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ELEIÇÕES 2012. PREFEITO E VICE-PREFEITO.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AÇÕES ELEITORAIS (AIJE,
RCED e AIME). IDENTIDADE FÁTICA. RECURSOS
ESPECIAIS. APRECIAÇÃO CONJUNTA.
Recurso contra expedição de diploma.
Esta Corte pacificou entendimento no sentido de ser
incabível a interposição de recurso contra expedição de
diploma com fundamento no art. 262, IV, do Código
Eleitoral, uma vez que tal dispositivo não foi recepcionado
pela Constituição Federal, conforme jurisprudência
firmada a partir do julgamento do RCED n° 8-84,
orientação que foi aplicada, inclusive, em feitos alusivos
ao pleito de 2012 (REspe n° 4-13, rei. Mm. João Otávio
de Noronha, DJE de 15.4.2015; AgR-REspe n° 23-20,
rei. Mm. Henrique Neves, DJEde 14.10.2014).
Ação de investigação judicial eleitoral e Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo.
Preliminares.
Não procede a preliminar de nulidade do julgamento
sucedido na AIJE, uma vez que, na redação do artigo
28, caput, do Código Eleitoral, vigente à época do
julgamento pela Corte de origem (tempus regit actum) não
era necessário que os Tribunais Regionais Eleitorais
realizassem seus julgamentos com quórum completo,

--
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como exigido pelo art. 19 do mesmo diploma em relação
ao Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes.
Não há ofensa aos arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral
e 535 do Código de Processo Civil, quando o Tribunal
Regional Eleitoral enfrenta os argumentos expostos pelos
recorrentes, ainda que em sentido contrário às
pretensões dos então embargantes.
Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "o
correio eletrônico (e-mal!) não se equipara ao fac-símile
ou ao protocolo perante o cartório eleitoral, mormente
quando no órgão jurisdicional não houver regulamentação
específica sobre essa forma de peticionamento
(AgR-REspe n° 239-87/AL, ReI. Mm. Henrique Neves,
DJe de 25.6.2014; AgR-Al n° 23-79/BA, Rei. Mm. Luciana
Lóssio, DJE de 14.3.2014; AgR-REspe n° 824-31/AL,
ReI. Mm. Castro Meira, DJE de 11.9.2013; e ED-REspe
n° 4383-16/PI, ReI. Mm. Dias Toifoli, DJE de 5.6.2013)"
(AgR-Al n°340-09, rei. Mm. Luiz Fux, DJE de 28.4.2015).
É lícita a gravação ambiental de eventos em espaços
públicos e abertos, em que não há restrição de acesso
(REspe n° 637-61, rei. Mm. Henrique Neves, DJE
de 21.5.2015; REspe n° 1660-34, rei. Mm. Henrique
Neves, DJE de 14.5.2015; REspe n° 197-70, redator para
o acórdão Mm. João Otávio de Noronha, DJE
de 20.5.2015).
A gravação do discurso proferido pelo investigado e
irmão do prefeito eleito, em convenção partidária, que foi
captada por pessoa presente ao ato não viola a
intimidade ou a expectativa de privacidade.
Mérito.
O Tribunal Regional Eleitoral manteve a sentença que
reconheceu as práticas de abuso do poder econômico e
captação ilícita de sufrágio, em razão de os recorrentes
terem oferecido, em troca do voto, empregos no grupo
empresarial de propriedade do irmão do prefeito eleito e,
também, por terem ameaçado aqueles já empregados de
modo a obrigá-los a votar nos candidatos e pedir votos
aos seus familiares e amigos, sob pena de demissão.
Os
recursos
especiais
não
permitem
o
reenquadramento dos fatos, uma vez que as
circunstâncias registradas no acórdão regional
correspondem às hipóteses de captação ilícita de sufrágio, por dádiva (contratação) e por ameaça
(demissão), e de abuso do poder econômico.
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Não é possível no presente caso se proceder à
revaloração pretendida pelos recorrentes, pois as provas
consideradas pelo acórdão regional não podem ser tidas
como frágeis ou desassociadas da realidade processual
que foi considerada no acórdão regional. Ao contrário, o
que se verifica é que a maioria da Corte de Origem
formou a sua convicção sobre a realidade dos fatos a
partir de percuciente análise do conjunto harmonioso de
elementos de prova colhidos licitamente.
A prática da captação ilícita de sufrágio se
caracteriza tanto pela promessa de emprego, como pela
ameaça grave de demissão aos empregados que não
votassem e trabalhassem em benefício da candidatura do
candidato irmão do dono do grupo empresarial.
O abuso do poder econômico e a corrupção eleitoral
podem decorrer da utilização da estrutura de empresa de
considerável porte para a realização de campanha
eleitoral em favor de candidato (RO n° 4377-64, rei.
Mm. Marcelo Ribeiro, JJJE de 9.12.2011).
Não há a possibilidade de aplicação da pena de
multa e declaração de inelegibilidade no bojo da ação de
impugnação de mandato eletivo. Os efeitos secundários e
reflexos da condenação imposta devém ser aferidos em
eventual futuro pedido de registro de candidatura.
Recurso Especial n° 484-54 provido, a fim de extinguir o
recurso contra expedição de diploma.
Recursos especiais dos candidatos a prefeito e vice,
interpostos no REspe n° 483-69, desprovidos. Recurso
especial não conhecido em relação ao investigado e
empresário, por irregularidade na representação
processual.
Recursos especiais dos candidatos a prefeito e vice,
interpostos no REspe n° 1-87, providos em parte, apenas
para excluir as sanções de inelegibilidade e de muita,
impostas no âmbito da procedência da ação de
impugnação de mandato eletivo.
Ações Cautelares nos 774-36 e 1052-37 julgadas
improcedentes, tornando insubsistentes as liminares
deferidas.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, nos autos do REspe n° 483-69, em desprover o recurso de José
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da Luz e Cruz e, em relação ao outro recurso, dele não conhecer quanto a
Rufino Damásio da Silva e desprovê-lo no tocante a Afonso José Damásio da
Silva; nos autos do REspe n° 1-87, em prover parcialmente os recursos apenas
para excluir a sanção de multa e a declaração de inelegibilidade impostas
pelas instâncias ordinárias na ação de impugnação de mandato eletivo; nos
autos do REspe n° 484-54, em prover o recurso a fim de extinguir o recurso
contra expedição de diploma interposto em face dos recorrentes, e, por fim,
julgar improcedentes as Ações Cautelares nos 774-36 e 1052-37, nos termos
do voto do relator.
Brasília, 10

novembro de 2015.
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, de início, reconhecendo o liame existente entre os
Recursos Especiais no 483-69 (Ação de Investigação Judicial Eleitoral) e
Ação Cautelar n° 774-36 correlata, Recurso Especial n° 1-87 (Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo) e Ação Cautelar n° 1052-37 correlata,
bem como o Recurso Especial n° 484-54 (Recurso contra Expedição de
diploma), que se fundam na mesma causa de pedir, reúno os processos para
julgamento conjunto.
Da ação de investigação ludicial eleitoral
José da Luz e Cruz, vice-prefeito eleito do Município de São
Miguel da Baixa Grande/PI, bem como Afonso José Damásio da Silva, prefeito
eleito da localidade e Rufino Damásio da Silva, proprietário do Grupo
Empresarial R. Damásio, interpuseram recursos especiais eleitorais
(fis. 1.289-1.331 e fls. 1.554-1.598, respectivamente), contra o acórdão do
Tribunal Regional Eleitoral do Piauí que rejeitou as preliminares de
cerceamento do direito de defesa, de prova ilícita, de nulidade do laudo pericial
e de inépcia da inicial, e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença
do Juízo da 76a Zona Eleitoral daquele estado que julgou procedente a ação
de investigação judicial eleitoral ajuizada por Josemar Teixeira de Moura e
Francisco Antônio Pio Barbosa, candidatos a prefeito e vice-prefeito, para
cassar os diplomas dos candidatos majoritários eleitos, declarar todos os
recorrentes inelegíveis pelo prazo de 8 anos, bem como condená-los ao
pagamento de multa, por abuso do poder econômico e captação ilícita de
sufrágio.
--

Eis a ementa do acórdão regional (fls. 1.217-1.217v):
RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABUSO DO PODER.
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CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CASSAÇÃO.
Preliminares rejeitadas.
Mérito: A controvérsia gira em torno da tese inicial de que a
postura dos investigados configurou a conduta prevista no
art. 41-A da Lei n° 9.504/97, consistente na captação ilícita de
sufrágio mediante oferta de empregos, assim como abuso de poder
econômico, nos têrmos do art. 22 da Lei Complementar
n° 64/1990. Na hipótese dos autos, o ato a ser investigado é de que
os recorrentes, durante o ano de 2012, ofereceram empregos nas
empresas do Grupo R. Damásio, de propriedade do terceiro
investigado, em troca de votos que beneficiassem os investigados
Afonso José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz, então
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de São Miguel da Baixa
Grande/PI. Ademais, afirmam que os funcionários do aludido grupo
empresarial foram obrigados a votar nos já mencionados candidatos,
bem como a pedir votos aos seus familiares e amigos, sob pena de
demissão. A prova dos autos evidenciou o abuso de poder
econômico por parte dos investigados, que se valeram do Grupo
R. Damásio para impulsionar ilegalmente a sua competitividade
política, mediante a contratação de eleitores do Município de São
Miguel da Baixa Grande/PI, os quais eram coagidos a apoiar e a
obter apoio político em favor dos candidatos Afonso José Damásio
da Silva e José da Luz e Cruz, então prefeito e vice-prefeito
candidatos à reeleição. Estes foram beneficiados de modo
contundente pela estrutura e poderio econômico do grupo
empresarial R. Damásio, pertencente ao senhor Rufino Damásio da
Silva irmão do primeiro investigado , que participou ativamente de
todo o processo abusivo. Desse modo, comprovada a captação ilícita
de sufrágio e reconhecida a anuência do candidato beneficiário, bem
como o abuso de poder, impõe-se a aplicação das sanções legais
impostas na sentença, com vistas a garantir a lisura das eleições.
Recurso conhecido e não provido. Manutenção da sentença
Afonso José Damásio da Silva e Rufino Damásio da Silva
opuseram embargos de declaração (fls. 1.267-1.288), os quais foram
rejeitados, em acórdão assim ementado (fI. 1.529):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
---

O embargante não logrou êxito em demonstrar que houve
qualquer vício no acórdão, verdadeiro motivo que deve embasar os
embargos de declaração.
Não se admite, em sede de embargos de declaração, a
rediscussão da causa.
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O julgador não está obrigado se manifestar sobre todas as
indagações da parte, ponto a ponto, quando encontra elementos
suficientes para estabelecer seu convencimento.
Manutenção do acórdão.
Conhecimento e desprovimento dos embargos.

Nas razões do recurso especial, os recorrentes Afonso José
Damásio da Silva e Rufino Damásio da Silva alegam, em suma, que:
o apelo funda-se na ofensa aos arts. 41-A da Lei
n° 9.504/97, 22 da Lei Complementar n° 64/90, 2° da Lei
n° 9.800/99 e 5°, X, LIV, LV, LVI, da Constituição Federal,
275 do Código Eleitoral e 535 do Código de Processo Civil e
divergência jurisprudencial;
a análise das arguidas ofensas às disposições legais e
constitucionais não exige o reexame de fatos e provas, mas
apenas o adequado reenquadramento jurídico;
a decisão colegiada foi tomada sem ' quórum qualificado
de quatro votos para a cassação dos diplomas dos investigados, como
determina o Regimento interno do TRE/PI em seu artigo 46, parágrafo único"
(fi. 1.562), o que viola o ad. 50, LIV e LV, da Constituição Federal, ensejando a
nulidade do julgamento;
houve ofensa aos arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral e
535 do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional pela
Corte Regional Eleitoral, uma vez que não foram enfrentados
os seguintes pontos:
- "quanto aos atos anteriores às Alegações Finais,
praticados pelas partes, Recorrente e Recorrido, que
foram realizados via e-mail e protocolados dentro do
prazo descrito para o fac-símile" (fI. 1.564);
-

