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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 952-46.2012.6.19.0187 - CLASSE 32
- SÃO JOÃO DE MERITI - RIO DE JANEIRO
Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Recorrente: Renato Jorge Pimenta de Menezes
Advogados: Carlos Eduardo Caputo Bastos e outros
Recorrido: Ministério Público Eleitoral

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASO DE
FLAGRANTE DELITO. FATOS PÚBLICOS E
NOTÓRIOS. CONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO
JULGADOR. COMPRA DE VOTOS POR INTERPOSTA
PESSOA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
1. A norma que tutela a inviolabilidade de domicílio,
inserta no inciso Xl do art. 50 da Constituição, não é
absoluta, cedendo excepcionalmente, entre outras
hipóteses, em caso de flagrante delito.
Os documentos apreendidos por ocasião da prisão em
flagrante da prática do delito previsto no ad. 299 do
Código Eleitoral podem ser utilizados para instruir
processos eleitorais de natureza extrapenal.
Cerceamento de defesa. Não configuração.
"A convicção do julgador quanto à anuência do candidato
ao ilícito do ad. 41-A da Lei das Eleições será formada
não apenas relevando a prova produzida, mas fatos
públicos e notórios, bem como indícios e presunções"
(AgRg-REspe n° 399403104/AM, ReI. Ministro DIAS
TOFFOLI, DJE 13.2.2014).
As razões do recurso especial em relação à
imprestabilidade do depoimento da testemunha THAIS
DE OLIVEIRA JORDÃO estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado e, portanto, o
especial não merece prosperar face à deficiência na sua
fundamentação. Incidência do disposto no Enunciado \j
n° 284 da Súmula do STF. Precedentes.
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A participação ou anuência do candidato beneficiário
na prática do ato de captação ilícita de sufrágio é
suficiente para a aplicação das sanções previstas pelo
ad. 41-A da Lei n° 9.504/97.
Princípio da proporcionalidade. Não aplicação à
hipótese.
Recurso especial desprovido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o recurso, nos termos do voto da relatora.
Brasília, 3 de setembro de 2015.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, trata-se de recurso especial interposto por
RENATO JORGE PIMENTA DE MENEZES, candidato ao cargo de vereador
pelo Município de São João de Meriti/RJ nas Eleições 2012, interposto contra
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro que, nos autos de
representação eleitoral com base no art. 41-A da Lei n° 9.504/97, negou
provimento a recurso eleitoral, mantendo sentença que cassou o diploma e
condenou o recorrente ao pagamento de multa no valor de dez mil Ufirs.
Nas razões recursais, com fulcro no art. 276, inciso 1, alíneas a
e b, do Código Eleitoral, o recorrente sustenta:
violação do art. 50, Xl, da Constituição Federal, tendo em
vista que "para realizar a apreensão que foi realizada pela equipe de
fiscalização do e. TRE, esta deveria portar mandado de busca e apreensão
expedido em regular processo judicial e subscrito por competente autoridade
Judiciária" (fI. 577), o que não teria acontecido na hipótese dos autos;
divergência em relação a julgado do Supremo Tribunal
Federal que decidiu pela impossibilidade de utilização de prova obtida em
desacordo com a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e,
também, divergiu de decisão deste Tribunal Superior que "confirmou a
impossibilidade de utilização de provas obtidas por meio ilegal" (fI. 580);
nulidade da sentença, pois a convicção do julgador foi
firmada em elementos não constantes dos autos e sobre os quais o recorrente
não pôde se manifestar, restando violados, assim, os arts. 50, LIII e LIV, e
93, IX, ambos da CF/88;
imprestabilidade do depoimento de Thais de Oliveira Jordão,
pois "revela que ela nada viu nem presenciou nada, seu depoimento é
lastreado em informações que diz ela 'ter tido', porém nada viu, nada
presenciou, apenas ouviu dizer" (fI. 588).
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violação do art. 41-A, § 10, da Lei das Eleições, porquanto
"depoimentos prestados em sede policial e desmentidos em sede judicial
jamais podem servir como lastro para condenação do réu em ação de
captação ilícita de votos, principalmente quando o réu de nada participou nem
com nada anuiu" (fI. 593);
inexistência de "prova robusta da participação do recorrente
no fato, tendo os votos vencedores que se valerem ora de indícios, ora de
