejus e, nessa parte, quanto à multa, eu ouso discordar do eminente relator.
Por fim, também louvo a proposta intermediária, que faz o
Ministro Og Fernandes, quanto à eficácia imediata da decisão, no sentido de
cindi.-la, não é? Uma parte é eficácia imediata e a outra depende da publicação
do acórdão. Penso que não é possível separar as duas coisas; penso que, a
partir da comunicação ao Tribunal, se faz também o cumprimento imediato da
decisão.
Digo isso, porque nós debatemos com muita profundidade
esse tema na última quinta-feira - na última terça-feira, perdão, na última
sessão - e ali o que ficou muito candente, especialmente nas manifestações
do Ministro Luiz Edson Fachin, é da autoridade da decisão da Corte, que,
depois do debate que nós fizemos aqui, sobre todos os temas, de
conhecimento público, de acesso transparente pelas partes, da possibilidade
de se obter nos gabinetes os votos e o acórdão, não me parece razoável ter
que aguardar, ainda que sob a alegação de garantia do direito de defesa, a
publicação do acórdão.
Isso porque, como foi dito, é possível obter certidão do julgado;
é possível obter as cópias do julgamento; é possível tomar anotações aqui do
que foi decidido. De modo que eu creio que é possível imediatamente se
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cumprir o que se deliberou aqui, até para a preservação da autoridade da
Corte.
Então, são essas duas pequenas divergências que eu ouso
apresentar. Quanto ao mais, acompanho o voto do eminente relator.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Senhora
Presidente, não há aplicação de multa aqui não. Aqui, o que foi decidido foi,
basicamente, a inelegibilidade.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Não. Vossa
Excelência aplica multa no final:
[...
Por fim, registro que, uma vez comprovada a captação ilícita, é de
rigor a imposição das sanções, tendo em vista que a norma em tela
resguarda a liberdade do voto e não da legitimidade das eleições.
Reconhecida a multa e a cassação.
[.
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Não.
Talvez faltou clareza aqui. O meu entendimento é exatamente o de Vossa
Excelência. Vou tentar clarificar esse aspecto.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Então, se
não há aplicação de multa, retiro essa parte.
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Não. Não
há aplicação de multa, não houve recurso em face disso, não há nenhum
questionamento, eu faço esse esclarecimento.
Agradeço ao eminente colega, bicolega Salomão, pela
observação. Mas, nesse aspecto, estamos de acordo.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Poderia ser
duplo, ao invés de bi, duplo?
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O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Eu prefiro
supercolega.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Obrigado.

VOTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Eminente Presidente, Senhores Julgadores, também eu iniciaria a fala
louvando as excelentes sustentações orais do Doutor Márcio Luiz Silva, do
Doutor Carlos Eduardo Ferraz e do nosso eminente Vice-Procurador-Geral da
República, Doutor José Bonifácio.
Eu estudei a matéria já de há muito e cheguei também, assim
como o fez o Ministro Salomão, às mesmas conclusões do Ministro Og
Fernandes.
Eu comecei pelo texto constitucional, especificamente no art.
50,

inciso Xl, segundo o qual a casa é asilo inviolável do individuo. E,

interpretando essa norma a partir do seu ethos, que seria proteger a intimidade
familiar dessas violações abruptas, no silêncio da noite, na frente dos filhos,
durante o horário de jantar, etc., etc.
Mas o Código de Processo Civil, de 2015, que é extremamente
conectado com essa visão constitucional - os seus primeiros artigos são,
inclusive, indiscutivelmente voltados a fazer essa correlação com o signo da
constitucional idade -, ele avançou um pouco no trato da matéria, assim como
fez crer um dos eminentes advogados, à luz da realidade atual que cerca as
nossas vidas, e os processos judiciais não podem ser desconectados por
inteiro dessa realidade.
E no art. 212 há uma regra que me parece perfeitamente
aplicável à seara eleitoral até com mais flexibilidade ainda. No caso especifico,
o eminente relator registra que se estava a menos de 48 horas das eleições e
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que o ato de urgência justificara essa providência judicial, a regra é de que
esses atos serão realizados em dias úteis - regra geral -, das 6h às 20h.
Mas há dois dispositivos no próprio art. 212 temperando essa
matéria de urgência. O primeiro, no § 11:
Art. 212[...]
§ 10

Serão concluídos após as 20 (vinte) horas os atos iniciados
antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar grave
dano.