ii - "quanto aos documentos apresentados pelos
Recorrentes (fichas funcionais de fis. 2671273 e 2781283),
os quais demonstram que os mesmos sequer foram
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contratados durante o período eleitoral, bem como a data
em que o filho da testemunha Andrelina fora
supostamente corrompido" (fi. 1.564);
o acórdão recorrido seria nulo, por violação do
art. 5°, incisos LIV e LV, da Constituição da República, pois as
alegações finais apresentadas pelos investigados foram
consideradas intempestivas;
as alegações finais teriam sido apresentadas por correio
eletrônico, cujos originais foram apresentados dentro do prazo
de 5 dias, a semelhança do que previsto para o fac-símile,
"com recomendação do próprio cartório eleitoral" (fI. 1.566);
vários atos no processo foram praticados por intermédio de
correio eletrônico, devendo ser considerados os princípios da
razoabilidade e da inafastabilidade da jurisdição;
ainda que não haja regulamentação no Tribunal a quo,
deve ser reconhecida a similitude da via com o fax, razão pela
qual a medida de desentranhamento das alegações cerceia o
direito de defesa dos recorrentes;
também foi ofendido o art. 51, incisos X, LIV, LV e LVI, da
Constituição Federal, em razão de o Tribunal Regional Eleitoral
ter considerado lícita prova consistente em gravação ambiental
"realizada no âmbito privado e particular de uma Convenção
partidária", oportunidade em que teria havido "requisição de
votos de funcionários do Grupo R. Damásio, sob pena de
demissão"(f 1. 1.571);
a Corte de origem concluiu pela cassação dos mandatos
dos candidatos investigados apenas em face da mera fala de
um deles, durante uma convenção, em ambiente restrito e
particular;
k) a gravação ambiental submete-se à regra quanto à
inviolabilidade dos dados, além do que o afastamento da
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proteção não pressupõe gravação sub-reptícia, escondida,
dissimulada por um dos interlocutores, mas sim decorrentes de
uma ordem judicial, sempre vinculada à investigação criminal
ou à instrução processual penal, invocando precedentes desta
Corte Superior;
1) não podem ter validade as gravações efetuadas por
adversários ou correligionários, em um ambiente de disputa,
com instigação do interlocutor de modo a quase configurar
uma situação de flagrante preparado;
«sendo a captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder,
in casu, reconhecidos em face da gravação ilícita de fala do
31 Investigado, irmão do Candidato eleito, é nula, e, portanto,
não revela suporte para o reconhecimento dos ilícitos
tipificados nos arts. 41-A da Lei das Eleições e 22, da
LC n° 64/90, contaminando, via de consequência, os
depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, pois se tratam
de provas ilícitas por derivação" (fI. 1.575);
não haveria nos autos prova robusta apta a comprovar os
ilícitos eleitorais, mas "o acórdão vergastado acolheu a
alegação de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder
econômico baseado em uma gravação ambiental, bem como
no depoimento de apenas três frágeis testemunhas, que
afirmaram por 'ouvir dizer', sem qualquer convicção, d.v., a
suposta contratação de eleitores nas empresas do R. Damásio
em troca de votos" (fls. 1.578-1.579);
"tendo em conta que o Regional baseou-se unicamente na
fala extraída da gravação, verifica-se que não se revela
suporte para o reconhecimento dos ilícitos do art. 41-A da Lei
das Eleições e do art. 22, da LC n° 64/90, já que contamina,
via de consequência, os depoimentos das testemunhas
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ouvidas em juízo, pois se trata de prova ilícita por derivação"
(fi. 1.579);
a análise dos depoimentos colhidos demonstraria
inconsistência entre os mesmos, os quais seriam frágeis e
insuficientes para ensejar as penalidades de cassação dos
mandatos, já que, inclusive, foram desmentidos pelas
testemunhas Orlando Soriano, Iracema Maria, Julimar e
Domingos Rosa;
o acórdão não menciona que a contratação das pessoas
ocorreu em época muito distante do período eleitoral e uma
delas até no ano posterior ao pleito;
o grupo empresarial possui mais de setecentos
funcionários, razão pela qual seria razoável a contratação de
alguns trabalhadores para o empreendimento e não se cuida
de centenas de contratações, mas de menos de cinco
admissões no ano anterior à eleição;
o depoimento da testemunha Andrelina Maria da
Conceição confirma que sua filha Iracema Maria da Conceição
Silva trabalha no grupo empresarial desde de 2 de janeiro, ou
seja, antes do período eleitoral;
a citada testemunha teria reconhecido a compra de votos
para outras pessoas, mas não indica os nomes das pessoas
que teriam sido contratadas, formulando afirmações vagas,
genéricas e abstratas;
igualmente seria frágil o depoimento da testemunha Eliene
Moura da Silva, já que afirmou que não ocorreu os ilícitos
imputados na inicial e que o fato ocorreu dois anos antes do
pleito;
v) não constaria "nos autos qualquer comprovação de
eleitores, alegadamente ameaçados ou demitidos das
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empresas do grupo R. Damásio, que confirmem que foram
coa gidos" (fI. 1.590);
não consta do acórdão atacado nenhum funcionário ou
eleitor que tenha sido ameaçado ou demitido por falta de apoio
aos investigados, não se podendo utilizar de suposições para
atestar a presença de ameaça ou ato de dispensa, como o fez
o Presidente da Corte de origem ao proferir o voto de
desempate no julgamento;
quanto ao suposto abuso de poder econômico,
"em momento algum o voto condutor do v. aresto analisou, [ ... ]
se a suposta conduta praticada teria potencialidade para
alterar o resultado do certame, como exige a jurisprudência
sedimentada desse Colendo Tribunal Superior Eleitoral"
(fI. 1.596);
há dissídio jurisprudencial em relação a julgados do TSE e
do TRE/SC.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso especial,
para "(i) anular o v. acórdão recorrido, a fim de que seja nula a sentença, dado
que tempestivas as alegações finais do[s] recorre nte[s]; ou (ii) declarar a
nulidade do v. acórdão por falta de quórum para a manutenção da pena de
cassação de mandato; ou (iii) anular o v. acórdão por negativa de prestação
jurisdicional; ou (iv) conhecer e prover o Especial Eleitoral para julgar
improcedente o pedido em razão da nulidade do v. acórdão por se utilizar nas
razões de decidir de prova ilícita; ou (v) reformar, no mérito, o v. acórdão
recorrido, julgando-se improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
por total ausência de prova robusta a ensejar a cassação do mandado
legitimamente conquistado pelo[s] Recorrente[s]" (fI. 1.597).
As razões do recurso especial interposto pelo vice José da Luz
--

e Cruz (fls. 1.289-1.331) são idênticas ao do apelo do prefeito e do citado
empresário, com exceção da alegação de ofensa ao art. 275 do Código
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Eleitoral e 535 do CPC, já que o vice, ora recorrente, não opôs embargos no
Tribunal a quo.
Josemar Teixeira de Moura e Francisco Antônio Pio Barbosa
apresentaram contrarrazões (fls. 1.782-1.829), nas quais postulam o não
conhecimento do recurso, diante do não atendimento dos requisitos para a sua
admissibilidade, ou, caso conhecido o apelo, pelo não provimento, pelos
seguintes argumentos:
a análise das teses de negativa de prestação jurisdicional e
da nulidade do acórdão quanto ao cerceamento do direito de
defesa não importa em enquadramento jurídico das provas,
mas em rediscussão do contexto fático, vedado pelas Súmulas
279 do STF e 7 do STJ;
"a discussão acerca do Regimento Interno dos Tribunais
Regionais Eleitorais não pode ser realizada em sede de
Recurso Especial, tendo em vista a suposta afronta a
regimento interno não figurar no rol das hipóteses de
cabimento do apelo especial" (1.790);
o acórdão regional foi proferido quando "estavam
presentes a maioria dos membros, que decidiram por maioria
de votos, exatamente como determina o art. 28, do Código
Eleitoral" (fI. 1.793), razão pela qual a regra descrita na
legislação federal deve se sobrepor aquela estabelecida no
Regimento Interno do TRE/PI;
a citada disposição regulamentar do Tribunal a quo foi
alterada no ano de 2010 (Res.-TRE/Pl n° 199), prevendo a
desnecessidade da decisão tomada pela maioria daquele
colegiado, em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior e o art. 28 do Código Eleitoral;
e) a decisão regional foi tomada em total correspondência ao
disposto no art. 66 do Regimento Interno daquele Tribunal;
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não há que se falar em cerceamento de defesa, pois
"as alegações finais NUNCA foram desentranhadas", e o
Tribunal Regional "enfrentou devida e satisfatoriamente toda a
matéria atinente ao protocolo por e-mail das alegações finais"
(fi. 1.799);
os juízes da Corte de origem analisaram os fatos
e fundamentos suficientes para a formação do seu
convencimento;
a gravação ambiental não ofendeu a intimidade ou a
privacidade do recorrente, a ensejar a ilicitude dessa prova,
"uma vez que o discurso fora pro ferido em ambiente aberto e
de fácil acesso a todos" (fi. 1.805), ou seja, foi realizado na
Câmara Municipal;
"não há que se falar em provimento ao Recurso Especial,
notadamente quanto aos tópicos da suposta ausência de
provas robustas e suposta violação ao art. 41-A uma vez que o
Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí era a última
instância para a análise dos fatos postos em discussão nesta
demanda"(fl. 1.810);
as condutas imputadas aos recorrentes foram devidamente
comprovadas pelas provas constantes dos autos,
caracterizando a captação ilícita de sufrágio e o abuso de
poder econômico;
a gravação do discurso proferido por Rufino Damásio, na
convenção partidária, aponta o controle político e econômico
que ele "exerce sobre os munícipes em virtude de sua grande
fortuna, fazendo deste patrimônio um instrumento para comprar
votos e coagir os eleitores da cidade de São Miguel da Baixa
grande, tudo em conjunto com seu irmão recorrente" (fi. 1.811);
1) os depoimentos das testemunhas arroladas pelos
recorridos foram colhidos mediante compromisso e são
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pacíficos em relação a descrição dos ilícitos, uma vez que os
recorrentes se utilizavam do grupo empresarial para o fim de
compra de votos;
o contexto do depoimento do recorrente Rufino Damásio
seria precário em relação as provas dos autos, pois "faltou com
a verdade, uma vez que aduziu não participar de nenhum ato
da campanha de seu irmão, mas confessou que, inclusive, fez
discurso na convenção", bem como "aduziu em juízo não ter
dado sequer um centavo para a campanha do seu irmão. No
entanto, o empresário citado doou R$ 11.200,00 (onze mil e
duzentos reais) em bens para campanha do Sr. Afonso
Damásio"(fl. 1.819);
os documentos referentes a contratação e demissão de
funcionários do Grupo R. Damásio, embora produzidos de
forma parcial, demonstram a ocorrência de inúmeras
admissões de funcionários por todo ano eleitoral, em especial
no período que se aproximava da eleição ou logo após;
"os depoimentos das testemunhas arrolados pelos
recorrentes que prestaram compromisso legal, sendo obrigados
a falar somente a verdade, não merecem guarida, uma vez que
desprovidos [ de] qualquer coerência entre si carregados
de contradições, e sem, principalmente, negarem
peremptoriamente a ocorrência dos ilícitos em exame"
(fi. 1.823);
o elemento essencial para a cassação dos candidatos
eleitos foi o discurso do Sr. Rufino Damásio, na convenção do
partido do Sr. Afonso Damásio, coagindo os funcionários a votar
em seu irmão, corroborados pela prova oral produzida;
q) o depoimento, ainda que de uma única testemunha, é
suficiente para a comprovação da ilicitude;
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r) as declarações prestadas pelas testemunhas Joana Rosa
da Silva, Eliene Moura da Silva e Andrelina Maria da
Conceição, que gozam de bom conceito social na localidade,
segundo a própria Sra. Domingas Rosa de Moura Teixeira,
configuram a robustez da prova produzida e a ausência de
contradição.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou, às
fls. 1.836-1.842, pelo não provimento do apelo, sob os seguintes argumentos:
a decisão que determinou o desentranhamento das
alegações finais foi correta, pois apresentadas fora do prazo de
2 dias, considerando, inclusive, que o TRE/PI não editou
qualquer norma que discipline o encaminhamento de petições
ou recursos por correio eletrônico;
o correio eletrônico não pode ser considerado meio similar
ao fac-símile para efeito de aplicação do art. 10 da
Lei n° 9.800/99, conforme jurisprudência desta Corte Superior;
o quorum exigido para julgamento na Corte de origem
observou a regra do art. 28 do Código Eleitoral, com a
presença de cinco membros, dos quais três votaram pela
manutenção da sentença e dois pelo provimento do apelo;
a gravação ambiental foi lícita, uma vez que foi realizada
durante a convenção partidária em local público e aberto, além
do que "afigura absolutamente ilógico e absurdo o resguardo
da intimidade do demandado (com a inadmissão da gravação)
se ele próprio abriu mão dela ao pro ferir ameaças em ambiente
público" (fls. 1.838-1.839);
é razoável que se permita aos demais candidatos o uso
desse meio de prova em ações judiciais, com a finalidade de
preservar a lisura do pleito diante de atuação desvirtuada da
legalidade e das investidas ilícitas por parte de alguns outros
candidatos;
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não bastasse a clara demonstração de constrangimento
com propósito eleitoreiro do discurso proferido pelo investigado
Rufino Damásio da Silva aos empregados de empresa, em prol
da vitória dos candidatos majoritários Afonso José Damásio da
Silva e José da Luz e Cruz, as testemunhas destacaram que
determinadas pessoas foram empregadas no empreendimento
em troca dos votos;
o propósito eleitoreiro do discurso proferido por Rufino
Damásio da Silva, além da oferta de emprego na empresa dele
em troca de votos aos candidatos recorrentes, os quais
anuiram com essas práticas (conclusão esta que não pode ser
revista nesta instância especial, por implicar reexame de fatos
e provas), demonstra 'a toda evidência que se está diante de
um caso de abuso de poder econômico (art. 22, XIV, da
LC n. 64/90) e de captação ilícita de sufrágio, diante das
ameaças de perda de emprego dirigidas aos trabalhadores do
Grupo R. Damásio para que estes votassem nos recorrentes, a
incidir o § 21 do art. 41-A da LE, sem prejuízo da modalidade
prevista no caput desse dispositivo, pois ofereceu-se emprego
em troca de votos" (f Is. 1.840-1.841);
uma incursão aprofundada nos fatos declinados no
acórdão demanda análise do caderno probatório, inclusive,
para refutar a prova testemunhal, o que é inviável nesta
instância especial;
é de se registrar que, aliada à gravação ambiental e às
declarações das testemunhas, há, ainda, a circunstância de
que o Grupo R. Damásio efetuou a contratação de inúmeras
pessoas próximo à data do pleito, o que, no entender do
-

Regional, só veio a confirmar o oferecimento de emprego como
moeda de troca à obtenção de votos.
Por fim, anoto que foi proposta por José da Luz e Cruz,

candidato eleito ao cargo de vice-prefeito, a Ação Cautelar n° 774-36, na qual

-
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a Presidência, durante as férias forenses, deferiu o pedido de liminar, a fim de
determinar a permanência do requerente, bem como do prefeito eleito, no
exercício dos mandatos, até que esta Corte Superior julgasse o recurso
especial interposto no âmbito da AIJE.
Da ação de impugnação de mandato eletivo
Afonso José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz, prefeito e
vice-prefeito eleitos no Município de São Miguel da Baixa Grande/PI
interpuseram recursos especiais (fls. 1.986-2.043 e 1.535-1.585) manejados
contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí que rejeitou as
preliminares de cerceamento do direito de defesa, de prova ilícita, de nulidade
do laudo pericial, de ausência de prova anexada à exordial e de inépcia, e
negou provimento ao recurso, mantendo a sentença do Juízo da 76a Zona
Eleitoral daquele estado que julgou procedente a ação de impugnação de
mandato eletivo ajuizada por Josemar Teixeira de Moura e Francisco Antônio
Pio Barbosa, candidatos a prefeito e vice-prefeito, para cassar os diplomas dos
candidatos majoritários eleitos, declará-los inelegíveis pelo prazo de 8 anos,
bem como condená-los ao pagamento de multa, por abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio.
Eis a ementa do acórdão regional (fls. 1.465-1.466):
RECURSO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABUSO DO PODER.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE CASSAÇÃO.