depoimentos prestados em sede de inquérito e desmentidos em juízo para
concluírem pela condenação" (fI. 606).
Pugnou pelo acolhimento das preliminares, pela reforma do
acórdão impugnado, para julgar improcedente a representação, ou, ainda, pela
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a
cassação de mandato, "fixando-se apenas a sanção pecuniária" (fI. 607).
O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões ao
recurso especial às fls. 625-628. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se
para que "não seja admitido o recurso" ou, sucessivamente, para que seja
desprovido (fls. 633-642)
Às fls. 644-656, proferi decisão negando seguimento ao
recurso.
O recorrente, então, interpôs agravo regimental (fls. 658-666),
reiterando as razões já expostas na petição de recurso especial.
Por meio da decisão de fls. 673-674, dei provimento ao agravo
regimental, para submeter o recurso especial ao julgamento do Tribunal.
É o relatório.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
(relatora): Senhor Presidente, cuida-se, na origem, de representação por
captação ilícita de sufrágio movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de
RENATO JORGE PIMENTA DE MENEZES, ora recorrente, então candidato a
vereador no Município de São João de Meriti/RJ, no pleito eleitoral de 2012.
Na petição inicial, narrou o Ministério Público Eleitoral que
equipe do TRE/RJ recebeu relato de que no imóvel situado na Rua Gavião,
n° 24, Bairro Jardim Íris, poderiam ser encontradas provas de compra de votos.
Dirigindo-se ao local, fiscais do TRE/RJ, acompanhados de um soldado,
visualizaram um grande número de pessoas portando documentos em frente
ao endereço informado, as quais, ao avistarem a viatura, teriam empreendido
fuga.
Ao ingressar no imóvel, a equipe de fiscalização encontrou o
Sr. Adenir Ferreira Molina, ali residente, sentado em frente a uma mesa, sobre
a qual havia material impresso de campanha do recorrente, além de uma caixa
de papelão, contendo diversos envelopes brancos com nomes e números
manuscritos, bem como notas de R$ 50,00 (cinquenta reais) acondicionadas
em seu interior, totalizando cada qual valores diversos. Também foram
encontrados cadernos com lista contendo nomes de eleitores, anotação em
papel com dados de um eleitor, além de "santinhos" enaltecendo as
candidaturas do recorrente e de Sandro Matos (Prefeito eleito).
Questionado pelo soldado Arnani Julião de Oliveira Junior
sobre a finalidade do material flagrado, o Sr. Adenir Ferreira Molina afirmou
que se destinava ao pagamento pela compra de votos em favor do então
candidato RENATO JORGE PIMENTA DE MENEZES.
A ação foi julgada parcialmente procedente, para cassar o
diploma do recorrente e condená-lo ao pagamento de multa no valor de dez mil
Ufirs.
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Interposto recurso eleitoral, teve provimento negado pelo
TRE/RJ (fis. 547-570). O acórdão restou assim ementado (fi. 547):
RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPRA DE VOTOS POR INTERPOSTA
PESSOA.
1. Agravo retido contra decisão interlocutória proferida em
ja
Instância. Não cabimento. Não conhecimento.
Preliminar. Alegação de nulidade da apreensão dos documentos
por ausência de ordem judicial. Documentação que tem natureza de
instrumento para a prática do crime. Legalidade da apreensão.
Preliminar que se rejeita.
Cerceamento de defesa. Não configuração. Art. 23 da
LC n° 64/90. Sentença que aborda fatos públicos e notórios e,
mesmo assim, apenas como argumento de reforço. Preliminar
afastada.
Validade do depoimento de testemunha com 17 (dezessete)
anos de idade. Art. 405, III do CPP. Preliminar de nulidade rejeitada.
Mérito. Conjunto probatório que demonstra, de forma inconteste,
a captação ilícita de sufrágio, sujeita às sanções previstas pelo
art. 41-A da Lei n° 9.504/97.
Princípio da Proporcionalidade. Não aplicação à hipótese.
Dispositivo legal que prevê sanções cumulativas. Nocividade da
conduta que justifica a aplicação conjunta das sanções.
Desprovimento do recurso.
Por meio da decisão de fls. 644-656, o recurso teve
seguimento negado. O recorrente, então, interpôs agravo regimental
(fis. 658-666), reiterando as razões já expostas na petição de recurso especial.
Finalmente, por meio da decisão de fis. 673-674, dei provimento ao agravo
regimental, para submeter o recurso especial ao julgamento do Tribunal.
Examino, um a um, os argumentos do recurso especial.
1. Alegação de violação ao artigo 50, Xl, da Constituição Federal