E o § 2°:
§ 21 Independentemente de autorização judicial, as citações,
intimações e penhoras poderão realizar-se no período de férias
forenses, onde as houver, e nos feriados ou dias úteis fora do
horário estabelecido neste artigo, observado o disposto no art. 50,
inciso Xl, da Constituição Federal
No caso específico, não se está diante de um ato praticado à
meia-noite, às onze horas da noite, mas praticado às sete horas da noite. E o
Regional, num debate bastante vertical entre os eminentes Desembargador
Raphael Ferreira de Mattos, eminente relator, e a Desembargadora Cristiane
Frota, dá conta de que não se estava propriamente diante de uma residência
em sentido material, mas de um imóvel que compartilhava as duas finalidades
- a finalidade residencial e essa finalidade de ser sede do próprio comitê de
campanha.
Há, por assim dizer, um desvirtuamento desses valores que
justificavam a proteção do lar, diante dessa necessidade, num juízo,
evidentemente, de ponderação.
A Desembargadora Cristiane chega a anotar, diante de uma
colocação do Desembargador Raphael, o seguinte:
Mas quando Vossa Excelência traz uma questão que, como disse
que o advogado, em nenhum momento, foi colocada em razões de
apelação [já que nem apelação tratou desse assunto] - a apelação
não tratou da ilegalidade por ser em período noturno -, posso
também dizer que estamos falando de um comitê eleitoral aberto ao
público. [ ... ]
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E é interessante que a Desembargadora Cristiane Frota
confessa que isso é uma presunção, mas, digo eu, é uma presunção
perfeitamente conectável com a nossa realidade fenomênica, de que um
comitê seja aberto ao público, na medida em que pessoas podem se dirigir a
ele para buscar informações, buscar materiais de campanha.
Há registro, inclusive, feito da tribuna, de que, no momento da
realização do ato processual, reuniões estavam em curso, com dezenas e
dezenas de pessoas, não é. E é interessante que, com a habilidade que é
própria da eminente Desembargadora Cristiane Frota, ela retira essas
informações dos próprios memoriais dos advogados. E, de acordo com o
memorial que recebi do douto advogado, foi pedida a busca e apreensão na
sede da coligação partidária. Então, não foi um ardil, um embuste, nada disso.
O ato foi praticado justamente no endereço indicado pela candidata.
E é interessante que a tese esgrimida, com o brilho
costumeiro, pelo eminente Doutor Márcio Luiz Silva, cuja advocacia admiro de
há muito, fixa apenas nessa questão puramente formal e não numa questão de
legalidade formal, que é a legalidade que nos move nos julgamentos que
primam, por assim dizer, pela justiça material.
Então, o acórdão regional registra que não foi a decisão judicial
que expôs ou violou a intimidade da prefeita. Ela mesma o fez quando
permitiu, primeiro, indicando aquele endereço. E, segundo, que tudo
transcorresse dentro de um mesmo ambiente físico.
Então, à luz dessas premissas fáticas, que estão estampadas,
assim, com muita extensão no acórdão recorrido, eu não me animo a
desconsiderar essas premissas, à luz do óbice sumular n° 24, diante dessa
transmutação do conceito de casa residencial para comitê eleitoral
propriamente dito.
Em relação ao tema específico da execução imediata, já que o
eminente relator esclarece que não está aplicando mais a multa - eu também
tive a mesma compreensão do Ministro Salomão, de que a Corte Regional
aplicara só a cassação, não houve recurso no ponto da acusação -, então, a
meu sentir, seria reformatio in pejus acrescentar a multa.
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Mas, se o eminente relator reconhece que nessa passagem do
voto, de fato, não havia essa intenção, eu estou perfeitamente de acordo e
confortável com essa decisão de que apenas - entre aspas, porque já é muito
- "a cassação se impõe".
Quanto à execução imediata, eu queria fazer apenas uma
consideração paralela, talvez tentando harmonizar as compreensões que estão
na bancada para deliberação. No caso de anteontem, nós estávamos
discutindo eleição estadual. O recurso era ordinário, nós tínhamos aquela
compreensão, estávamos magoados com aquela decisão do Supremo Tribunal
Federal, que, dias depois da nossa alteração jurisprudencial, da qual eu,
inclusive, não participei, em sede liminar, suspendeu os efeitos da nossa
execução imediata.
Mas, nesse caso, me parece que é possível avançar, por duas
considerações. A primeira é o recurso especial. Nós já temos duas decisões
das instâncias ordinárias confirmando, por assim dizer, essa cassação.
E, depois, me parece que os atos de execução provisória só
não foram iniciados não por efeito ope legis como naquele caso. Então, o caso
que implica cassação em eleição estadual, por força da lei, tem efeito
suspensivo. Esse caso específico, por força da lei, não tem efeito suspensivo.
E os atos de execução só não foram iniciados por uma liminar
monocrática. Então, se o Tribunal, a essa altura, está revogando aquela
liminar, ou tornando prejudicada aquela liminar, nada impediria que o próprio
relator, digamos assim, na solidão do seu gabinete, pudesse reverter aquela
decisão e autorizar a precipitação dos atos de execução imediata, quanto mais
o Plenário.
Então, com essas observações, nesse caso específico, eu não
teria muita dificuldade em determinar a execução imediata, não à mingua de
acórdão, porque me parece elementar, diante do art. 257, §