Preliminares rejeitadas.

- -

-

Mérito: A controvérsia gira em torno da tese inicial de que a
postura dos investigados configurou a conduta prevista no
art. 41-A da Lei n° 9.504/97, consistente na captação ilícita de
sufrágio mediante oferta de empregos, assim como abuso de poder
econômico, nos termos do art. 22 da Lei Complementar n° 64/1 990.
Na hipótese dos autos, o ato a ser investigado é de que os
recorrentes, durante o ano de 2012, ofereceram empregos nas
empresas do Grupo R. Damásio, de propriedade do terceiro
investigado, em troca de votos que beneficiassem os investigados
Afonso José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz, então
candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito de São Miguel da Baixa
Grande/Pl. Ademais, afirmam que os funcionários do aludido grupo

--
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empresarial foram obrigados a votar nos já mencionados candidatos,
bem como a pedir votos aos seus familiares e amigos, sob pena de
demissão. A prova dos autos evidenciou o abuso de poder
econômico por parte dos impugnados, que se valeram do Grupo
R. Damásio para impulsionar ilegalmente a sua competitividade
política, mediante a contratação de eleitores do Município de São
Miguel da Baixa Grande/PI, os quais eram coagidos a apoiar e a
obter apoio político em favor dos candidatos Afonso José Damásio
da Silva e José da Luz e Cruz, então prefeito e vice-prefeito,
candidatos à reeleição. Estes foram beneficiados de modo
contundente pela estrutura e poderio econômico do grupo
empresarial R. Damásio, pertencente ao senhor Rufino Damásio da
Silva - irmão do primeiro impugnado - que participou ativamente de
todo o processo abusivo. Desse modo, comprovada a captação ilícita
de sufrágio e reconhecida a anuência do candidato beneficiário, bem
como o abuso de poder, impõe-se a aplicação das sanções legais
impostas na sentença, com vistas a garantir a lisura das eleições.
Pertinentes a aplicação de multa e inelegibilidade impostas na
sentença da AIME.
Inelegibilidade: a perda de mandato decorrente de nulidade das
eleições por fato ilícito eleitoral resulta na inelegibilidade do
candidato eleito. Não obstante a alínea "d" do inciso 1 do art. 10 da
LC n° 64/90 utilizar a expressão "representação" para definir as
ações que ensejam a sanção de inelegibilidade, tal termo na
verdade, engloba todas as ações que envolvem a prática de abuso
de poder, dentre as quais está a ação de impugnação de mandato
eletivo. Isso porque o que a legislação visa coibir é o abuso de
poder, o qual implica em inelegibilidade, e não o meio processual
utilizado. Assim, afastar a incidência da inelegibilidade em sede de
AIME, única e exclusivamente por essa razão, é desprover de
eficácia o diploma legal criado para tanto.
Multa: também é o caso de se aplicar a penalidade de multa, haja
vista que esta é consectária do reconhecimento da prática de
captação ilícita de sufrágio.
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da sentença
Afonso José Damásio da Silva opôs embargos de declaração
(fls. 1.506-1.532), os quais foram desprovidos, em acórdão assim ementado
(fl. 1.951):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
1. O embargante não logrou êxito •em demonstrar que houve
qualquer vício no acórdão, verdadeiro motivo que deve embasar os
embargos de declaração.
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Não se admite, em sede de embargos de declaração, a
rediscussão da causa.
O julgador não está obrigado se manifestar sobre todas as
indagações da parte, ponto a ponto, quando encontra elementos
suficientes para estabelecer seu convencimento.
Manutenção do acórdão.
Conhecimento e desprovimento dos embargos.
No recurso especial apresentado na AIME, o recorrente Afonso
José Damásio da Silva reproduz os mesmos argumentos do seu apelo da
AIJE (à exceção da preliminar de não observância de quórum qualificado de
julgamento para fins de cassação), sustentando ofensa aos arts. 41-A da Lei
n° 9.504/97, 22 da Lei Complementar n° 64/90, 21da Lei no 9.800/99 e
50, X, LIV, LV, LVI, e 14, § 10, da Constituição Federal, 275 do Código Eleitoral
e 535 do Código de Processo Civil e divergência jurisprudencial.
Acrescenta, ainda, que:
a) houve ofensa aos arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral e 535 do
CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional pela Corte
Regional Eleitoral, uma vez que não foram enfrentados os seguintes
pontos (fl. 1.995):
Omissão quanto aos atos anteriores às Alegações Finais,
praticados pelas partes, Recorrente e Recorridos, que foram
realizados via e-mail e protocolados dentro do prazo descrito
para o fac-símile;
Omissão quanto aos documentos apresentados pelo
Recorrente (fichas funcionais de fis. 2671273 e 2781283), os
quais demonstram que os mesmos sequer foram contratados
durante o período eleitoral, bem como a data em que o filho da
testemunha Andrelina fora supostamente corrompido;
Omissão quanto à qualificação da testemunha Antônio
Rodrigues de Moura ouvida em audiência de instrução;
Omissão e contradição quanto aos depoimentos isolados
das testemunhas Ivan José da Silva e Reginaldo Rodrigues de
Moura nos autos do Recurso Contra Expedição de Diploma RCED n° 484-54;
b) houve violação ao art. 14, § 10, da Constituição Federal, pois o
Tribunal a quo aplicou a penalidade de multa e inelegibilidade, mas a
AIME consubstancia apenas ação autônoma e exclusiva para se
atacar o mandato eletivo.
c) Requerem o conhecimento e provimento do recurso especial,
para "(i) anular o v. acórdão recorrido, a fim de que se proceda a
novo julgamento dos embargos de declaração ou a fim de que seja
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anulada a sentença, dado que tempestivas as alegações finais do
Recorrente; ou (ii) conhecer e prover o Especial Eleitoral para julgar
improcedente o pedido em razão da nulidade do v. acórdão por se
utilizar nas razões de decidir de prova ilícita; ou (iii) reformar, no
mérito, o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente a Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo, por total ausência de prova robusta
a ensejar a cassação do mandato legitimamente conquistado pelo
Recorrente, Prefeito eleito no município de São Miguel da Baixa
Grande - P1, ou ainda (iv) afastar as penalidades de multa e de
inelegibilidade, diante da ausência de previsão normativa em sede
de Ação de Impugnação de Mandato Eletivo". (fI. 2.042).

As razões do recurso especial interposto pelo vice José da Luz
e Cruz (fis. 1.535-1.584) são idênticas ao do apelo do prefeito, com exceção da
alegação de ofensa aos arts. 275 do Código Eleitoral e 535 do CPC, já que o
vice, ora recorrente, não opôs embargos no Tribunal a quo.
O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral admitiu o recurso
especial do vice-prefeito (fis. 2.451-2.453), mas negou trânsito ao recurso do
prefeito (fls. 2.366-2.368), tendo sido interposto agravo (fis. 2.370-2.435), ao
qual dei provimento, em decisão de fis. 2.563-2.568, para melhor exame do
apelo.
Josemar Teixeira de Moura e Francisco Antônio Pio Barbosa
apresentaram contrarrazões (fis. 2.455-2.504), nas quais postulam o não
conhecimento dos apelos, diante do não atendimento dos requisitos para a sua
admissibilidade, ou, caso conhecido o apelo, pelo não provimento, aduzindo,
quanto à multa e a inelegibilidade impostas, que "houve manifesta captação
ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico por parte do recorrente,
podendo portanto ser objeto de A/ME" (fi. 2.500).
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou, às
fis. 2.511-2.518, pelo provimento parcial dos recursos especiais, apenas para
afastar a imposição de multa e a declaração de inelegibilidade dos recorrentes,
mantendo-se a cassação do mandato eletivo.
-

-

Por fim, anoto que foi proposta por José da Luz e Cruz,
candidato eleito ao cargo de vice-prefeito, a Ação Cautelar n° 1052-37, na
qual deferi o pedido de liminar, a fim de determinar a permanência do
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requerente, bem como do prefeito eleito, no exercício dos mandatos, até que
esta Corte Superior julgasse o recurso especial interposto no âmbito da AIME.
Do recurso contra expedição de diploma
Afonso José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz,
respectivamente, prefeito e vice-prefeito eleitos do Município de São Miguel da
Baixa Grande/PI no pleito de 2012, interpuseram recurso especial eleitoral
(fls. 1.930-1.996, ratificado às fls. 2.296-2.359), contra o acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Piauí que, por maioria, rejeitou a preliminar de
inconstitucionalidade do inciso IV do ad. 262 do Código Eleitoral e, por
unanimidade, acolheu, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva de
Rufino Damásio da Silva para excluí-lo da relação processual, bem como
rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa, de ilicitude da prova e de
inépcia da inicial (por ausência de prova pré-constituída), para, no mérito,
julgar procedente o recurso contra a diplomação para cassar os diplomas dos
recorrentes, declará-los inelegíveis para as eleições dos próximos 8 (oito)
anos, bem como aplicar multa individual de R$ 10.000,00, por abuso do poder
econômico e captação ilícita de sufrágio.
Eis a ementa do acórdão regional (fls. 1.891-1.892v):
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Preliminar de inconstitucionalidade do RCED rejeitada: o
art. 262, IV, do Código Eleitoral foi recepcionado pela Constituição
da República. O fato de existirem duas ações distintas para a
impugnação do mandato eletivo pela prática de captação ilícita de
sufrágio não é suficiente para que seja declarada a
inconstitucionalidade de uma delas, até mesmo em razão de ambas
as ações possuírem causa de pedir, prazos, rito e pressupostos
processuais diversos.
Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa: aplica-se ao
RCED o rito dos artigos 267 e seguintes do Código Eleitoral, nos
quais não há a previsão de concessão de prazo para requerimento
de diligências pelas partes após a audiência de instrução. Com
efeito, a jurisprudência do c. TSE é pacífica no sentido de que o
recurso contra a expedição de diploma admite ampla dilação
probatória, desde que os meios de prova sejam particularizadamente
indicados na petição inicial e na contestação. Portanto, sendo a AIJE
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uma ação com prazo de ajuizamento anterior ao do RCED, a
solicitação de juntada de qualquer elemento de prova nela contida
deveria ser devidamente especificada na petição inicial, o que não foi
feito na espécie.
Rejeitada a preliminar de prova ilícita - ilicitude do CD de áudio
gravação ambiental: o fato de a gravação ter sido feita por um
terceiro, sem autorização judicial, sem que corra processo criminal,
não torna ilícita a prova produzida em local público. Ademais, ainda
que a gravação ambiental tivesse sido realizada em local
resguardado, o seu uso neste processo seria plenamente lícito, pois
realizada por um dos presentes na ocasião (interlocutor). O Supremo
Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e os respectivos
regionais, de forma pacífica, têm entendido que a gravação
ambiental de diálogos e conversas entre pessoas, sendo do
conhecimento apenas de uma ou algumas delas, não constitui prova
ilícita, sobretudo quando buscam demonstrar a prática de crime por
parte daquela que não tem conhecimento da gravação. Precedente
do e. TRE/PI.
Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de prova
pré-constituída: não cabe a alegativa de ausência de prova
pré-constituída, porque não se está diante de ação mandamental. A
inicial especificou provas que pretendia produzir, no caso, a prova
testemunhal, qualificando o rol de testemunhas. Houve adequada
descrição dos fatos com regular adoção do procedimento aplicável à
espécie. Veio também instruída a exordial com os documentos
necessários. Não se há falar, portanto, na inexistência de princípio
de prova tampouco na inépcia da exordial. O processo está pronto
para o julgamento dos fatos apurados. Além disso, a eventual
ausência de documentos indispensáveis à propositura da ação é
questão a ser resolvida quando do exame de mérito.
Preliminar de ofício de ilegitimidade passiva do recorrido Rufino
Damásio da Silva. O recurso contra a expedição de diploma é uma
ação eleitoral cujo objetivo é a desconstituição de diploma concedido
pela Justiça Eleitoral, O recorrido Rufino Damásio da Silva não é
detentor de mandato eletivo, razão pela qual deve ser excluído do
polo passivo da presente ação. Preliminar acolhida.
No mérito, resta evidenciado o abuso de poder econômico por
parte dos recorridos, que se valeram de grupo empresarial para
impulsionar ilegalmente a sua competitividade política, mediante a
contratação de eleitores do Município de São Miguel da Baixa
Grande/PI, os quais eram coa gidos a apoiar e a obter apoio político
em favor do prefeito e vice-prefeito candidatos à reeleição. Estes
foram beneficiados de modo contundente pela estrutura e poderio
econômico do grupo empresarial pertencente ao irmão do primeiro
recorrido, que participou ativamente de todo o processo abusivo.
No que concerne à alegação da prestação de contas do
candidato a prefeito ter sido rejeitada sob a alegação de ausência de
titularidade do doador de diversos bens, é certo que tal feito não
condiciona a configuração de abuso do poder econômico. É assente
na jurisprudência dominante que a utilização de recursos financeiros
na campanha eleitoral, em desconformidade com o que determina a