Em primeiro lugar, alegou o recorrente que o acórdão recorrido
teria incidido em ofensa ao artigo 50, XI, da Constituição. Isso porque deixou de
reconhecer a ilicitude da prova decorrente da apreensão realizada na
residência do Sr. Adenir Ferreira Molina. Menciona que a presente ação tem
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caráter cível, de modo que não haveia de se cogitar da hipótese de flagrante
delito.
Para melhor compreensão da questão, transcrevo a
fundamentação do acórdão recorrido (fI. 550/verso):
Faz-se necessária a apreciação dos argumentos suscitados no
agravo retido ora inadmitido, reiterados por ocasião do recurso
eleitoral interposto.
O recorrente alega que a equipe de fiscalização do TRE, após
denúncia apócrifa e sem ordem judicial, adentraram no interior do
domicílio do Sr. Adenir e apreenderam dinheiro e material de
campanha do candidato.
Prossegue, afirmando que a suspeita de flagrante delito até
autorizaria o ingresso no local sem ordem judicial, mas nunca a
apreensão de documentos. Assim, restaria violado o art. 50, Xl da
CRFB/88.
Trata-se, no entanto, de interpretação equivocada dos fatos,
conforme bem salientou a magistrada monocrática.
Da análise dos fatos narrados depreende-se que os valores
apreendidos em poder de Adenir destinavam-se à suposta compra
de votos. Desta feita, correta a conclusão no sentido de que não se
trata de apreensão de provas, mas sim dos instrumentos utilizados
para a prática do delito previsto pelo art. 299 do Código Eleitoral.
A configuração do flagrante delito, por sua vez, autoriza a apreensão
de tais instrumentos independentemente de mandado judicial, na
esteira da doutrina e jurisprudência majoritárias.
Veja-se, pois, que a hipótese trata não apenas de infração
eleitoral, mas, também, de crime dessa espécie, nomeadamente aquele
previsto no artigo 299 do Código Eleitoral.
Tanto assim que o Sr. Adenir Ferreira Molina foi efetivamente
preso em flagrante conforme demonstra o auto de prisão acostado
às fls.15-16.
Nesse caso, a Constituição, ao estatuir a garantia fundamental
da inviolabilidade de domicílio, faz a ressalva expressa pela possibilidade de
ingresso no domicílio sem autorização judicial em caso de flagrante delito.
Com efeito, assim estabelece o artigo 50, Xl, da Constituição
(destaquei):
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ArL5°(...)
XI
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o
dia, por determinação judicial;
É dizer que a norma do inciso XI do art. 50 da Constituição
Federal não é absoluta, cedendo, entre outras hipóteses, no caso de flagrante
delito. Confiram-se precedentes do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:
CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ARTS. 12 DA
LEI N. 10.826/2003 E 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO
EM SEGUNDO GRAU. TRÂNSITO EM JULGADO. ILICITUDE DA
PROVA, TENDO EM CONTA A INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
50,
(ART.
INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).
RELATIVIZAÇÃO DA TUTELA CONSTITUCIONAL EM CASO DE
FLAGRANTE, PARA PRESTAR SOCORRO OU POR
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. OCORRÊNCIA, IN CASU, DE
FLAGRANTE. NÃO CABIMENTO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL, RESSALVADOS OS CASOS DE
FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA,
IN CASU.
A norma que tutela a inviolabilidade de domicílio, inserta no
inciso XI do art. 50 da Constituição Federal, não é absoluta,
cedendo "... em caso de flagrante delito ou desastre ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"
(HC74127, ReI. Mm. Carlos Velioso, 2a Turma, DJ de 13/06/1 997, e
RHC 86082, ReI. Min. ElIen Gracie, 2a Turma, DJe de 22/08/2008).
In casu, consta na denúncia que "No dezessete de outubro, do
ano de dois mil e oito, cerca das vinte e uma horas e trinta minutos,
o denunciado foi preso em estado de flagrância [grifei] por policiais
militares lotados no 251BPM, porque, com vontade livre e
consciente, direcionada à prática do injusto, tinha em depósito e
guardada, na sua residência, localizada na Rua da Capivaras,
Travessa 07, n° 13 - Unamar, nesta cidade, sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entregar a
consumo ou fornecer, ainda que gratuitamente, aos usuários, certa
quantidade de drogas capazes de determinar dependência física ou
psíquica, denominadas Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida
por maconha, e ainda, Cloridrato de Cocaína, popularmente
conhecida como cocaína, destinadas ao efetivo exercício do nefando
comércio das drogas da morte, além do Revólver, sem marca,
calibre 38, com numeração raspada, regularmente municiado e em
condições de ser utilizado na prática de ilícito penal, conforme
noticiam o auto de apresentação e apreensão à fI. 04 e laudos
toxicológico à fI. 06 e pericial de potencialidade ofensiva da arma,
que será juntado oportunamente, cujas peças técnicas evidenciam a
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materialidade delitiva". Por esses fatos, o paciente foi condenado,
em 04/08/2010, pelo Tribunal de Justiça, à pena de 6 (seis) anos,
9 (nove) meses e (20) vinte dias como incurso nos arts. 12 da Lei
n. 10.826/03 e 33 da Lei n. 11.343/06 (posse irregular de arma de
fogo de uso permitido e tráfico de entorpecentes)".
Destarte, o acesso de policiais à residência do paciente, em
decorrência do flagrante delito, não tem a aptidão de eivar de
ilicitude as provas ali colhidas, in casu, maconha, cocaína e arma de
fogo municiada, sobrevindo acórdão que o condenou à pena de
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e (20) vinte dias pelos crimes
tipificados nos arts. 12 da Lei n. 10.826/03 e 33 da Lei n. 11.343/06
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de
entorpecentes).
O Habeas corpus não é admissível como sucedâneo de revisão
criminal, ressalvadas as hipóteses de flagrante constrangimento
ilegal, o que não é o caso dos autos (RHC 107213/RS, rei.
Mm. Cármen Lúcia, ia Turma, DJ de 21/6/2011; HC 107839/RS, rei.
Mm. Ricardo Lewandowski, ia Turma, DJ de 7/6/2011; HC
104462/SP, rei. Mm. Cármen Lúcia, ia Turma, DJ de 27/6/2011; HC
102473/RJ, Rei. Mm. Eilen Gracie, 2a Turma, DJ de 29/4/2011; HC
98681ISP, rei. Mm. Joaquim Barbosa, 21Turma, DJ de 15/4/2011).
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.(RHC 117159,
Rei. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. 05/11/2013, DJe 29.11.2013;
sem grifos no original)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE
DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA E DE VIOLAÇÃO
AO DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA.
CRIME PERMANENTE.
A questão controvertida consiste na possível existência de prova
ilícita ("denúncia anônima" e prova colhida sem observância da
garantia da inviolabilidade do domicílio), o que contaminaria o
processo que resultou na sua condenação.
Legitimidade e validade do processo que se originou de
investigações baseadas, no primeiro momento, de "denúncia
anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao
tráfico de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante
forjado o resultante de diligências policiais após denúncia anônima
sobre tráfico de entorpecentes (HC 74.195, rei. Mm. Sidney Sanches,
ia Turma, DJ 13.09.1996).
Elementos indiciários acerca da prática de ilícito penal. Não houve
emprego ou utilização de provas obtidas por meios ilícitos no âmbito
do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo, na
espécie, o disposto no ad. 5°, inciso LVI, da Constituição Federal.
Garantia da inviolabilidade do domicílio é a regra, mas
constitucionalmente excepcionada quando houver flagrante
delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por
determinação judicial.
Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o
revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em
sede de habeas corpus.
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Recurso ordinário em habeas corpus improvido.(RHC 86082, Rei.
Mm. ELLEN GRAdE, Segunda Turma, j. 5.8.2008, DJe 21 .8.2008;
sem grifos no original)