lO,

que o acórdão

se impõe, mas sim por força do desfazimento daquela liminar monocrática que
sustentava a paralisação desse processo.

E como voto, Presidente.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO CARLOS MÁRIO VELLOSO FILHO:
Senhora Presidente, eminentes pares, Senhor Subprocurador-Geral da
República, primeiro também louvo as defesas orais dos eminentes advogados,
o Doutor Márcio, o Doutor Carlos Eduardo, e o pronunciamento do Doutor
Bonifácio de And rada.
E da leitura atenta que fiz do parecer do Professor Adernar
Borges, que me foi apresentado pelo Doutor Márcio, eu verifico que, de acordo
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o conceito de "casa"
inscrito no art. 50, inciso Xl, da Constituição Federal, deve merecer uma
interpretação elástica, de maneira a alcançar não só a residência do indivíduo,
mas também onde esse indivíduo exerce a sua profissão. Há julgados,
inclusive, falando em escritórios de contabilidade e até lojas comerciais.
Eu não tenho dúvida, portanto, de que o comitê está albergado
pela inviolabilidade insculpida no art. 50, inciso Xl. A questão problemática, a
meu ver, diz respeito ao horário. A partir de que horário se deve considerar
como período noturno? Eu vejo que a Constituição tem um dispositivo que
garante uma remuneração maior ao trabalho noturno.
E, na regulamentação, nós temos uma diferença de tratamento
entre trabalho rural e trabalho urbano. O trabalho noturno urbano inicia-se às
22h. O rural, quando se trata de atividade agrícola, inicia-se às 9; e, quando se
trata de atividade pecuária, às8. Veja que não há um tratamento uniforme, o
que deve ser considerado noite na zona rural, talvez, não se devá em relação à
zona urbana.
Mas me conforta saber que, no caso, a busca e a apreensão
foi iniciada às 19h. Nós temos, aí, juristas tidos como garantistas, como, por
exemplo, o Professor Aury Lopes Júnior, que pugnam por, a partir do artigo
212 do Código de Processo Civil, se ter como horário noturno aquele após as
20h.
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Não me animo, portanto, assim como não se animou o relator,
em anular provas tão relevantes, colhidas em uma diligência que foi realizada
às 19h. Há informações de que, no momento, o comitê - era antevéspera de
eleição - se encontrava em pleno funcionamento, com a presença de
membros de partidos, com a presença de coordenadores de equipe e cabos
eleitorais. Me é muito difícil anular provas que foram colhidas em um ambiente
como esse.
De maneira que, no ponto, eu acompanho o eminente Ministro
Relator, que foi secundado pelo Ministro Tarcisio e pelo eminente Ministro
Salomão.
Quanto à execução do julgado, tendo em vista que a matéria
não está ainda resolvida exatamente em função de uma medida cautelar que
foi concedida pelo eminente Ministro Admar Gonzaga, a partir do momento em
que nós aqui julgamos prejudicada essa cautelar, a decisão pode ser
executada.
De maneira que acompanho o voto do eminente Ministro
Relator com as observações do Ministro Luis Felipe Salomão e do Ministro
Tarcisio.
É assim como voto, Presidente.