REspe no 483-69.2012.6.18.0076/PI, AC no 774-36.2014.6.00.0000/PI,
REspe n° 1-87.2013.6.18.0076/PI, AC no 1052-37.2014.6.00.0000/PI,
REspe no 484-54.2013.6.1 8.0000/PI

24

Lei das Eleições, não é suficiente, por si só, à caracterização de
abuso, sendo necessária a comprovação do potencial lesivo da
conduta que ensejou a rejeição/reprovação das contas de
campanha, o que não restou comprovado na presente ação.
Ademais, a prestação de contas do recorrido Afonso Damásio da
Silva foi aprovada com ressalvas por decisão deste e. TRE/PI, o qual
reformou a sentença de primeiro grau, conforme Acórdão TRE/PI
n° 27585, da Relatoria do Juiz João Gabriel Furtado Baptista,
publicado no DJE n° 115, de 26/06/2013, página 08.
Todavia, comprovada a captação ilícita de sufrágio e reconhecida
a anuência do candidato beneficiário, bem como o abuso de poder, é
o caso de se julgar procedente o pedido contido no recurso contra a
expedição de diploma em tela e a aplicar as sanções legais
decorrentes, com vistas a garantir a lisura das eleições.
Além da cassação dos diplomas do primeiro e segundo
recorridos, pertinentes também à aplicação de multa e inelegibilidade
aos três recorridos.
Inelegibilidade: não obstante a alínea d do inciso / do art. 10 da
LC n° 64/90 utilizar a expressão representação para definir as ações
que ensejam a sanção de inelegibilidade, tal termo, na verdade,
engloba todas as ações que envolvem a prática de abuso de poder,
dentre as quais está o recurso contra a expedição de diploma. Isso
porque o que a legislação visa coibir é o abuso de poder, o qual
implica em inelegibilidade, e não o meio processual utilizado. Assim,
afastar a incidência da inelegibilidade em sede de RCED única e
exclusivamente por essa razão, é desprover de eficácia o diploma
legal criado para tanto.
Multa: também é o caso de se aplicar a pena/idade de multa,
haja vista que esta é consectário do reconhecimento da prática de
captação ilícita de sufrágio.
Procedência do pedido.

Opostos embargos de declaração (fis. 1.910-1.929), foram eles
desprovidos, em acórdão assim ementado (fI. 2.285):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
O embargante não logrou êxito em demonstrar que houve
qualquer vício no acórdão, verdadeiro motivo que deve embasar os
embargos de declaração.
-

Não se admite em sede de embargos de declaração a
rediscussão da causa.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as
indagações da parte, ponto a ponto, quando encontra elementos
suficientes para estabelecer seu convencimento.
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Manutenção do acórdão.
Conhecimento e desprovimento dos embargos.
Nas razões do recurso especial, os recorrentes alegam, em
suma, ofensa aos arts. 262, IV, 275, do Código Eleitoral, 41-A da
Lei n° 9.504/97, 22 da Lei Complementar n° 64/90, 50, X, LIV, LV, LVI, 14,
§ 10, da Constituição Federal, e 535 do Código de Processo Civil, bem como
divergência jurisprudencial.
Os recorrentes reproduzem os mesmos argumentos
formulados nos recursos especiais interpostos nos autos da AIJE e da AIME,
acrescendo a seguinte argumentação:
o art. 262, IV, do Código Eleitoral é inconstitucional, pois
tem a mesma finalidade da AIME atinente à impugnação do
diploma em face de ilícitos que maculam o pleito, razão pela
qual não se justifica a coexistência de ambos os meios
processuais;
"a minoria da E. Corte entendeu, acolheu a
inconstitucionalidade do art. 262, IV, do Código Eleitoral, e, por
conseguinte, entendeu pela extinção do presente Recurso
contra Expedição de diploma, uma vez que já existe a
tramita ção de uma AIME n° 1-87, julgado pelo E. TREIPI, não
sendo possível a conversão da presente ação em AIME"
(fis. 2.307-2.308);
o acórdão regional diverge do entendimento desta Corte,
quanto a declaração de inconstitucionalidade do referido
dispositivo não implicar, necessariamente, na extinção do
RCED, devendo ser convertido em AIME, com retorno a
primeira instância, em atenção ao princípio da fungibilidade;
há precedentes desta Corte Superior no sentido de o
art. 262, IV, do Código Eleitoral, não ter sido recepcionado pela
Constituição Federal;
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e) cita precedentes do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
que, de modo diverso ao entendido pelo TRE/PI, aproveitou o
RCED como AIME, com base nos princípios da fungibilidade e
da segurança jurídica;
f) considerando o julgamento da AIME n° 1-87, relativa aos
mesmos fatos, não é possível a conversão do RCED em AIME,
razão pela qual deve ser reconhecida a inconstitucionalidade
do ad. 262, IV, do Código Eleitoral, e, consequentemente, ser
o feito extinto sem resolução do mérito;
g) houve ofensa aos arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral e
535 do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional pela
Corte Regional Eleitoral, nos seguintes pontos (fI. 2.321):
a - omissão quanto aos documentos apresentados pelos
Recorrentes (fichas funcionais de fis. 2671273 e 2781283),
os quais demonstram que os mesmos sequer foram
contratados durante o período eleitoral, bem como a data
em que o filho da testemunha Andrelina fora
supostamente corrompido;
b - omissão e contradição quanto aos depoimentos
isolados das testemunhas Ivan José da Silva e Reginaldo
Rodrigues de Moura nos autos do Recurso Contra
Expedição de Diploma - RCED n° 4 84-54;
c - omissão quanto à aferição da potencialidade.
h) houve violação ao ad. 51, incisos LIV e LV, da Constituição
da República, na medida em que o Tribunal de origem não
oportunizou ao recorrente a apresentação de diligências antes
da abertura do prazo para alegações finais, conforme
determina o ad. 22, VI e VII, da Lei Complementar n° 64/90,
configurando cerceamento de defesa;
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1) houve violação ao art. 262 do Código Eleitoral, pois o
Tribunal a quo aplicou a penalidade de multa e inelegibilidade
não prevista no referido dispositivo.
Requerem o conhecimento e provimento do recurso especial,
para, sucessivamente, "(1) acolher a preliminar de inconstitucionalidade do
art. 262, IV, do Código Eleitoral, e, por conseguinte, a extinção do feito sem
resolução de mérito, diante da existência da A/ME 1-87 e da conclusão do seu
julgamento pela corte Regional, não se fazendo possível a conversão do
RCED em A/ME; (ii) anular o v. acórdão recorrido, a fim de que se proceda a
novo julgamento dos embargos de declaração ou a fim de que seja anulada a
sentença, dado que tempestivas as alegações finais do Recorrente; anular o
v. acórdão recorrido, a fim de que se proceda as partes prazo para
apresentação de diligências; ou (iii) conhecer e prover o Especial Eleitoral para
julgar improcedente o pedido em razão da nulidade do v. acórdão, por se
utilizar nas razões de decidir de prova ilícita; ou (iv) reformar, no mérito,
o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o Recurso Contra Expedição
de Diploma, por total ausência de prova robusta a ensejar a cassação do
mandato legitimamente conquistado pelo Recorrente, Prefeito eleito no
município de São Miguel da Baixa Grande - P1, ou ainda (v) afastar as
penalidades de multa e de inelegibilidade, diante da ausência de previsão
normativa em sede de Recurso Contra Expedição de Diploma" (f 1. 2.359).
Josemar Teixeira de Moura e Francisco Antônio Pio Barbosa
apresentaram contrarrazões (fis. 2.606-2.647), nas quais postulam o não
conhecimento do recurso, diante do não atendimento dos requisitas para a sua
admissibilidade, ou, caso conhecido o apelo, pelo não provimento, pelos
seguintes argumentos:
a) não houve ofensa ao art. 262 do Código Eleitoral, tendo
em vista que, na época da apresentação do RCED, ainda
--

vigorava a redação antiga, na qual era permitida sua
interposição, a fim de proceder a "concessão ou denegação do
diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas

-
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hipóteses do art. 222 desta Lei, e do art. 41-A da Lei n° 9.504,
de 30 de setembro de 1997" (fI. 2.613);
"merece prosperar o entendimento de recepção da antiga
redação do art. 262, IV, pela Constituição Federal, uma vez
que Recurso Contra Expedição de Diploma e Ação de
Impugnação ao Mandato Eletivo são ações cujos objetos,
fundamentos, causa de pedir e pedidos são distintos"
(fI. 2.615);
não houve cerceamento de defesa pela não concessão de
prazo para requerimento de diligências, pois tal entendimento
está em consonância com os demais tribunais;
no que se refere à aplicação de multa e inelegibilidade, os
recorrentes não demonstraram a necessária violação ao
dispositivo legal suscitado, qual seja o art. 262 do Código
Eleitoral.
A douta Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo parcial
provimento do apelo (fls. 2.656-2.669), apenas para afastar a imposição de
multa e a declaração de inelegibilidade contra os recorrentes no âmbito do
recurso contra expedição de diploma, sob os seguintes argumentos:
ciente do acórdão desta Corte Superior no RCED n° 8-84,
em que se decidiu pela não recepção do art. 262, IV, do
Código Eleitoral, e diante da incompatibilidade com a atual
Constituição Federal, é de se discordar de tal entendimento,
razão pela qual foi, inclusive, interposto recurso extraordinário,
ainda não julgado, na defesa da constitucionalidade da
indigitada disposição legal;
nem todas as hipóteses do art. 262, IV, do Código Eleitoral,
são consideradas como abuso de poder econômico, corrupção
ou fraude, hipóteses de cabimento da AIME;
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a Constituição Federal em seu art. 121, § 40, trata de forma
autônoma a perda de mandato e a expedição de diploma, não
havendo incongruência na coexistência da AIME e RCED;
"a presente ação foi proposta antes do julgamento, pelo
TSE, do RCED n.° 8-84.2011.6.18.000/PI e da revogação dos
incisos do art. 262 pela Lei n° 12.891/2013. Em ações
posteriormente propostas, esta PGE tem sustentado a
inviabilidade do manejo do RCED com a antiga redação legar'
(fI. 2.663);
não houve cerceamento de defesa pela falta de prazo para
requerer diligências antes das alegações finais, pois o rito que
se aplica na RCED é o previsto nos arts. 267 e seguintes do
Código Eleitoral, razão pela qual devem elas ter sido
previamente especificadas;
a imposição de multa e inelegibilidade devem ser
afastadas, porque a primeira não tem previsão legal e, a
segunda, pois não se aplica essa sanção em RCED.