Habeas corpus. Paciente condenado como incurso no art. 12, DA Lei
n° 6.368, de 1976, à pena de 6 anos de reclusão e 100 dias-multa.
Sustentação de que a condenação fora embasada em prova
ilícita, obtida no domicílio do paciente.
Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento
do writ.
Não há falar-se em ilicitude de prova, com a busca domiciliar
ocorrida, eis que à vista de flagrante delito.

Habeas corpus indeferido. (HC 73921, ReI. Mm. NÉRI DA
SILVEIRA, Segunda Turma, j. 6.8.1996, DJ 18.8.2000)
Uma vez reconhecida a legalidade do ingresso no domicílio, a
apreensão dos documentos que possam ser utilizados para comprovar o crime
é medida que se impõe. O artigo 61, lI, do CPP estabelece que, logo que tiver
conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá
apreender os objetos que tiverem relação com o fato.
Sendo lícitos o ingresso em domicílio e a apreensão dos
documentos, igualmente admissível é, de acordo com o entendimento pacífico
do STF, o compartilhamento da prova de procedimentos criminais para serem
utilizadas em outras esferas punitivas.
Confira-se, por todos, o seguinte precedente:
PROVA EMPRESTADA. Penal, interceptação telefônica.
Documentos. Autorização judicial e produção para fim de
investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por autoridades
e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito policial. Uso em
procedimento administrativo disciplinar, contra outros servidores,
cujos eventuais ilícitos administrativos teriam despontado à colheita
dessa prova. Admissibilidade. Resposta afirmativa a questão de
ordem. Inteligência do art. 51, inc. XII, da CF, e do art. 10 da Lei
federal n° 9.296/96. Precedentes. Voto vencido. Dados obtidos em
interceptação de comunicações telefônicas, judicialmente
autorizadas para produção de prova em investigação criminal
ou em instrução processual penal, bem como documentos
colhidos na mesma investigação, podem ser usados em
procedimento administrativo disciplinar, contra a mesma ou as
mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos, ou contra
outros servidores cujos supostos ilícitos teriam despontado à
colheita dessas provas. (Pet 3683 QO, ReI. Mm. CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, j. 13.8.2008, DJe 19/02/2009; sem grifos no original)
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2. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla
-

- defesa

A seguir, alega o recorrente que teria havido violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como à norma do artigo
93, IX, todos da Constituição, na medida em que não há nos autos o número
de votos alegadamente obtidos por meio do ilícito previsto no artigo 41-A da
Lei n° 9.504/97, de modo que não estaria minimamente caracterizado o ilícito
apontado.
Sustenta o recorrente que a convicção do julgador estaria
fundada em elementos não constantes dos autos - quantidade de votos.
Ocorre que, conforme registrou o Tribunal de origem, o número de votos
obtidos não determinou a conclusão pela gravidade da conduta ilícita. A
propósito, transcrevo excedo extraído do acórdão recorrido (fi. 553):
[ ... ] o quantitativo de votos recebido pelo candidato não foi adotado
como razão de decidir. Pelo contrário, trata-se de argumento
meramente obter dictum, que busca ilustrar a gravidade das
circunstâncias de que trata o inciso XVI do ad. 22 da LC n° 64/90, de
modo que não desempenha papel fundamental na decisão e sua
supressão não implica em alteração de seu comando.
O número de votos obtidos pelos candidatos em cada eleição é
dado de conhecimento público, franqueado a qualquer interessado, tanto na
Zona Eleitoral como pelo sítio eletrônico do TSE.
O artigo 23 da Lei Complementar n° 64/90 permite
expressamente que o Tribunal forme "sua convicção pela livre apreciação de
fatos públicos e notórios (...) ainda que não indicados ou alegados pelas partes
(...)".
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO
2008. AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. DISTRIBUIÇÃO
DE QUENTINHAS. FINALIDADE ELEITORAL. COMPROVAÇÃO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL.
POSSIBI LI DADE.
REVOLVIMENTO.
MATÉRIA
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
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É permitida a juntada de documentos, em sede recursal, nas
situações previstas nos arts. 268 e 270, do Código Eleitoral.
Diante das premissas fáticas delineadas no aresto recorrido, não
há como alterar a conclusão do Tribunal de origem de que restou
caracterizada a captação ilícita de sufrágio sem o vedado
revolvimento da matéria fática, a teor das Súmulas nos 7/STJ e
279/STF.
A circunstância de a compra de voto ter sido confirmada por uma
única testemunha não retira a credibilidade, nem a validade da
prova, que deve ser aferida pelo julgador. Precedentes.
A convicção do julgador quanto à anuência do candidato ao
ilícito do art. 41-A da Lei das Eleições será formada não apenas
relevando a prova produzida, mas fatos públicos e notórios,
bem como indícios e presunções. Precedente.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg-REspe no 399403104, ReI. Mm. JOSÉ ANTÔNIO DIAS
TOFFOLI, DJE 13.2.2014; sem grifos no original)
EMBARGOS. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA.
O Tribunal assentou - em face da farta prova documental e
testemunhal colhida na representação - que ficaram sobejamente
comprovados a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder
econômico, não havendo falar em fragilidade ou inidoneidade de
provas aptas à condenação.
A anuência do candidato a senador representado ficou
evidenciada por meio de farta prova, sendo oportuno ressaltar que o
art. 23 da Lei Complementar n° 64/90 expressamente estabelece
que a convicção do julgador, nos feitos em que se apuram
ilícitos eleitorais, será formada não apenas relevando a prova
produzida, mas fatos públicos e notórios, bem como indícios e
presunções.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar
omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando para a
rediscussão da causa.
Embargos rejeitados.
(ED-RO n° 2098, ReI. Mm. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES,
DJE 7.12.2009; sem grifos no original)
Ademais, desde o advento da Lei Complementar n° 135/2010,
para a configuração do ato abusivo, a potencialidade de o fato alterar o
resultado da eleição se tornou irrelevante (artigo 22, XVI, da Lei Complementar
n° 64/90).
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Portanto, ainda que se excluisse a referência ao número de
votos obtidos pelo recorrente da fundamentação da sentença, a conclusão da
decisão permaneceria a mesma.
Assim, não há que se falar em violação do art. 50, LIII e LIV, e
do art. 93, IX, da Carta da República.
3. Alegação de imprestabilidade do depoimento de Thais de Oliveira
Jordão