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
eminentes pares, subscrevo as saudações e os cumprimentos já deduzidos,
quer ao eminente Ministro Relator, quer às sustentações orais, e verifico que o
voto apresentado pelo eminente Ministro Og Fernandes espelha o acórdão
fluminense e, do estudo que fiz, vai ao encontro da compreensão que tenho e,
portanto, acompanho a Sua Excelência na conclusão.
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Nada obstante, tenho uma pontual dissonância e uma eventual
sugestão de decote a ser sugerido em um dos fundamentos que está
espelhado no item 6 da subementa, que me permito ler. Diz Sua Excelência:
E ... ]
6. A medida de busca e apreensâo realizada na residência da
recorrente no período noturno é válida, porque [E sua Excelência
indicou quatro motivos concomitantes ou concorrentes] a) a
recorrente por ato voluntário utilizou sua residência como comitê
eleitoral desnaturando o caráter domiciliar do local de sua residência;
b) horário de cumprimento da medida às 19 horas foi válido, nos
termos do art. 212 do CPC, de 2015; c) a medida sustentava caráter
urgente, já que faltavam apenas 48 horas para o pleito eleitoral; e d)
[e aqui vem a pontual observação que faço, diz Sua Excelência] não
é razoável promover anulação de todo o processo que apura fatos
graves em nome de um formalismo exagerado.
[...
Sobre este ponto, ou seja, sobre o item d, verifica-se que a
maneira pela qual foi formulado pode permitir a compreensão, segundo a qual
a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas é, ou seria, um
fundamento concorrente para afastar a garantia constitucional da
inviolabilidade dos domicílios, o que desafiaria uma outra reflexão.
Entende-se que - e é a compreensão que tenho e do que
conheço dos precedentes, quiçá, também seja Sua Excelência o relator -, se a
prova efetivamente tivesse sido produzida com violação da residência, a forma
seria irrelevante e, ao mesmo tempo, insuficiente para superar a nulidade.
Feita essa pontual observação, acompanho Sua Excelência
quanto o mais e peço vênia para, no ponto da execução, acompanhar o
eminente Ministro Luis Felipe Salomão, mantendo-me coerente com o que já
houvermos debatido sobre esta matéria, ou seja, a execução,
independentemente da publicação do acórdão.
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Perfeito.
Eu já acolhi a sugestão do eminente e agradeço a solução do Ministro Fachin,
porque está absolutamente correta.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Com
relação à medida de busca e apreensão?
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Perfeito.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Bom dia,
Presidente. Cumprimento os colegas, cumprimento o Doutor Bonifácio, os
advogados que da tribuna falaram.
Presidente, inicio pelo ponto que entendo mais importante, já
citado pelo Ministro Edson Fachin, e com uma extrema preocupação da
mensagem que o Tribunal Superior Eleitoral pode passar em relação à questão
da inviolabilidade domiciliar. Esse julgamento - e os fundamentos e as
alegações que nele se fizeram - acabou, a meu ver, transcendendo o caso
concreto, o que é extremamente perigosa em virtude da mensagem que pode
passar.
Há uma transcrição nos autos do voto do Desembargador
Eleitoral Antônio Aurélio Duarte, que diz:
E ... ]