VOTO

Do recurso contra expedição de diploma (REspe n° 484-54).
Pressupostos extrínsecos. Tempestividade e representação processual.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, o recurso especial é tempestivo. O acórdão
regional - que julgou o recurso eleitoral - foi publicado em 29.9.2014
(segunda-feira), tendo sido interposto recurso especial em 2.10.2014,
quinta-feira (ti. 1.930), na mesma data da oposição de embargos de
declaração (tI. 1.910).
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Publicado o acórdão dos embargos no DJE de 11.11.2014
(fI. 2.285), terça-feira, o apelo interposto foi ratificado em 14.11.2014,
sexta-feira (fi. 2.296), por advogada habilitada nos autos (procuração às fis.
111-112).
Art. 262, IV, do Código Eleitoral.
No caso em exame, o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, por
unanimidade, julgou procedente o RCED e cassou os diplomas dos
recorrentes, declarando a inelegibilidade dos candidatos eleitos pelo prazo de
oito anos, além de aplicar-lhes multa individual, pela prática de captação ilícita
de sufrágio e abuso do poder econômico, e determinou, ainda, a diplomação
dos candidatos segundos colocados.
As alegações de ofensa aos arts. 275, 1 e II, do Código
Eleitoral e 535 do CPC (fis. 2.320-2.322) podem ser superadas na forma do
art. 249, § 20, do CPC, em face da análise do cabimento do Recurso Contra a
Expedição de Diploma na forma do art. 262, IV, do Código Eleitoral e da
divergência jurisprudencial sobre o tema.
O Tribunal a quo, por maioria, de acordo com o teor do voto
divergente do Desembargador Joaquim Dias de Santana Filho (vencidos
o relator e o Juiz José Gonzaga Carneiro), rejeitou a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 262, IV, do Código Eleitoral (fi. 1.905v)1 .
1

Os Recorridos requerem a declaração de inconstitucionalidade do art. 262, IV, do Código Eleitoral, alegando que o
C. Tribunal Superior Eleitoral entendeu, recentemente, nos autos do RCED 8-84.2011.6.18.0000, que a Ação de
Impugnação de Mandato Eletivo é o único veículo pelo qual é possível impugnar o mandato já reconhecido pela
Justiça Eleitoral.
Ocorre que, nos termos do art. 262, IV, do Código Eleitoral, anteriormente à Lei 12.891/2013 (Minirreforma Eleitoral),
era cabível a utilização do Recurso contra Expedição de Diploma para desconstituir o diploma expedido pela Justiça
Eleitoral, na hipótese de ocorrência de captação ilícita de sufrágio.
Convém ressaltar que o Recurso contra Expedição de Diploma também está expressamente previsto na Constituição
Federal no art. 121, § 41, III.
Sobre o tema, entendo que o referido dispositivo do Código Eleitoral foi recepcionado, sim, pela Constituição da
República. O fato de existirem duas ações distintas para a impugnação do mandato eletivo pela prática de captação
ilícita de sufrágio não é suficiente para que seja declarada a inconstitucionalidade de uma delas, até mesmo em razão
de ambas as ações possufrem causa de pedir, prazos, rito e pressupostos processuais diversos.
Destaco que o próprio Tribunal Superior Eleitoral entende que tais ações possuem causa de pedir e consequência
jurídica distintas, conforme o seguinte julgado: "O recurso contra expedição de diploma (RCED), a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e a Ação de Impugnação de Mandato Eletivo (AIME) possuem causas de pedir
própria e consequência jurídica distinta. Assim, o julgamento favorável ou desfavorável de cada uma dessas ações
não influencia no trâmite uma das outras." (REsp 35.923, Relator Min. Félix Fischer, publicado no DJE
em 14.4.2010).
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Assiste razão aos recorrentes.
Esta Corte, antes mesmo da alteração do art. 262 do Código
Eleitoral já havia pacificado o entendimento de ser incabível a interposição de
recurso contra expedição de diploma com fundamento no art. 262, IV, do
Código Eleitoral, uma vez que tal dispositivo não foi recepcionado pela
Constituição Federal, conforme decidido a partir do julgamento do RCED
no 8842, apontado como paradigma pelos recorrentes.
O entendimento consagrado no julgamento do RCED n° 8-84
foi reafirmado por esta Corte nos julgados: AgR-RCED n° 305-92, rei.
Min. Laurita Vaz, DJE

de 20.6.2014; AgR-AgR-RCEDn° 8-09, rei.

Mm. Henrique Neves, DJE de 13.5.2014. Assim como nas decisões
monocráticas: RCED n° 2-67, rei. Mm. Dias Toifoli, DJE de 19.9.2013; RCED
n° 12-83, rei. Mm. Luciana Lóssio, DJE de 25.10.2013; RCED n° 390-78,
rei. Min. LauritaVaz, DJE de 13.12.2014.
Tal orientação também foi aplicada a feitos alusivos ao pleito
de 2012 (como na hipótese dos autos):
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO.
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ART. 262, 1, DO
CÓDIGO ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA. ART. 262, IV.
RECEBIMENTO COMO AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. No tocante ao art. 262, 1, do Código Eleitoral, verifica-se que o
Tribunal de Contas dos Municípios deu provimento ao recurso de
revisão da recorrida Monica Gomes A guiar, antes da diploma ção,
para aprovar as contas com ressalvas. Assim, um dos requisitos da
inelegibilidade do art. 1, 1, g, da LC 64/90 não mais subsiste, sendo
desnecessário o exame dos demais pressupostos de incidência.

2

- -

RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DEPUTADO FEDERAL. CÓDIGO ELEITORAL. ART. 262, IV.
INCONSTITUCIONALIDADE. RECEBIMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. FUNGIBILIDADE. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL. COMPETÊNCIA DECLINADA.
QUESTÃO DE ORDEM. VISTA. PROCURADORIA GERAL ELEITORAL. REJEIÇÃO.
1. A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, no art. 14, § 10, qual é o único veículo pelo qual é possível impugnar
o mandato já reconhecido pela Justiça Eleitoral.
2. Desse modo, o inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral, no que diz respeito à redação original do dispositivo, não
foi recepcionado pela Constituição brasileira e, quanto à parte final, denota incompatibilidade com a disciplina
constitucional.
Questão de ordem. Tendo em vista que o Parquet teve ciência acerca do tema em sessões anteriores, é
desnecessário o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Recurso contra expedição de diploma recebido como ação de impugnação de mandato eletivo em razão do
princípio da segurança jurídica e remetido ao Tribunal Regional Eleitoral, órgão competente para o seu julgamento.
(RCED n°8-84, rei. Mm. Dias Toifoli, DJE de 12.11.2013.)
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O Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento no RCED
n° 8-84/PI, assentou que o art. 262, IV, do Código Eleitoral, em
sua redação originária, não fora recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, havendo, ainda, incompatibilidade entre a parte
final do mencionado dispositivo e o art. 14, § 10, da CF188.
Consequentemente, o recurso contra expedição de diploma, no
ponto, deve ser recebido como ação de impugnação de
mandato eletivo.
Considerando o caso dos autos, é possível verificar de plano
a litispendência com a AIME 2-43/CE, impondo-se a extinção do
presente processo sem julgamento do mérito, neste ponto
(art. 267, V, do CPC).
Recurso especial eleitoral a que se nega provimento quanto ao
art. 262, 1, do Código Eleitoral. Recurso contra expedição de diploma
recebido como ação de impugnação de mandato eletivo quanto ao
inciso IV do art. 262, com extinção do processo sem julgamento de
mérito (art. 267, V, do CPC), prejudicado o recurso especial no
ponto.
(REspe n° 4-13, rei. Min. João Otávio de Noronha, DJE
de 15.4.2015, grifo nosso.)
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2012.
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. ART. 262, IV, DO
CÓDIGO ELEITORAL. NÃO RECEPÇÃO. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
1° Agravo regimental.
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de ser incabível o
recurso contra expedição de diploma com fundamento no art. 262,
IV, do Código Eleitoral, uma vez que tal dispositivo não foi
recepcionado pela Constituição Federal, conforme jurisprudência
firmada no julgamento do RCED n° 8-84, invocado pelos recorrentes.
Precedentes: AgR-RCED 305-92, reI. Mm. Laurita Vaz, DJE
de 20.6.2014; AgR-AgR-RCED n° 8-09, de minha relatoria,
DJE de 13.5.2014.
(AgR-REspe n° 23-20, rei. Mm. Henrique Neves,
de 14.10.2014.)

DJE

Desse modo, diante da manifesta divergência, cumpre
reconhecer o não cabimento do presente recurso contra expedição de diploma
no caso em exame.
Anoto, por oportuno, que no voto vencido do relator no Tribunal
a quo constou que "fora ajuizada uma A/ME (A/ME 1-8 7) com os mesmos fatos
da presente ação, com decisão de primeiro grau julgado procedente o pedido
(...). Fora interposto recurso para este e. TRE/PI, o qual foi desprovido,
conforme Acórdão TRE/PI no 187" (fls. 1.896-1.897).
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O recurso especial interposto no âmbito da referida AIME está
sendo apreciado por esta Corte nesse instante. Correto, portanto, o
entendimento do relator na origem no sentido de que "diante da existência da
AIME n° 1-87 e da conclusão de seu julgamento por esta e. Corte Eleitoral, não
se faz possível a conversão da presente ação em AIME, razão pela qual
acolho a preliminar de inconstitucionalidade do ad. 262, IV, do Código Eleitoral
e, por conseguinte, voto pela extinção do feito sem resolução do mérito"
(fl. 1.897).
Por essas razões, em relação ao REspe n° 484-54, voto no
sentido de dar provimento ao recurso especial interposto por Afonso
José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz para extinguir o recurso
contra expedição de diploma interposto por Josemar Teixeira Moura e
Francisco Antônio Pio Barbosa.
Ação de investigação judicial eleitoral e ação de impugnação de mandato
eletivo. (REspe n° 483-69 e REspe no 1-87).
Foram opostos dois recursos especiais na AIJE e dois recursos
especiais na AIME. Em razão da semelhança dos argumentos, os quatro
recursos podem ser examinados em conjunto.
Tempestividade e representação processual.
Os recursos especiais interpostos na AIJE são tempestivos.
O acórdão regional (que julgou o recurso eleitoral) foi publicado no
DJE em 21 .5.2014, quarta-feira (fis. 1.217), e o apelo do vice José da Luz e
Cruz foi interposto em 26.5.2014, segunda-feira (fl. 1.289), e ratificado
tempestivamente após o julgamento dos embargos opostos por outras partes
(fl. 1 .553), por advogada habilitada nos autos (procuração à fl. 90).
Também é tempestivo o recurso especial apresentado por
Afonso José Damásio da Silva e Rufino Damásio da Silva, o qual foi
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protocolado em 14.7.2014, segunda-feira (fl. 1.554), após a publicação do
acórdão alusivo aos declaratórios em 9.7.2014, quarta-feira (fi. 1.529).
Quanto à representação processual desse segundo apelo na
AIJE, a advogada subscritora da peça - Dra. Jacylenne Coelho Bezerra Fortes
(fls. 1.555 e 1.598) - está habilitada apenas para representar o recorrente
Afonso Damásio da Silva (procuração à fi. 89).
Com relação a Rufino Damásio da Silva, há irregularidade, pois
a subscritora do recurso não possui procuração ou substabelecimento nos
autos, uma vez que o referido recorrente outorgou procuração à
Dra. Kenya Costa Carvalho (fI. 115), que substabeleceu, sem reservas, ao
Dr. Gustavo Lage Fortes (fI. 225).
Na linha da jurisprudência deste Tribunal, "a ausência de
procuração, substabelecimento ou de certidão que ateste o arquivamento
desses instrumentos em cartório enseja a incidência da Súmula n° 1 15/STJ"
(AgR-Al n°303-95, reI. Mm. Dias Toifoli, DJEde 17.10.2013).
Diante disso, nos autos do REspe n° 483-69, voto no
sentido de não conhecer do recurso especial em relação ao recorrente
Rufino Damásio da Silva, dada a irregularidade da representação
processual.
Quanto aos apelos interpostos na AIME, também são eles tempestivos. O
acórdão regional (que julgou o recurso eleitoral) foi publicado em 8.7.2014,
terça-feira (fI. 1.465), e o apelo do vice José da Luz e Cruz foi interposto em
11.7.2014,

sexta-feira

(fI.

1.535),

ratificado

tempestivamente

No mesmo sentido:

-

AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ESPECIAL ELEifORAL. ELEIÇÕES 2008. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL. PROCURAÇÃO. SÚMULA 115/STJ. ART. 13 DO
CPC. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. O recurso especial sem procuração outorgada ao seu subscritor ou certidão que comprove o arquivamento do
instrumento do mandato em secretaria é inexistente. Súmula 115ISTJ.
O art. 13 do CPC - que prevê a concessão de prazo para regularização da representação das partes - não se
aplica nas instâncias extraordinárias.
A representação das partes em juízo deve ser feita unicamente por instrumento formal de procuração, motivo pelo
qual não se admite o reconhecimento de procuração tácita. Precedentes.
Agravos regimentais não providos.
(AgR-REspe n154109-53, rei. Mm. Fátima Nancy Andrighi, DJE de 8.8.2011.)
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após o julgamento dos embargos opostos pelo prefeito (fI. 1.960), por
advogada habilitada nos autos (procuração à fI. 333).
Também é tempestivo o recurso especial apresentado por
Afonso José Damásio da Silva, protocolado em 22.8.2014, sexta-feira
(fI. 1.986), após a publicação do acórdão dos embargos de declaração que
ocorreu em 19.8.2014, terça-feira (fI. 1.951), em peça subscrita por advogada
habilitada (procuração à fI. 332).
Nulidade de julgamento - Ausência de Quórum (REspe n° 483-69).
Os recorrentes, prefeito e vice-prefeito, arguem, nos autos do
REspe n° 483-69, a nulidade do julgamento do recurso eleitoral pelo Tribunal
Regional Eleitoral, em razão da ausência de quórum completo para a
apreciação do feito.
Sustentam, nesse sentido, que não foi observado o quórum
qualificado de quatro votos para a cassação dos diplomas dos investigados,
como determinaria o Regimento Interno do TRE/PI (art. 46, parágrafo único), o
que violaria o art. 50, LIV e LV, da Constituição Federal.
O Tribunal a quo, no julgamento dos embargos de declaração,
rejeitou tal argumento (fis. 1.531-1.532).
Na linha do acórdão regional, não assiste razão aos
recorrentes, porquanto, no momento do julgamento, a redação do art. 28 do
Código Eleitoral não exigia a presença de todos os membros dos tribunais
regionais para o julgamento. Nesse sentido, este Tribunal reconhecia que
"a teor do artigo 28 do Código Eleitoral, não é necessário que os Tribunais
Regionais Eleitorais realizem seus julgamentos com quórum completo, como
exigido pelo art. 19 do mesmo diploma para a instância superior"
(AgR-AC n° 480-52, reI. Mm. Henrique Neves, DJE de 22.8.2012).