Assevera, o recorrente, que o depoimento de THAIS DE
OLIVEIRA JORDÃO não poderia ter sido aproveitado, pois "revela que ela
nada viu nem presenciou nada, seu depoimento é lastreado em informações
que diz ela 'ter tido', porém nada viu, nada presenciou, apenas ouviu dizer"
(fI. 588).
Todavia, a questão debatida pelo TRE do Rio de Janeiro
refere-se à alegação do recorrente de que o depoimento não poderia ser
aproveitado porque a testemunha era menor de idade. Para confirmar,
reproduzo trecho do acórdão regional (fls. 553 e 554):
[ ... ] o recorrente afirma que o depoimento prestado pela menor Thaís
(fls. 73/74) é inválido, haja vista que o art. 405, § 10 , III do CPC,
aplicável subsidiariamente à espécie, veda a oitiva de pessoa
menor de idade como testemunha.
Novamente, não merece prosperar a alegação do recorrente.
A qualificação da depoente mostra que constava com 17 (dezessete)
anos de idade quando do depoimento, de modo que está fora da
vedação contida no referido dispositivo legal [...]
De todo modo, a mera alegação de que as testemunhas são
suspeitas ou impedidas não é bastante para macular a decisão
condenatória, sobretudo quando o depoimento não foi a única prova
a fundamentar o decisum.
(sem grifos no original)
Com isso, constato que as razões do recurso especial em
relação à imprestabilidade do depoimento da testemunha THAIS DE OLIVEIRA
JORDÃO estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado e,
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portanto, o especial não merece prosperar face à deficiência na sua
fundamentação.
Nesse sentido, cito precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO.
DOENÇA QUE DIMINUIA A CAPACIDADE DE
AUTODETERMINAÇÃO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA
FUNDAMENTAÇÃO DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
284/STF. NÃO PROVIMENTO.
A ausência de correlação entre os argumentos suscitados no
recurso especial eleitoral e a fundamentação do v. acórdão recorrido
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
In casu, o v. acórdão recorrido não tratou da matéria, aduzida
nas razões do recurso especial eleitoral, atinente à suposta
interferência da patologia do impetrante em seu desempenho
durante o estágio probatório, mas sim, unicamente, da violação à
ampla defesa decorrente de as intimações de suas avaliações não
terem sido objeto de contraditório por parte do impetrante que, pela
enfermidade, não tinha condições suficientes de autodeterminação.
Prejudicada, assim, a compreensão do recurso.
Agravo regimental não provido.
(AgR-REspe n° 35.715/BA, ReI. Ministro ALDIR PASSARINHO
JUNIOR, DJE 3.8.2010)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO PENAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA COM
FINALIDADE ELEITORAL. INOVAÇÃO DE TESE NO AGRAVO
REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS
DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO
PROVIMENTO.
E ... ]
S. Não se conhece de recurso cujas razões estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão recorrido. In casu, o agravante alegou
atipicidade quanto ao crime de falso testemunho, previsto no art. 342
do CP, porém o Tribunal de origem o condenou unicamente pelo
crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 339 do CP.
6. Agravo regimental não provido.
(AgR-REspe n° 3858-27/ES, ReIa. Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJE 13.6.2012)

4,
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Além disso, das razões do recurso especial verifico que não
-- - -

houve indicação direta a ofensa a dispositivo legal ou constitucional, tampouco
a divergência jurisprudencial em relação a questão em exame.
A esse respeito, o Tribunal Superior Eleitoral já consignou que:
"Não se admite recurso especial quando não haja indicação de violação à lei
ou existência de divergência jurisprudencial, sendo deficientes as razões
recursais se não demonstrado o cabimento do recurso especial. Incidência da
Súmula n° 2841STF (AgR-REspe n° 3892-94/SP, reI. Mm. GILMAR MENDES,
PSESS em 11.11.2014).
Aplica-se, pois, à espécie, o disposto no Enunciado n° 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
De mais a mais, ainda que eventualmente superados tais
óbices, destaco, por importante, que não existe nenhum impedimento à
valoração como prova de depoimentos tomados apenas na fase inquisitorial,
desde que sejam coerentes e confirmados por outras provas produzidas no
curso do processo. E, na hipótese, o referido depoimento não foi a única prova
utilizada pelos órgãos para atingir suas conclusões.
Note-se que, mesmo no âmbito mais grave do processo penal,
o artigo 155 do CPP veda, apenas, que a convicção judicial se fundamente
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.
Conforme consignado pelo Supremo Tribunal Federal, "o art. 155 do Código de
Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de sua livre convicção,
considere elementos informativos colhidos na fase de investigação criminal,
vedada a condenação fundamentada exclusivamente em tais provas"
(RHC 117192, ReI. Mm. ROSA WEBER, DJe 16.9.2013).
De toda sorte, houve larga apreciação das provas existentes
nos autos, tanto na primeira instância como perante o Tribunal Regional
Eleitoral do Rio de Janeiro. O Tribunal a quo fundamentou, de modo claro, as
razões que levaram à conclusão pela ocorrência da infração. Houve exame
concatenado das provas produzidas e se concluiu pela responsabilidade do
recorrente.
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Diante desse cenário, fica afastada a alegação de
imprestabilidade do depoimento de THAIS DE OLIVEIRA JORDÃO.