É criveI que fatos tão graves sejam postos de lado em nome de um
formalismo exagerado?
E ... 1

E, várias vezes, o Tribunal Regional Eleitoral trata
inviolabilidade domiciliar como um formalismo.
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Há um outro trecho, com o devido respeito, que compara a
inviolabilidade domiciliar com a celeridade processual, dizendo que são
garantias de mesma estatura. Então, que uma prevalece sobre a outra. Isso é
o total desconhecimento de uma das garantias mais antigas, um direito
fundamental enraizado mundialmente, que é expressado, no início - e faço
questão de fazer essa citação -, porque é no início do parlamentarismo inglês,
quando ainda havia uma força muito grande do rei, onde o Lord Chatan, no
Parlamento Britânico, pronuncia o famoso discurso:
E ... ]
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da
Coroa. Sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o
vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode
nela penetrar, mas o rei da Inglaterra não pode nela entrar.
[ ... 1
Nós não podemos passar o recado de que a inviolabilidade
domiciliar é um formalismo - vamos invadir; se acharmos algo, vale; se não
acharmos, pedimos desculpa; fechamos a porta.
E, aqui, Presidente - não só o Ministro Edson Fachin disse,
mas o Ministro Velloso também -, de muito, o Supremo Tribunal Federal, em
inúmeros precedentes, inúmeros, já pacificou e cito aqui, a título
exemplificativo, o RE 251445, de relatoria do Ministro Celso de Mello; o RHC
n° 90376, também de relatoria do Ministro Celso de Melio, citando lições
antigas de Nélson Hungria, que o conceito de casa é o conceito de local
habitado, inclusive para o exercício profissional.
Casa, escritório de advocacia, consultório médico, consultório
dentário, empresas, a questão da invasão para obter provas e empresas, o
fato de ter acesso de público não se confunde com o fato de ser aberto ao
público. São coisas diversas.
E lembro aqui a invasão sem mandado judicial de um comitê
eleitoral, sede de partido, o caso mais famoso da história, Watergate. Então,
também é legal aquela invasão. Ah, porque, se é aberto ao público.., ah, mas
era à noite. Não importa, se faz reunião, se faz proselitismo político.
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Entendo que o importante é nós deixarmos fixado, primeiro,
comitê eleitoral está abrangido pelo conceito de casa. Tanto que houve
necessidade de a juíza expedir um mandado de busca e apreensão. Porque a
Constituição é muito clara no art. 50, inciso XI:
Art.

50

[ ... ]