- Transcrevo, em nota final de texto e para fins de documentação, o trecho do acórdão regional, alusivo ao
julgamento dos embargos de declaração, que rejeitou o argumento de não observância do quórum qualificado para
julgamento do recurso eleitoral.
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De igual modo, conforme precedente citado no acórdão
regional (fis. 1.532-1.533), "ainda que regimento de tribunal regional eleitoral
eventualmente disponha sobre quorum qualificado para cassação de diploma
ou mandato, é certo que tal disposição não pode se sobrepor à regra do
art. 28, caput, do Código Eleitoral, que estabelece apenas ser necessária a
presença da maioria dos membros para deliberação pela Corte de origem"
(AgR-REspe n°361.51, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJE de 23.6.2010).
Além disso, "a eventual ofensa a dispositivo de regimento
interno não enseja o cabimento de recurso especial" (AC n° 1729-67, rei.
Mm. Henrique Neves, DJE de 22.10.2015).
Como obter dictum, registro que o juigamento na Corte de
origem ocorreu antes da edição da recente Lei n° 13.165, pubiicada em
29.9.2014, que inseriu o § 40 no art. 28 do Código Eieitoral, estabeiecendo que
"as decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem
cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas
somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros".
Como é pacífico, em observância do princípio tempus regit
actum, as regras de natureza processual incidem imediatamente nos
processos pendentes, mas não atingem os atos processuais praticados antes
da vigência da nova iei (TSE: AgR-Al n° 346-59, rei. Mm. Nancy Andrighi;
DJE de 16.4.2012; AgR-Al no 101-50, rei. Mm. Aidir Passarinho Junior,
DJE de 17.12.2010; AgR-Al n° 112-05, rei. Mm. Aidir Passarinho Junior,
DJE de 17.12.2010; STF: Ai n°858.916 rei. Mm. Dias Toffoii, DJE de 5.8.2013;
Ai 352.735 rei. Mm. Maurício Corrêa, DJE de 3.5.2002; STJ: REsp
1.404.796/SP, rei. Mm. Mauro Campbeii, Primeira Seção, DJE de 9.4.2014 e
REsp 1.144.079/SP, rei. Mm. Luiz Fux, Corte Especial, DJE de 6.5.2011,
ambos juigados sob o regime dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C
do CPC)
--

Assim, a alegada nuiidade do julgamento do feito na origem
deve ser rejeitada.

-
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Arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral e 535 do CPC.
O recorrente Afonso José Damásio da Silva aponta ofensa aos
arts. 275, 1 e II, do Código Eleitoral e 535 do CPC, diante de alegada negativa
de prestação jurisdicional, em face de a Corte Regional não ter enfrentado dois
pontos indicados nos embargos de declaração opostos na origem.
O recorrente alega que em relação à intempestividade das
alegações finais apresentadas perante o Juízo Eleitoral por meio de correio
eletrônico, não se reconheceu que "todos os atos processuais anteriores
[ ... ] foram realizados por email e protocolados dentro do prazo descrito para à
fac-símile"(f 1. 1.564 do REspe n0 483-69 e fI. 1.995 do REspe n° 1-87).
Examinando a decisão regional alusiva aos declaratórios, o
relator assinalou que a matéria foi objeto de preliminar do recurso eleitoral e
devidamente enfrentada no acórdão embargado, transcrevendo-se trechos do
voto condutor do acórdão embargado (fls. 1.532-1.532v do REspe n° 483-69 e
fi. 1.953v-1 .954v do REspe n°1-87).
Não há, pois, omissão porque o voto condutor consignou que a
apresentação da peça, por meio de e-mail, não era admitida como válida,
reiterando que "o entendimento atual é de que somente os atos processuais
praticados via fac-símile podem ser validados pela apresentação dos originais
no prazo de até 05 (cinco) dias" (fI. 1.532v do REspe n° 483-69 e fI. 1.469 do
REspe n° 1-87, grifo nosso), e citando precedente desta Corte Superior
(ED-REspe n° 4383-16, reI. Mm. Dias Toifoli, DJE de 5.6.2013), em que foi
reformado o acórdão daquela mesma Corte que teria adotado interpretação
diversa.
Assim, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo
recorrente, a Corte Regional declinou as razões que fundamentaram a sua
decisão, mantendo o seu entendimento no julgamento dos embargos de
declaração, ainda que destacado o ponto levantado pelo recorrente.

-
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No segundo ponto, o recorrente aduz que houve omissão
"quanto aos documentos apresentados pelos Recorrentes (fichas funcionais de
fis. 2671273 e 278/283), os quais demonstram que os mesmos sequer foram
contratados durante o período eleitoral, bem como a data em que o filho da
testemunha Andrelina fora supostamente corrompido"

(f 1. 1.564 do

REspe n°483-69 e fi. 1.995 do REspe n°1-87).
O tema foi enfrentado pela Corte Regional, como se vê do
seguinte trecho do acórdão recorrido (fis. 1.533-1.533v do REspe n° 483-69):
Os embargantes alegaram, por fim, que o acórdão também foi
omisso quanto aos documentos que foram apresentados por estes,
haja vista o seguinte: a) foram comprovados que as pessoas
mencionadas no depoimento da testemunha Joana Rosa da Silva já
trabalhavam nas empresas no Grupo R. Damásio, tendo sido
contratadas em período diverso do eleitoral; b) não ficou consignado
no depoimento prestado pela testemunha Eliane Moura da Silva que
a alegada compra de voto de seu filho se deu em período diverso do
eleitoral, para efeitos do art. 41-A.
Afirmam que o depoimento da testemunha Joana Rosa da Silva é
contraditório e inconsistente porque informou que "um pouco antes
da eleição viu o Sr. Afonso umas três vezes na casa da sua
sobrinha, e depois soube através dessa que ele havia oferecido
emprego para a filha dela, de nome Arlindia". No entanto, a
mencionada Sra. Arlindia foi admitida no grupo na data de 24 de
junho de 2011, como pode ser observado pela carteira de admissão
de fis. 267.
Destacam que outro ponto omisso e contraditório diz respeito a
alegada captação de sufrágio em favor do filho da depoente Eliane
Moura da Silva, haja vista que o suposto fato que comprovaria a
mencionada compra de voto ocorrera dois anos antes do período
eleitoral.
No entanto, não há que se falar em omissão do julgado.
O eg. Tribunal Regional Eleitoral do Piauí enfrentou toda a matéria
de mérito e as alegações dos embargantes não passam de mera
tentativa de rediscutir a causa. A Corte entendeu, pelo voto da
maioria de seus membros, que as provas produzidas nos autos
foram suficientes para comprovar a prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico por parte dos investigados, ora
embargantes.
È imperioso destacar que, da simples leitura do acórdão vergastado,
verifica-se que, além dos depoimentos mencionados pelos
embargantes, foram consideradas outras provas relevantes para o
deslinde da questão, tais como: gravação de discurso feita pelo
Sr. Rufino Damásio no dia da convenção, depoimento do próprio
Rufino Damásio em juízo, depoimento da testemunha Andrelina
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Maria da Conceição, documentos que comprovam contratações
próximo ao pleito eleitoral, dentre outros.
Destarte, o julgador não está obrigado a fazer referência a todos os
elementos de prova constantes dos autos, mas, apenas, deve-se
referir aos elementos probantes nos quais se fundou para decidir a
questão posta à sua apreciação, em homenagem ao princípio do
livre convencimento do juiz.
Na mesma linha, no acórdão regional proferido na AIME, o
voto condutor consignou que "também não prospera a argumentação de que
houve contradição no acórdão, em face da alegada incoerência entre os
depoimentos prestados pelas testemunhas e os documentos juntados aos
autos. É que o vício na contradição, apto a ensejar o cabimento dos embargos
de declaração, é aquele que tem origem endógena, vale dizer, entre as partes
do próprio acórdão - fundamentação e dispositivo - ou ainda, dentro de uma
delas, quanto ao raciocínio que levou à conclusão e não quanto à matéria de
mérito"(fl. 1.955 do REspe n° 1-87).
Diante desse contexto, não vislumbro omissão relevante da
Corte de origem quanto à análise das fichas funcionais apontadas pelos
embargantes, considerado o acervo probatório das demandas, até porque as
datas constantes nas fichas funcionais, mesmo que as admissões tenham sido
anteriores ao período eleitoral, não afastaria, por si só, o reconhecimento da
prática de captação ilícita em relação aos empregados que já integravam os
quadros da empresa, tendo em vista que se noticiava, também, a suposta
ameaça de perda de empregos.
De outra parte, alegou-se, na AIME, omissão "quanto à
qualificação da testemunha Antonio Rodrigues de Moura ouvida na audiência
de instrução" (fI. 1.952 do REspe n° 1-87).
A esse respeito, o relator no Tribunal

a quo

tratou

especificamente desse ponto (fI. 1.955 do REspe n° 1-87):
Destacam que outro ponto omisso e contraditório diz respeito a
alegada captação de sufrágio em favor do filho da depoente Eliane
Moura da Silva, haja vista que o suposto fato que comprovaria a
mencionada compra de voto ocorrera dois anos antes do período
eleitoral.

-
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No entanto, não há que se falar em omissão do julgado. O
eg. Tribunal Regional Eleitoral do Piauí enfrentou toda a matéria de
mérito e as alegações dos embargantes não passam de mera
tentativa de rediscutir a causa. A Corte entendeu, pelo voto da
maioria de seus membros, que as provas produzidas nos autos
foram suficientes para comprovar a prática de captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico por parte dos impugnados, ora
embargantes.
Ademais, também não prospera a argumentação de que houve
contradição no acórdão, em face da alegada incoerência entre os
depoimentos prestados pelas testemunhas e os documentos
juntados nos autos. E que o vício da contradição, apto a ensejar o
cabimento de embargos de declaração, é aquele que tem origem
endógena, vale dizer, entre as partes do próprio acórdão fundamenta ção e dispositivo - ou ainda, dentro de uma delas,
quanto ao raciocínio que levou a conclusão e não quanto à matéria
de mérito.

Além disso, ainda, na AIME, alegou-se "omissão e contradição
quanto aos depoimentos isolados das testemunhas Ivan José da Silva e
Reginaldo Rodrigues de Moura nos autos do Recurso contra expedição de
Diploma - RCED no 484-54"(f 1. 1.952 do REspe n° 1-87).
Da mesma forma, o Tribunal piauiense também rejeitou os
alegados vícios sobre essa questão (fls. 1.955-1.955v)5.
De outro ponto, os embargantes ainda alegam que o acórdão foi omisso porque acolheu como prova emprestada
depoimentos (Ivan José da Silva e Reginaldo Rodrigues de Moura), que foram colhidos nos autos do recurso contra a
expedição de diploma, quando na referida ação não houve contra-prova, o que ocasiona o cerceamento de defesa.
Quanto à alegada omissão, também não assiste razão aos embargantes. E que não há que se falar em ausência de
contra-prova quanto à prova acolhida do RCED. Isso porque foram acostados como prova emprestada todos os
depoimentos colhidos na citada ação, tanto das testemunhas dos recorrentes, ora embargantes, quanto dos
recorridos, como se pode observar das fis. 516/531 dos autos. E o e. TRE/PI entendeu que os citados depoimentos,
aliados às demais provas, foram suficientes para formar o convencimento quanto à prática do ilícito eleitoral.
Destarte, o julgador não está obrigado a fazer referência a todos os elementos de prova constantes dos autos, mas,
apenas, deve-se referir aos elementos probantes nos quais se fundou para decidir a questão posta à sua apreciação,
em homenagem ao princípio do livre convencimento do juiz.
Nesse sentido, ó c. TSE tem jurisprudência pacífica:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
OFENSA AO ART. 275 DO CÓDIGO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA. FATOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
PROVIMENTO.
O órgão Julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, sendo suficiente a
manifestação sobre as questões essenciais, de fato ou de direito, trazidas à apreciação do magistrado. Não há falar,
desse modo, em ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial eleitoral, nos termos da Súmula n° 7 do
c. STJ.
Agravo regimental não provido."
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 4197314, Acórdão de 16/06/2010, Relator(a) Min. Aldir
Guimarães Passarinho Júnior, publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data 05/08/2010, Página 83 - sem
destaques no original).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL, ELEIÇÕES 2012. REGISTRO DE CANDIDATURA.
PREFEITO. INELEGIBILIDADE. LC N 64/90, ART. 1", 1, D. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADC5 nos 29 e 30 e a ADI n° 4578, assentou a constitucionalidade das
hipóteses de inelegibilidade previstas na LC n° 135/2010, bem como a possibilidade de sua incidência a fatos
anteriores.
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É certo que "o argumento de que o juiz não está obrigado a
responder a todos os questionamentos da parte deve ser examinado com
cautela, de forma a não permitir que as decisões judiciais se transformem em
afirmações apodíticas e desassociadas da realidade processual"
(AgR-REspe n° 764-40/MG, rei. Min. Henrique Neves, DJE de 23.5.2014).
Entretanto, vê-se que o Tribunal a quo procedeu à análise do
contexto fático-probatório e destacou as provas que entendia pertinentes à
comprovação dos fatos e conclusão dos ilícitos narrados, razão pela qual não
vislumbro a ofensa aos arts. 275 do Código Eleitoral e 535 do CPC, uma vez
que, eventual suficiência ou não dos elementos probatórios considerados
naquela instância é questão que igualmente foi suscitada no mérito recursal,
por meio da alegação de ausência de prova robusta para a condenação dos
eleitos, o que será adiante examinado.
Sobre o tema, é assente o entendimento de que "a omissão
apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do próprio julgamento
e prejudicial à compreensão da causa, não aquela deduzida com o fito de
provocar o rejulgamento da demanda ou modificar o entendimento manifestado
pelo julgador" (ED-AgR-Al n° 108-04, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJE
de 10.2.2011).
Não se exige que o julgador descreva minuciosamente suas
razões de decidir em relação a cada prova individualmente. Deve o magistrado
expor os motivos de seu convencimento a partir do conjunto de provas
produzidas na espécie, conforme, no caso, fez o Tribunal de origem, o que
encontra respaldo na jurisprudência6.