4. Alegação de violação ao artigo 41-A, § 1°, da Lei das Eleições

Outra alegação do recorrente é de violação ao
art. 41-A, § 1°, da Lei das Eleições, ao argumento de que não teria
empreendido, "[ ... ] nem de forma indireta qualquer artifício para viciar a
vontade popular, não tendo concedido nada em troca de votos" (fI. 591).
O Tribunal a quo, negando provimento ao recurso eleitoral
interposto pelo recorrente, manteve a sentença que o condenou pela
realização de captação ilícia de sufrágio, por entender que o conjunto das
provas jungidas aos autos revela a ocorrência do ilícito, com a qual o
recorrente teria consentido.
A convicção do TRE/RJ pela condenação do recorrente está
embasada em acervo probatório documental e testemunhal, que, a meu ver,
está suficientemente delimitado na moldura fática do acórdão objurgado, de
modo a permitir o exame da questão de fundo.
Veja-se, por exemplo, o depoimento extrajudicial da
testemunha ARNANI JULIÃO, transcrito no acórdão regional
(fls. 554-554verso; sem destaques no original):
QUE em diligências pela Justiça Eleitoral, recebeu informação do
ônibus itinerante do TRE a respeito de uma denúncia onde constava
que no endereço, n° 24 bairro Jardim Íris, poderiam ser encontrado
no local provas de compra de votos; QUE dirigiu-se, juntamente com
sua equipe, ao citado endereço, onde ao chegar deparou-se com
diversas pessoas portando documento nas mãos que ao
avistarem a viatura empreenderam fuga; QUE o portão da citada
casa encontrava-se aberto, de onde era possível avistar uma pessoa
sentada a uma mesa com diversos materiais de campanha do
candidato RENATO PIMENTA, n° 40.100, do PSB; QUE dirigiu-se
até a mesa onde se encontrava o material de campanha e
identificou como responsável pelo local o Sr. ADENIR
FERREIRA MOREIRA; QUE ao observar a mesa, identificou,
além de material de campanha, uma caixa de papelão contendo
diversos envelopes brancos com nomes e números
manuscritos; QUE pediu a ADENIR para olhar a caixa e em
seguida identificou que no interior de alguns envelopes estavam
acondicionadas notas de R$ 50,00 (cinquenta reais); QUE
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também encontrou no local diversos comprovantes de votação
das eleições realizadas na data de hoje, além de pedaço de
papel com nomes manuscritos, 01 caderno espiral tilibra,
contendo anotações de nomes de pessoas e números de títulos
de eleitor, diversas folhas com nomes e números de títulos.
QUE ao identificar o material anteriormente citado, questionou
ADENIR acerca dos envelopes com dinheiro, tendo sido informado
por este que se destinavam ao pagamento pela obtenção de votos
pelo candidato RENATO PIMENTA; QUE deu voz de prisão em
flagrante a ADENIR FERREIRA MOREIRA e conduziu-o à
Autoridade Policial."Segundo consignou o TRE/RJ, o depoimento de
ARNANI JULIÀO prestado extrajudicialmente foi confirmado
integralmente em juízo, salvo no ponto em que teria afirmado que,
ao abordar o cabo eleitoral (fls. 554 v. e 555):

-

"disse para Adenir 'você sabe que está enrolado', sendo que o Sr.
Adenir ficou em silêncio e balançou a cabeça concordando com o
depoente; que Adenir disse que trabalhava para o vereador Renato
Pimenta e que o dinheiro pertencia ao vereador".
Em relação à testemunha GILSON DE MENEZES, seu
depoimento confirma, assim como o de ARNANI JULIÃO, o fato de terem sido
encontrados, em posse de ADENIR FERREIRA, diversos materiais de
campanha de RENATO PIMENTA, listas com nomes de eleitores e envelopes
com dinheiro e comprovantes de votação das eleições em curso. Vejamos
(fI. 555):
[ ... ] presenciou ADENIR FERREIRA MOREIRA na posse de diversos
materiais de campanha do candidato RENATO PIMENTA, além de
diversas listas manuscritas de eleitores, envelopes contendo dinheiro
e comprovantes de votação das eleições em curso no dia de hoje;
QUE presenciou o momento em que o SDBM OLIVEIRA abriu um
dos envelopes e logrou encontrar certa quantia em notas de
cinquenta reais; que presenciou o momento em que ADENIR disse
ao SDBM OLIVEIRA que o dinheiro destinava-se ao pagamento pela
compra de votos para o candidato RENATO PIMENTA; QUE assistiu
o momento em que o SDBM deu voz e prisão a ADENIR e o
conduziu a esta Autoridade Policial.
Ainda, segundo assentado à folha 555, houve ratificação dos
termos do depoimento de GILSON DE MENEZES perante a autoridade
judiciária, "exceto a parte que diz ter presenciado 'Adenir ter dito ao
SDIBM Oliveira que o dinheiro destinava-se ao pagamento para compra de
votos".
Em relação às ínfimas modificações mencionadas, valho-me
do percuciente fundamento expendido pelo Tribunal de origem, segundo o qual
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a parte modificada nos depoimentos de ARNANI JULIÃO e GILSON DE
MENEZES "em nada alterou o quadro fático antes delineado" (fI. 554),
sobretudo porque, mesmo diante das pequenas modificações, é possível
extrair dos relatos subsídios que, analisados em conjunto com as demais
provas, indicam de modo consistente a ocorrência do ato ilegal.
Ainda no contexto, em relação à ADENIR FERREIRA, o
Tribunal a quo anotou ter havido retratação em juízo de sua confissão perante
autoridade policial, "passando a negar a ocorrência de compra de votos"
(fI. 555), sendo que, em voto-vista, o des. ABEL GOMES, após transcrever
trechos dos depoimentos de ADENIR FERREIRA, registrou, com razão, que,
conquanto esta testemunha tenha alterado, em juízo, o depoimento prestado
extrajudicialmente, as primeiras declarações revelam conteúdo mais coerente
com o contexto fático. Para confirmar (fis. 568 v. e 569; sem grifos no original):
[ ... ] do teor das declarações em sede policial, nelas existem
detalhes e descrições que mais se compatibilizam com o
resultado da busca e apreensão e depoimentos dos policiais,
sendo ao contrário incompatíveis com o álibi apresentado no
depoimento em juízo, do qual se nota que se trata de declarações
mais próprias, naturalmente, ao momento posterior ao flagrante,
quando a pessoa já teve oportunidade de maturar seu depoimento,
orientando-se juridicamente, e até fazendo a mea culpa com o
candidato para quem trabalhava, sendo certo, ainda, que em termos
de detalhes as primeiras declarações são até mais ricas e de
acordo com os depoimentos dos policiais, que inclusive
indicaram o porquê de terem se dirigido ao local, alertados pelo
ônibus do TRE sobre a venda de votos. Tudo muito mais
coerente com o contexto geral do que o que foi retificado por
ADENIR em juízo.
O e. magistrado ainda consignou que "em que pesem as
razões defensivas no sentido de que há insegurança quanto aos depoimentos
do sujeito flagrado com as notas, a avaliação do teor dos depoimentos não
permite outra conclusão senão a de que o fato restou provado" (fI. 568).
De mais a mais, embora o recorrente argumente que
"depoimentos prestados em sede policial e desmentidos em sede judicial
jamais podem servir como lastro para condenação do réu em ação de
captação ilícita de votos" (fI. 593), sabe-se que a convicção do julgador pela
livre apreciação das provas obtidas em processo judicial sob o crivo do
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contraditório e da ampla defesa - como na espécie - não exclui o exame dos
-