Xl - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo [aí vem as hipóteses
onde não há a necessidade de mandado de busca e apreensão, e
não se diferencia dia e noite] em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia [somente
durante o dia], por determinação judicial.
Por que a juíza expediu um mandado judicial? Porque ela, e
quem pediu o mandado judicial, entendia que era casa, se não poderia
adentrar normalmente sem mandado judicial.
E, já no mandado - e aqui também faço questão de salientar
para deixar constando no meu voto - não poderia ter fixado até 22h. Em
qualquer interpretação de qualquer lugar do mundo, 22h não é dia. Mandado
judicial não transforma noite em dia, com todo o respeito também às opiniões
em contrário, O CPC não pode transformar noite em dia. O CPC não pode
restringir e não o faz, porque o que o CPC fala são algumas medidas,
intimação, mas não fala que pode haver invasão domiciliar às 22h.
Aqui a questão é muito relevante. Comitê eleitoral é casa para
fins de invasão. Se é casa, precisa de mandado judicial. Se teve mandado
judicial, só pode ser executado durante o dia.
Essas premissas são importantíssimas para se evitar o abuso
não só na seara eleitoral, mas, principalmente, na seara policial, onde nós
vemos, diuturna e lamentavelmente, abusos no cumprimento de buscas e
apreensões.
Então, não se enquadra aqui, e essa fundamentação do
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral me parece errônea, a fundamentação
não se enquadra aqui na desnecessidade de mandado. Vejam que temos aqui,
como diria Manzini, as sentenças suicidas. São tão contraditórios os
fundamentos do TRE nesse aspecto, que, primeiro, fala que não é casa. Se
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não é casa, não precisaria de mandado judicial. Depois, fala: "Oh, teve
mandado judicial". Na verdade, é que não é noite. É casa, precisa de um
mandado judicial e só pode ser cumprido durante o dia.
E aqui entra a questão: foi ou não respeitado o critério do dia?
E o Ministro Velioso tocou nesse assunto.
A Constituição, obviamente, não define o que é dia e o que é
noite, mas já há dois critérios internacionalmente conhecidos e que, na própria
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, da Suprema Corte norteamericana, do Tribunal Constitucional Português, vão se misturando. O critério
horário, dia é das 6 às 18; noite é das 18 e um segundo até chegar às 6 da
manhã.
Obviamente é um critério que facilita a análise. É um critério
que coloca balizas extremamente objetivas para impedir abusos, mas é um
critério que nem sempre corresponde exatamente a ratio da norma
constitucional. Durante o dia é possível realizar busca e apreensão em virtude
da claridade, transparência e possibilidade maior de fiscalização.
Essa é a razão da Constituição. E essa razão e essa conquista
vêm do Direito Romano, onde se dizia que buscas e apreensões dentro de
casa, não somente por ordem judicial, à época também por ordem
administrativa era possível, mas deveriam ser feitas na claridade solar e,
obviamente, de forma figurada, os juristas romanos diziam que, quem
realizasse deveria estar nu, com um pesado prato de prata nas mãos para ter
que segurar com as duas mãos. Por que isso? Para não subtrair provas - por
isso que duas testemunhas, até hoje, devem acompanhar busca e apreensão
- e nem para plantar provas, levar na roupa e plantar. E a busca deveria ser
efetivada durante o dia, sempre com a claridade solar para possibilitar a
fiscalização.
E, aí, vem o segundo critério, também mundialmente aceito, o
critério físico-astronômico. Eu costumo brincar que é um critério romântico,
porque dia é o que vai da aurora ao crepúsculo e noite seria do pôr do sol até o
novo alvorecer.
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A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Eu diria
poético.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Poético,
realmente.
Agora, o que significa o critério físico-astronômico, que, na ratio
constitucional, é perfeito? Dia é quando está claro; noite é quando está escuro.
Obviamente, se na ratio, se no respeito à razão constitucional, ele é perfeito,
às vezes, é difícil você constatar retroativamente se havia ou não claridade.
Nesse caso, não é difícil. Nem precisamos ir ao homem do
tempo retroativo. Por quê? Dezenove horas, no dia 30, 29 de setembro, ou
seja, 15 dias antes do dia 16 de outubro do ano de 2016, onde começou o
horário de verão. E é jurisprudência pacífica que, obviamente, no horário de
verão, você pode cumprir o mandado automaticamente até às 19h, uma hora a
mais. E, mesmo assim, analisar a questão se havia ou não claridade, ou seja,
19h, às vésperas, aqui, do horário de verão, a ratio constitucional está
satisfeita. O mandado está errado, quando esticou sua possibilidade de
execução até as 22h, mas quem realizou a busca e apreensão teve o cuidado
de cumprir ainda durante o dia.
Então, fixando essas premissas, e a sugestão colocada pelo
eminente Ministro Fachin de se retirar o item 4...
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: O item 6.
O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Obrigado.
De se retirar o item 6 da conclusão do julgamento. Com essas premissas, e
que comitê eleitoral é casa - o fato de poder ter acesso ao público em reuniões
em nada alterar essa característica, pois se não fosse casa, se fosse aberto ao