Mesmo na hipótese de condenação eleitoral transitada em julgado antes da edição da LC n 135/2010, incide a
causa de inelegibilidade em exame, se ainda vigente o prazo de oito anos previsto no novel diploma. Precedentes.
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade. Omissão ou contradição, e não para simples
rediscussão dos temas recursais.
Embargos de declaração rejeitados.
(Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral n° 30428, Acórdão de 20.8.2013, Relator(a) Mm. José
Antônio Dias Toffoli, publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico. Data 13.9.2013 - sem destaques no original).
-6

Na mesma linha de entendimento: "Não se exige que todos os pontos levantados pelas partes sejam esmiuçados,
podendo o juiz, de acordo com o seu livre convencimento, utilizar-se das provas e fatos que considere relevantes e
suficientes para o julgamento da questão. Precedentes" (AgR-Al n° 6.950, rei. Mm. Gerardo Grossi, DJe de 22.8.2006).
Igualmente: "O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela parte, massomente
sobre aqueles que sejam suficientes para fundamentar seu convencimento" (ED-AgR-MS n° 3.890, rei. Mm. Marcelo
Ribeiro, DJE de 18.6.2009).
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Afasto, assim, a alegada nulidade do acórdão dos embargos
de declaração, por não vislumbrar vícios nas decisões regionais.
Intempestividade das alegações finais apresentadas por e-mail.
Nos recursos, aponta-se contrariedade ao art. 50, incisos LIV e
LV, da Constituição da República e 21da Lei n° 9.800/99, pois as alegações
finais apresentadas pelos investigados foram consideradas intempestivas pelo
Juízo Eleitoral.
Os recorrentes defendem ser possível a apresentação dessa
peça, por meio de correio eletrônico, como ocorreu na tramitação do feito em
primeiro grau por orientação do próprio cartório, além do que os originais
teriam sido apresentados dentro do prazo de 5 dias, à semelhança do que
previsto para o fac-símile (Lei n° 9.800/99).
Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo o seguinte
trecho do acórdão regional proferido na AIJE (fls. 1.220v1.221v do REspe
n° 483-69):
1— A) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
PELO DESENTRANHAMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DOS
RECORRENTES
Insurgem-se os recorrentes/investigados contra a sentença que
considerou intempestivas as alegações finais protocoladas por
e-mail e, consequentemente, determinou o seu desentranhamento,
apontando violação a preceito constitucional fundamental constante
do art. 5°, LV, da CF/88. Aduzem que a peça foi protocolizada por
e-mail, dentro do prazo, por recomendação do próprio cartório
eleitoral, e, ao deixar de analisar os argumentos contidos na referida
peça, cerceou o direito de defesa dos recorrentes, pois poderia ter
influenciado no julgamento do feito.
Sem razão os recorrentes. Conforme pontuado pela r. sentença, a
certidão de fi. 989 atesta que os investigados foram intimados em
27.9.2013 (fi. 863), e apresentaram alegações finais por e-mail em
10.10.2013 (fi. 891), tendo os originais sido apresentados apenas em
2.10.2013 (fis. 941/988) - fora, portanto, do prazo legal de dois dias
para a apresentação de memoriais (fi. 861).
Na hipótese, apenas as alegações finais ofertadas por e-mail foram
dentro do prazo, entretanto os originais foram apresentados quando
já findo o referido prazo.

4
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Quanto à questão da interposição de petições via e-mail com a
aplicação da Lei n° 9.800/1999, que define as regras atinentes à
prática de atos processuais escritos através de fac-símile, vejamos a
legislação aplicável:
Art. 20. A utilização de sistema de transmissão de dados e
imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os
originais ser entregues em juízo, necessariamente, até cinco
dias da data de seu término.
Art. 5°. O disposto nesta Lei não obriga a que os órgãos
judiciários disponham de equipamentos para recepção. sem
destaques no original
O entendimento atual é de que somente os atos processuais
praticados via fac-símile podem ser validados pela apresentação dos
originais no prazo de até 05 (cinco) dias.
É certo que a Res. TSE n° 21.711/2004 regulamentou a utilização do
sistema de peticionamento pela Internet no âmbito do Tribunal
Superior Eleitoral. Todavia, a adoção de tal sistema pelos Tribunais
Regionais Eleitorais depende de ato regulamentar próprio, conforme
remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores. Nos termos do
art. 12 da Resolução em comento, o envio da petição por fac-símile
dispensa a sua transmissão por correio eletrônico e a apresentação
dos originais. Entretanto, conforme previsão do art. 16, a sistemática
e os parâmetros da citada resolução somente podem ser aplicados
pelos Regionais que regulamentaram a matéria.
A matéria foi levada ao c. Tribunal Superior Ele itoral que rechaçou a
interpretação dada por este Regional para reconhecer a
intempestividade de recursos interpostos via e-mail. Colaciono
ementa de julgado do TSE, de 30 de abril de 2013, nos EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL ELEITORAL
N° 4383-16.2010.6.18.0081 - CLASSE 32 - SANTO INÁCIO DO
PIAUí, de relatoria do Mm. Dias Toifol,, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES
2008. AIME JULGADA IMPROCEDENTE. INTERPOSICÃO DE
RECURSO VIA E-MAIL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
SENTENÇA
RESTABELECI DA.
DESPROVIMENTO.
Os embargos declaratórios opostos contra decisão
monocrática, com nítido caráter infringente, devem ser
recebidos como agravo regimental. Precedentes.
Nos termos da jurisprudência firmada acerca da matéria, o
correio eletrônico (e-mail) não pode ser considerado similar ao
fac-símile para efeito de aplicação do artigo 1 0 da Lei
n° 9.800/99.
A imagem digitalizada de assinatura não é suficiente para
se concluir que o recurso está devidamente firmado, por não
se enquadrar nos casos de assinatura eletrônica admitidos na
legislação. Precedente.
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Ante a inexistência de norma interna do Tribunal de origem
disciplinando a utilização de correio eletrônico para a
transmissão de petições judiciais, é intempestivo o recurso
interposto em 15.10.2010 (petição original), haja vista a data
da intimação da sentença - 6.10.2010.
Agravo regimental desprovido.
(Embargos de Declaração em Recurso Especial Eleitoral
n° 438316, Acórdão de 30/04/2013, Relator(a) Mm. JOSE
ANTÔNIO DIAS TOFFOLI, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico. Tomo 104, Data 5/6/2013, Página 43) - sem
destaques no original.
Considerando que o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí não editou
qualquer norma que discipline o uso de correio eletrônico para
aviamento de petições e recursos no âmbito do processo eleitoral,
forçoso reconhecer a incidência integral da Lei n° 9.800/1999 e
concluir que o oferecimento de alegações finais pelos
recorrentes/investigados se deu de forma intempestiva.
Em casos tais, é lícito ao julgador determinar o desentranhamento
da peça processual intempestiva, a qual não será levada em conta
no deslinde da questão. Por uma questão de regular andamento do
processo, sem que isso provoque indecisões ou dúvidas, por bem
determinou o juiz sentenciante o desentranhamento da petição, o
que não ofende os princípios da ampla defesa nem do contraditório.
Dessa forma, VOTO pelo não acolhimento da preliminar de
cerceamento do direito de defesa em apreço.
A mesma fundamentação foi adotada para a decisão regional
na AIME (fis. 1 .468v-1 .469v).
A . decisão regional está em consonância com a firme
jurisprudência desta Corte Superior quanto à matéria:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
PREFEITO. DESAPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ELEITORAL VIA CORREIO
ELETRÔNICO (E-MAIL). NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. DESPRO VIMENTO.
1. O correio eletrônico (e-mail) não se equipara ao fac-símile ou ao
protocolo perante o cartório eleitoral, mormente quando no órgão
jurisdicional não houver regulamentação específica sobre essa forma
de peticionamento (AgR-REspe n° 239-87/AL, ReI. Mm. Henrique
Neves, DJe de 25.6.2014; AgR-Al n° 23-79/BA, ReI. Mm. Luciana
Lóssio, DJe de 14.3.2014; AgR-REspe n° 824-31/AL, ReI.
Mm. Castro Meira, DJe de 11.9.2013; e ED-REspe n° 4383-16/P1,
ReI. Mm. Dias Toifoli, DJe de 5.6.2013).
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In casu, o recurso eleitoral interposto via correio eletrônico no
último dia do prazo recursal (5.8.2013), com protocolo do original
somente em 7.8.2013, é intempestivo, ante a inexistência de norma
interna do Tribunal de origem que discipline a utilização de correio
eletrônico para a transmissão e protocolo de petições judiciais.
Agravo regimental desprovido.

(AgR-Al n° 340-09, reI. Min. Luiz Fux, DJE de 24.6.2015, grifo
nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2012. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ELEITORAL VIA
E-MAIL. IMPOSSIBILIDADE. DESPRO VIMENTO.
Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não se
admite a interposição de recurso via e-mail no âmbito da Justiça
Eleitoral, não sendo possível, ainda, considerar o correio eletrônico
como meio similar ao fac-símile para efeito de aplicação do
art. 10 da Lei n° 9.800/99.
Agravo regimental desprovido.

(AgR-REspe n° 484-30, rei. Mm. João Otávio de Noronha, DJE
de 6.8.2014, grifo nosso.)
Assim, assentado pelo Tribunal piauiense a ausência de norma
regulamentadora sobre o uso do correio eletrônico para fins de interposição de
petições e recursos no processo eleitoral, não merece reparo a conclusão de
que a apresentação das alegações finais se deu de forma extemporânea,
considerada a via eleita (fI. 1.221v do REspe n° 483-69 e fI. 1.469 do
REspe n° 1-87).
Por outro lado, não há falar em cerceamento de defesa, pois,
no caso, o oferecimento de alegações finais foi facultado às partes. A questão,
no caso, não diz respeito à supressão da oportunidade para a prática do ato,
mas de sua apresentação por meio não admitido e fora do prazo legal previsto
no art. 22, X, da Lei Complementar n° 64/90.
Por fim, apesar de se afirmar que as alegações finais poderiam
hipoteticamente levar o magistrado a decidir pela improcedência da ação, os
recorrentes não evidenciaram qual argumento poderia acarretar tal alteração
do julgamento, deixando, em consequência, de demonstrar o efetivo prejuízo,
necessário ao reconhecimento de qualquer nulidade (CE, art. 219).
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Nulidade da gravação ambiental.
Os candidatos eleitos sustentam a ilicitude da gravação
ambiental efetuada em convenção partidária, com ofensa ao art. 5°, incisos
X, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal, em razão de o Tribunal Regional
Eleitoral ter considerado lícita tal prova, que, segundo alegam, teria sido
produzida em um ambiente privado e particular, não cabendo o afastamento da
proteção constitucional, diante do caráter dissimulado e sub-reptício, sem a
indispensável ordem judicial vinculada a uma investigação criminal ou
instrução processual penal.
O TRE/PI rejeitou a preliminar de ilicitude da prova decorrente
da indigitada gravação ambiental (fls. 1.221v1.222v do REspe n° 483-69 e
fls. 1 .469v-1 .470v do REspe n° 1 -87).
Este Tribunal Superior Eleitoral já debateu a questão alusiva à
gravação ambiental realizada em locais públicos ou abertos e sem restrição de
acesso e circulação de pessoas, concluindo, por maioria, pela sua licitude8.
Transcrevo, em nota final de texto (II) e para fins de documentação, o trecho do acórdão regional referente ao
julgamento do recurso eleitoral, que rejeitou tal preliminar.
8

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO CAUTELAR. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO
PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
Nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, sem o conhecimento de um deles e sem prévia autorização judicial, é prova ilícita e não se presta à
comprovação do ilícito eleitoral, porquanto é violadora da intimidade. Precedentes: REspe n° 344-26, rei. Mm. Marco
Aurélio, DJE de 28.11.2012; AgRRO n°2614-70, rei. Mm. Luciana Lóssio, DJE de 7.4.2014; REspe n°577-90, rei. Mm.
Henrique Neves, DJE de 5.5.2014; AgRRespe n° 924-40, rei. Mm. João Otávio de Noronha, DJE de 21.10.2014.
As circunstâncias registradas pela Corte de origem indicam que o discurso objeto da gravação se deu em espaço
aberto - dependências comuns de hotel -, sem o resguardo do sigilo por parte do próprio candidato, organizador da
reunião. Ausência de ofensa ao direito de privacidade na espécie, sendo lícita, portanto, a prova colhida.
E ... ]
(REspe n°637-61, de minha relatoria, DJE de 21 .5.2015)