elementos constantes no inquérito.
Como já mencionado, mesmo no âmbito mais grave do
processo penal, o artigo 155 do CPP veda, apenas, que a convicção judicial se
fundamente

exclusivamente

nos elementos informativos colhidos na

investigação. Conforme consignado pelo Supremo Tribunal Federal,
"o art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a
formação de sua livre convicção, considere elementos informativos colhidos na
fase de investigação criminal, vedada a condenação fundamentada
exclusivamente em tais provas" (RHC 117192, ReI. Mm. ROSA WEBER,
DJe 16.9.2013).
Destaco, ainda, o depoimento da eleitora THAIS DE OLIVEIRA
JORDÃO, por meio do qual informa que soube que ADENIR FERREIRA estava
comprando votos para RICARDO PIMENTA. Confjra-se (fI. 555 v.):
QUE conhece TIAGO, cujo nome consta em parêntesis, em uma
das folhas pautadas em rosa apreendidas quando da prisão de
ADENIR FERREIRA MOREIRA; QUE TIAGO é pai do filho da
declarante ( ... ); QUE ficou sabendo através de TIAGO que
ADENIR estava comprando votos para o candidato RICARDO
PIMENTA; QUE a declarante disse a TIAGO que não ia votar e
efetivamente não votou; ( ... ) QUE ficou sabendo que ADENIR estava
pagando R$ 50,00 por voto.
De outra parte, provas documentais também lastrearam a
convicção do TRE/RJ quanto à existência do ilícito descrito nos autos
(fis. 555-555 v.):
Os depoimentos devem ser analisados em conjunto com as demais
provas produzidas no curso do processo.No momento do flagrante
delito, foi encontrada em poder do Sr. Adenir a importância de
R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), em notas de R$ 50,00
(cinquenta reais) distribuídas em diversos envelopes, além de
comprovantes de votação. Ainda, foram apreendidos cadernos
contendo relações de nomes de eleitores e suas respectivas
inscrições eleitorais (fls. 23/24).
Aliás, dos depoimentos prestados por ARNANI JULIÃO e
GILSON DE MENEZES, confirma-se a apreensão com ADENIR FERREIRA do
seguinte: (i) material de campanha do recorrente, (ii) listas com nomes de
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eleitores e números de títulos manuscritos, (iii) envelopes contendo dinheiro e
-