público como um parque, pessoas e comitês eleitorais concorrentes poderiam
entrar sem bater à porta. Óbvio que é casa para esses fins, precisa de
mandado de busca e apreensão, que deve ser cumprido durante o dia e, aqui,
entendo que o foi.
Por isso que a prova não seria, e não é, ilícita.
Consequentemente, não sendo ilícita, não deriva a sua ilicitude para as outras
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provas. E aqui entra a questão da testemunha, como bem realçado pelo
eminente Ministro Relator, Ministro Og, que a testemunha constava nas provas
apreendidas. Obviamente, se fossem ilícitas haveria a derivação. Entendo que
não houve.
Então, com essas considerações, essas premissas que
entendo importantíssimas em relação à inviolabilidade domiciliar, uma das
maiores garantias previstas na Constituição, nesse aspecto, ressalvando essas
questões, que, agora, já adotadas também pelo Ministro Og, acompanho o
eminente relator.
No tocante à execução, eu voto para que se aguarde a
publicação do acórdão.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): São duas
observações.
A primeira é de que tudo o que disse o Ministro Alexandre em
relação ao horário é preciso acrescentar que, aqui, foi no Estado do Rio de
Janeiro. Dezenove horas no Estado do Rio de Janeiro não são, exatamente,
em nível da claridade, a mesma coisa do que é na minha região, porque, na
minha região, 19h, no horário de verão, já é escuro. Então, há uma diferença.
Só em reforço ao que disse o Ministro Alexandre de Moraes.
E eu vou, das duas uma, em relação à transcrição que faço da
decisão do TRE, nesse aspecto muito bem realçado pelo Ministro Alexandre,
ou eu vou retirar, ou eu vou fazer um acréscimo na crítica pela não adoção
desses fundamentos, porque, aí, ficamos todos absolutamente assentados
quanto ao tema.
Obrigado.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Eminentes pares, o tema já foi suficientemente debatido. Eu estou com uma
pequena preocupação: nós temos que começar hoje, na sessão administrativa,
o exame das instruções, das resoluções para as nossas eleições municipais.
Então, como eu estou em absoluta consonância, seja com a
conclusão trazida pelo eminente relator - que agora, inclusive, faz esse
pequeno adendo ao voto, justamente no que tange à garantia constitucional da
inviolabilidade de domicilio -, seja, continuo, de acordo com as preocupações
que foram externadas pela maioria, praticamente todos os ministros, mas que
foram mais, digamos assim, reforçadas pelo Ministro Fachin e agora pelo
Ministro Alexandre, eu me limito a dizer que acompanho o voto de Sua
Excelência e ponderaria, ainda, o Ministro Alexandre, o Ministro Relator, eu
própria, seria no sentido de que aguardássemos para o cumprimento a
publicação do acórdão.
Porque, com todo respeito às compreensões contrárias, que
são coerentes com o debate que fizemos há dois dias, na verdade, parece-me
que, na mesma semana, nós tomarmos uma posição divergente e já tendo
antecipado que nos vamos reunir e estudar esse tema, parece-me - submetome a Vossas Excelências - que o mais adequado é que aguardemos a
publicação do acórdão.
Nessa mesma linha, eu estive examinando o fluxo dos atos
processuais, do procedimento dentro do Tribunal Superior Eleitoral, e vi que
podemos, sim, aperfeiçoar e partir para uma publicação muito breve.
Ministro Salomão, Vossa Excelência me questionou, inclusive,
que se, até amanhã, os gabinetes liberarem por escrito os votos que foram
proferidos na terça-feira, nós teríamos a publicação imediata do acórdão.
Então, eu estou pedindo, enfatizando junto a Vossas
Excelências essa necessidade, inclusive o meu, que já está sendo
encaminhado.
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O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: É. O meu já foi
liberado ontem à tarde.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Isso.
O SENHOR CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ (advogado):
Senhora Presidente, a senhora me permite um brevíssimo aparte para falar
pela ordem?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Pois
não, doutor. Já lhe concedo a palavra.
Então, com relação a esse aspecto, eu não sei se o Ministro
Tarcisio, e a despeito das ponderações que fez, extremamente pertinentes,
quanto à situação, à disparidade entre a não absoluta isonomia no caso, há
uma pequena diferença de situação com relação ao efeito suspensivo imediato
do recurso e, aqui, no caso, foi por uma decisão do Ministro Admar, liminar
inclusive.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Exato, Presidente. Eu também me mantenho fiel à compreensão de
Vossa Excelência. É que, nesse caso, me pareceu que, se o próprio relator, no
seu gabinete, pode individualmente determinar a execução, o Plenário também
pudesse, no âmbito da cautelar, não no âmbito do processo principal.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Isso.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: É, exatamente, ela desapareceu do mundo jurídico.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Ficou
prejudicado. Desapareceu.
De qualquer sorte, ficaríamos... Eu ponderaria a Vossas
Excelências por essa questão de coerência na atuação da Corte, dentro de
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uma mesma semana, e, naturalmente, respeitadas as posições que ficaram
vencidas lá, mas que vão ser consideradas, seguramente, para o futuro pelo
Tribunal.
Pois não, doutor.

QUESTÃO DE ORDEM

O SENHOR CARLOS EDUARDO MOTA FERRAZ (advogado):
Senhora Presidente, apenas uma ponderação nesse caso específico, sobre
esse tema que Vossa Excelência acaba de construir um consenso, apenas
para dizer o seguinte: Que há uma liminar, que durou o efeito de um ano, e
que, nesse caso concreto, é bem possível que esse acórdão não seja
publicado esse ano, ainda.
Então, essa mandatária ficaria no cargo até fevereiro ou março
do ano seguinte? Não seria essa uma situação, data venha às posições
contrárias, um pouco complexa, ou seja, permanecer por mais três meses no
exercício do cargo quando todas as instâncias positivaram a questão do ilícito.
É isso que eu queria levar à Corte, que pudesse refletir um
pouco mais a respeito dessa parte especificamente. Ela ocuparia o cargo,
aproximadamente, por mais dois a três meses, pelo menos.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Essa
estimativa sua... Todos mantêm os votos? Está deliberado, com essa
ponderação do eminente relator no sentido de que, desde logo, se comunique
para o Tribunal também já agilizar? Seria isso?
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Veja, eu fiz
essa manifestação, mas disse, ao mesmo tempo, como uma singela
contribuição para o entendimento colegiado. Eu cumprirei o entendimento do
colegiado genuflexo.
Agora, se é esse o entendimento, conforme Vossa Excelência
me parece ter conseguido um consenso, isto é, após a publicação, eu posso
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garantir que meu voto, amnhã, estará' liberádo. Eu tenho umas pequenas
correções a fazer no computador e o meu voto eu libero em 24h.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Presidente,
apenas para contribúir.

,

Eu me recordo 'que 'o Fvíinstro Barroso, na ultima sessão, dizia
que, em razão da alteração da jurisprudência, ele, a partir dali - é apenas para
um conforto em relação à mudança na mesma semana, Vossa Excelência tem
razô - mas o problema é que lá, naquele debate, foi dito: Olha, esse é o
último. A partir daqui, n6s'iremosfaer éssamodificção, pélo menós da parte
de alguns dos julgdoie Entãã, isso conf6it úm p&Jco iahto à altéraçã'o,
ao menos, na mesma semana.
A SÊNHcRA MINISTRA ROSA WEBER (presidente). Mas é
que, no caso, o Ministro Barroso rão está participan
i do e o Ministro Alexandre
de Môraës Votõu no sentido de ques&agúardei"publicação do órdão.
Por isso que disse pnso que esse tema deva ser tratado por
hós ôom consenso e que passemos a observar em todos os processos, porque
voltar - foi o que referi na última 'sentada - pela terceira vez mudar de pósição
nãõ é algo adéquado e sem considerar que à Supremo Tribunal Federal
de'cidiu de uma forma que nada impedé qu sê decida, 'aqui, de outra fôrma.
Tem alirniha(de nõvo.
Então, eu mantenho a proposta que fiz, com a agilização que
será, tenho certeza feita por todos nós.
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