-

comprovantes de votação.
Tais elementos fáticos, lançados nas premissas fáticas do
acórdão impugnado, não foram infirmados pelo recorrente nas razões do
especial.
Por importante, destaco as considerações lançadas em
contrarrazões pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, segundo as quais "as
provas colacionadas aos autos comprovam que, de fato, restou caracterizada a
ocorrência de captação ilícita de sufrágio" (fI. 627), demonstrando-se, ainda,
insubsistente a alegação de que a quantia apreendida seria destinada ao
pagamento de cabos eleitorais. No ponto, o Parquet argumentou:
[ ... ] ser incontroverso que o dinheiro apreendido em poder daquele
lhe foi entregue pelo recorrente, o que foi por ele confirmado. Por
sua vez, a tese defensiva de que os valores destinar-se-iam ao
pagamento de cabos eleitorais por serviços prestados na campanha
não merece amparo.
Isto porque, junto aos envelopes com dinheiro destinados ao
pagamento, não havia qualquer documento ou relação que
indicasse o nome dos cabos eleitorais a quem os valores
supostamente seriam destinados, sequer para fins de controle
de pagamento, ao passo em que foram encontrados e
apreendidos comprovantes de votação de eleitores. Somado a
tanto, o recorrente não soube indicar, de forma individualizada, quem
seriam os tais cabos eleitorais, bem como não declarou a respectiva
despesa, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em sua Prestação
de Contas.
Ainda nesse diapasão, insta salientar que os mencionados cabos
eleitorais não foram arrolados como testemunhas pela defesa.
Caso pudessem corroborar a tese por esta esposada, por certo
teria sido chamadas a depor.
(fl. 627 v.; sem grifos no original)
De fato, o recorrente não questiona a tese do MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL de que não arrolou para depor em seu favor os
supostos cabos eleitorais a quem seriam destinados os valores apreendidos,
tampouco esclarece que não consta na relação apreendida o nome dos
eventuais cabos eleitorais, o que fortalece a acusação de pagamento a
eleitores em troca de votos para o candidato RENATO PIMENTA.
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Noutra vertente,' não merece prosperar a alegação do
recorrente de que não teria participado ou anuído com a conduta ilícita. Isso
porque o consentimento do recorrente na prática ilícita estaria demonstrado no
fato de que ADENIR FERREIRA trabalhou em sua campanha como cabo
eleitoral.
Aliás, exsurge-se da moldura fática do decisum regional que
RENATO JORGE tinha conhecimento da existência da quantia apreendida,
haja vista que pretendeu justificar a destinação do dinheiro alegando
pagamento aos cabos eleitorais (fI. 555 v.):
A afirmação do recorrente, de que os valores apreendidos
destinavam-se ao pagamento dos cabos eleitorais que trabalharam
durante a campanha, é infirmada pelos elementos probatórios
trazidos aos autos. [ ... ] No que concerne aos comprovantes de
votação encontrados em poder de Adenir, o recorrente se justifica,
aduzindo que aqueles eleitores trabalhariam como seus fiscais e os
comprovantes destinavam-se à elaboração dos crachás de
identificação.
Trata-se de alegação infundada, que vai de encontro ao que
determina o ordenamento jurídico. Conforme se depreende do
art. 65 e parágrafos da Lei n° 9.504/97, apenas partidos políticos e
coligações, por intermédio de pessoas devidamente registradas
perante a Justiça Eleitoral, podem nomear fiscais e delegados.
Em outras palavras: o candidato ou seus cabos eleitorais não detém
legitimidade para cadastrar fiscais perante a Justiça eleitoral, de
modo que os canhotos de votação não poderiam ser utilizados para
este mister.
O Tribunal Superior Eleitoral compreende que não se exige a
participação direta do candidato beneficiado para que seja condenado pela
captação ilícita de sufrágio, sendo suficiente sua participação ou
consentimento com a conduta ilícita. A propósito, transcrevo o seguinte julgado
desta Corte Superior:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2008. PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. CONHECIMENTO PRÉVIO. DEMONSTRAÇÃO.
MULTA
PECUNIÁRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. [ ... ] 2. A caracterização da
captação ilícita de sufrágio pressupõe a ocorrência simultânea dos
seguintes requisitos: a) prática de uma das condutas previstas no
art. 41-A da Lei 9.504/97; b) fim específico de obter o voto do eleitor; •
c) participação ou anuência do candidato beneficiário na prática do
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ato.3. Na espécie, o TRE/MG reconheceu a captação ilícita com
esteio na inequívoca distribuição de material de construção em
troca de votos - promovida por cabos eleitorais que trabalharam
na campanha - em favor das candidaturas do agravante e de seu
respectivo vice.4. O forte vínculo político e familiar evidencia de
forma plena o liame entre os autores da conduta e os
candidatos beneficiários. Na hipótese dos autos, os
responsáveis diretos pela compra de votos são primos do
agravante e atuaram como cabos eleitorais - em conjunto com
os demais representados - na campanha eleitoral.[ ... ]7. Agravo
regimental não provido.(AgR-REspe n° 8156-59/MG, Reta. Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJE 6.2.2012; sem grifos no original)
Enfatizo, ainda, julgamento deste Tribunal Superior, no qual se
assentou que "a convicção do julgado quanto à anuência do candidato ao ilícito
do art. 41-A da Lei das Eleições será formada não apenas relevando a prova
produzida, mas fatos públicos e notórios, bem como indícios e presunções"
(AgR-REspe n° 3994031-04/AM, ReI. Ministro DIAS TOFFOLI, DJE 13.2.2014).
Assim, percebo estar demonstrado o vínculo existente entre o
candidato beneficiado e o autor do ato ilícito.
Diante desse cenário, tenho como certa a existência do ato
ilícito desenhado nos autos, haja vista que os depoimentos testemunhais,
devidamente corroborados pelas provas documentais, comprovam,
substancialmente, que ADENIR FERREIRA atraiu eleitores para entregar-lhes
dinheiro em troca de voto para o recorrente.
Por fim, é inviável considerar a pretensão de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para afastar a sanção de
cassação do mandato eletivo, tendo em vista que as penalidades
estabelecidas pelo art. 41-A da Lei n° 9.504/97 - multa e cassação do registro
ou do diploma - são cumulativas (TSE, AgR-RCEd n° 707 [31750-70]IRJ,
ReI. Mm. MARCO AURÉLIO, DJE 31.5.2012).
Em conclusão, diante da ausência de violação ao art. 41-A da
Lei n° 9.504/97, deve ser mantida a decisão que determinou a cassação do
diploma de RENATO JORGE PIMENTA DE MENEZES e o condenou ao
pagamento de multa no valor de dez mil Ufirs.
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Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial
-

eleitoral.

.
É como voto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, acompanho a eminente relatora.
O artigo 50, inciso XI, da Constituição Federal ressalva
plenamente:
Art. 50

Xl - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial;
Então, afasto essa preliminar.
Em relação ao segundo ponto, a questão de conhecimento de
fato que não está posto no acórdão, penso que deveríamos examinar mais à
frente se o juiz pode trazer fato notório, ou não, mas de seu conhecimento,
para sustentar a condenação, ou para afirmar que o ilícito está caracterizado.
Essa é uma situação, parece-me, que tem que ser examinada
pelo Tribunal mais adiante.
No caso dos autos, entretanto, o que se diz é que o juiz
simplesmente se reportou ao resultado da eleição, que não é fato
caracterizador do ilícito, mas apenas argumentação dele, e não há a menor
irregularidade nisso.
No mais, como bem exposto pela eminente relatora, o reexame
das conclusões fáticas não é possível em recurso especial.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, também acompanho a relatora.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, eu
também acompanho a relatora, porque a apreensão dos documentos e do
dinheiro ilícito comprovou que era caso de flagrância naquele momento.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 952-46.2012.6.19.0187/RJ. Relatora: Ministra Maria
Thereza de Assis Moura. Recorrente: Renato Jorge Pimenta de Menezes
(Advogados: Carlos Eduardo Caputo Bastos e outros). Recorrido: Ministério
Público Eleitoral.
Usou da palavra pelo recorrente o Dr. Carlos Enrique Bastos.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso,
nos termos do voto da relatora.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros
Luiz Fux, João Otávio de Noronha e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral em exercÍcio, Humberto Jacques de Medeiros.

SESSÃO DE 3.9.2015.