-- -

RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILiCITA DE SUFRÁGIO. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. LICITUDE. VIA PÚBLICA.
[...
Nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, sem o conhecimento de um deles e sem a prévia autorização judicial, é prova ilícita e não se presta à
comprovação do ilícito eleitoral, porquanto é violadora da intimidade. Precedentes: REspe n° 344-26, rei. Mm. Marco
Aurélio, DJe de 28.11.2012; AgR-RO n° 2614-70, rei. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 7.4.2014; REspe no 577-90, rei.
Mm. Henrique Neves, DJe de 5.5.2014; AgR-REspe n° 924-40, rei. Mm. João Otávio de Noronha, DJe de 21.10.2014.
Diversa é a situação em que a gravação registra fato que ocorreu à luz do dia, em local público desprovido de
qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade.
A gravação obtida nessas circunstâncias deve ser reputada como prova lícita que não depende de prévia autorização
judicial para sua captação.
E...]
Recursos especiais aos quais se nega provimento.
(REspe n°1660-34, de minha relatoria, DJE de 14.5.2015, grifo nosso.)
Igualmente: "No caso, as filmagens traduzem a mera captação de fatos ocorridos em ambiente externo e de acesso
público, sem qualquer intromissão ou interceptação de conversa alheia. Não houve, portanto, qualquer desrespeito à
esfera de intimidade ou de privacidade dos envolvidos. Daí a licitude da prova' (REspe n° 197-70, redator para o
acórdão Mm. João Otávio de Noronha, DJE de 20.5.2015).
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Como consta do acórdão regional, no caso, a gravação
ambiental registrou discurso proferido pelo investigado e empresário Rufino
Damásio, irmão do prefeito eleito, em uma convenção partidária, e foi
procedida por um terceiro presente ao ato.
Diante disso e considerada a orientação firmada por esta Corte
Superior, está correta a conclusão do voto condutor ao consignar que
"não há sentido a sustenta ção que há caráter íntimo das palavras ditas na
ocasião, já que totalmente incompatível com o discurso [ ... ], tendo em vista que
não há intimidade, privacidade, vida privada a ser protegida" (fI. 1.222v do
REspe n11 483-69 e fI. 1.470v do REspe n° 1-87).
No caso, rejeito a alegação de ilicitude da citada prova.
Mérito.
Na ação de investigação judicial eleitoral (REspe n° 483-69), o
Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, manteve a sentença que reconheceu
as práticas de abuso do poder econômico e captação ilícita de sufrágio,
concluindo que os recorrentes, no ano de 2012, ofereceram empregos nas
empresas do Grupo R. Damásio, de propriedade do investigado Rufino
Damásio da Silva, em troca de votos que beneficiassem Afonso José Damásio
da Silva, irmão do empresário, e José da Luz e Cruz, candidatos eleitos,
respectivamente, aos cargos de prefeito e vice-prefeito no município, além do
que obrigaram empregados do grupo empresarial a votar nos mencionados
candidatos, bem como a pedir votos aos seus familiares e amigos, sob pena
de demissão.
De igual modo, no julgamento da ação de impugnação de
mandato eletivo (REspe n° 1-87), agora à unanimidade, reconheceu-se
também a captação ilícita de sufrágio e o abuso do poder econômico.
Concluiu-se, em ambos os feitos, pela caracterização da
prática abusiva, pela utilização do grupo "para impulsionar ilegalmente a sua
competitividade política, mediante a contratação de eleitores do Município de
São Miguel da Baixa Grande/PI, os quais eram coa gidos a apoiar e a obter
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apoio político em favor dos candidatos Afonso José Damásio da Silva e José
da Luz e Cruz, então prefeito e vice-prefeito candidatos à reeleição"
(fi. 1.217v do REspe n°483-69 e fI. 1.465 do REspe n° 1-87).
Por haver uma distinção dos acórdãos regionais apenas
quanto à prova oral considerada para reconhecimento dos ilícitos
(embora haja coincidência de fundamentação e se leve em conta outros
elementos probatórios comuns), examino cada caso (AIME e AIJE) de forma
separada.
Na Ação de Investigação Judicial Eleitoral (REspe n° 483-69),
restou consignado no acórdão regional que (fis. 1.224-1.227):
Na hipótese dos autos, o ato a ser investigado é de que os
recorrentes, durante o ano de 2012, ofereceram empregos nas
empresas do Grupo R. Damásio, de propriedade do terceiro
investigado, em troca de votos que beneficiassem os investigados
Afonso José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz, então
candidatos a prefeito e vice-prefeito de São Miguel da Baixa
Grande/PI. Ademais, afirmam que os funcionários do aludido grupo
empresarial foram obrigados a votar nos já mencionados candidatos,
bem como a pedir votos aos seus familiares e amigos, sob pena de
demissão.
Para tanto, os investigantes trazem à baila uma gravação do
discurso feito por Rufino Damasio, terceiro investigado, que teria
ameaçado os seus funcionários para votarem em seu irmão, Afonso
Damasio, candidato a prefeito do município de São Miguel da Baixa
Grande/PI nas eleições de 2012.
Primeiramente, quanto à alegação recursal de que o discurso foi
pro ferido no dia da convenção partidária, fora do período eleitoral, e
que, por isso, não poderia ser objeto de análise da AIJE, deve ser
afastado de plano. Com efeito, os atos a serem enquadrados como
abuso do poder econômico objeto da A1JE não se limitam ao período
eleitoral, nem se restringem à figura do candidato, o que não autoriza
a arguição de preclusão.

-- -

Pois bem. Em depoimento pessoal, o próprio Sr. Rufino Damasio
confessa que fez o discurso no dia da convenção partidária. Mesmo
assim, a gravação foi submetida à perícia oficial a fim de que se
verificasse a existência de edições de caráter fraudulento. A perícia
concluiu que "não foram encontrados nos trechos contínuos
presentes nas faixas de áudio vestígios que pudessem indicar o uso
de edições de caráter fraudulento" (fls. 25 do volume anexo).
Sendo assim, vale transcrever o trecho questionado pelos
investigantes:
"O voto é livre. E vocês votem em quem vocês quiserem. Mas
vocês sabem da intenção e tá aqui os papéis pra provar. Cabe
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ao funcionário defender não o papel, mas a empresa em que
ele trabalha! Que é quem paga ele! E quem dá emprego! E se
a empresa fechar, ele tá desempregado! Então eu convoco
agora vocês que trabalham nas empresas do Grupo
R. Damasio! [ ... ] Nós temos que defender nossa empresa,
porque se a empresa crescer, nós crescemos com ela! E se a
empresa fechar, nós 'tamo' desempregado! E vocês decidam!
Isso não tá mais nas minhas mãos! Está nas mãos de vocês!
Eu espero que vocês vão à família de vocês, pai, mãe,
cunhado, irmão, irmã, ex-namorado, futuro namorado, e peçam
votos para o Afonso! [ ...] Eu quero que todos os funcionários
do R. Damasio e seus parentes vão em todas as casas
transmitir essa mensagem! [ ... ] E me perguntaram: e quem não
votar no Afonso, você vai punir? E eu não respondi, e nem
respondo! Mas que ele tá em baixa na empresa, ele tá, porque
ele não defende a empresa em que trabalha. E eu não quero
manter um funcionário que não defende... que não.., que não...
que não trabalha! Que não.., que não defende a empresa!"
Observa-se a existência de coação em relação aos funcionários do
grupo empresarial R. Damasio a apoiar os candidatos Afonso José
Damasio da Silva e José da Luz e Cruz. Seguramente, a frase final
da gravação - "E eu não quero manter um funcionário que não
defende.., que não.., que não.., que não trabalha! Que não.., que
não defende a empresa!" - mostra a ameaça de perda de emprego a
que se refere na peça de ingresso. Nitidamente, a mensagem que
fica para os empregados do grupo R. Damásio é a de que não será
mantido aquele que não defender a empresa que o paga, aquele que
não votar no irmão do senhor Rufino, o candidato a prefeito Afonso
Damásio, configurando a captação ilícita de sufrágio.
A par disso, os depoimentos colhidos em audiência corroboram com
a tese de existência da referida captação ilícita e abuso do poder
econômico.
Com efeito, as testemunhas mencionadas na sentença, em especial
a Sra. Joana Rosa da Silva que informou ter sido contratada no
Grupo R. Damásio em troca de seu voto e de sua família. Vejamos
seu depoimento:

-- -

"Que durante o mês de agosto de 2012 foi procurada pela
vereadora Dudua (Domingas), a qual lhe disse que tinha falado
com o Sr. Rufino Damásio e o mesmo mandou que ela
aproveitasse os dois votos da casa da depoente e que esta
mandasse o filho para trabalhar na cozinha do Hotel
Metropolitan; [.] que a vereadora Domingas apoiava o
candidato Afonso Damásio na eleição; que sabe do nome de
algumas pessoas que ganharam o emprego no ano de
2012 no Grupo R. Damásio com a promessa de votarem no
Afonso, são elas: Iracema Maria da Conceição; Daniele, filha
de lnácio, e o irmão, que não lembra o nome; um rapazinho
conhecido como 'pequeno'; e depois da eleição, um rapaz
chamado 'preto'; que sabe que as famílias das pessoas
indicadas se sentiam obrigadas a votar no Afonso Damásio,
pois soube através destas mesmas que lhes fora dito que se

REspe no 483-69.2012.6.18.0076/PI, AC no 774-36.2014.6.00.0000/PI,
REspe n° 1-87.2013.6.18.0076/PI, AC no 1052-37.2014.6.00.0000/PI,
REspe n° 484-54.2013.6.1 8.0000/PI

50

não votassem no Afonso, eles perderiam seus empregos; que
soube que a ameaça fora feita diretamente pelo Sr. Rufino
Damásio; [ ... ] que muitos jovens do município de São Miguel da
Baixa Grande são chamados a trabalhar nas empresas do
Grupo R. Damásio; que antes de serem contratados, os jovens
participam de uma reunião com o Sr. Rufino; E ... 1 que a neta da
irmã da depoente fora contratada para trabalhar no Grupo uma
semana depois da eleição; que o emprego da neta da irmã da
depoente fora prometido pelo Sr. Afonso, e soube disso
através da sua sobrinha, de nome Maria Francisca; que um
pouco antes da eleição viu o Sr. Afonso umas três vezes na
casa da sua sobrinha, e depois soube através dessa que ele
havia oferecido emprego para a filha dela, de nome Arlinda;
que algumas das pessoas antes indicadas como contratadas
pelo Grupo somente começaram a trabalhar uma semana
depois da eleição, tendo havido a promessa antes do pleito;
que algumas começaram a trabalhar antes mesmo do dia da
eleição".
Na mesma linha, a testemunha E/iene Moura da Silva afirmou que o
emprego de seu próprio filho foi obtido por meio do Sr. Afonso José
Damásio da Silva (fls. 234/235):
"Que o seu filho conseguiu emprego através do Sr. Afonso;
que o Sr. Afonso disse a depoente que ia arranjar o emprego,
mas que depois ia precisar deles; que o Sr. Afonso disse que
iria se recandidatar a prefeito; que na época da eleição
Sr. Afonso voltou à casa da depoente e disse que quando os
meninos ficassem de maior daria oportunidade de emprego
aos mesmos". ( ... ) "que há mais ou menos um mês atrás,
Sr. Afonso conversou com o filho da depoente em Tianguá,
onde ele trabalha, e perguntou ao mesmo por que a depoente
viria testemunhar nesse processo, uma vez que o sr. Afonso
não tinha feito nada contra ela".
Não foi diferente com a testemunha Sra. Andrelina Maria da
Conceição, que também declarou (fls. 236/23 7):
"Que a depoente não trabalha para o Grupo do Sr. Rufino, mas
uma filha dela trabalha; que a filha se chama Iracema e
trabalha para o Sr. Rufino desde o dia dois de janeiro do
presente ano; que uma pessoa de nome Orlando Soriano
procurou a filha da depoente e lhe ofereceu um emprego no
Grupo Damásio em troca do voto dela no Sr. Afonso; que
soube disso através da própria filha; que fora pedido apenas o
voto da filha; que perguntada se não tinha medo de a filha
perder o emprego em razão de seu depoimento diante deste
juízo, disse que ela já votou e que, então, eles tinham que
segurar o emprego; que mesmo depois que foi colocada como
testemunha do processo, ninguém procurou a depoente ou a
sua filha para dizer que ela poderia ser prejudicada no seu
emprego; que além da filha da depoente, soube que outras
pessoas receberam a promessa de emprego em troca do voto
para o Sr. Afonso, mas não sabe informar quantas pessoas
foram, nem os seus nomes; que a filha da depoente lhe disse
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que uma amiga iria trabalhar também junto com ela; que soube
das outras pessoas que receberam promessa de emprego
através de sua filha; [ ... ] que costuma ouvir dizer que o
Sr. Rufino pressiona os seus funcionários a votarem
no Sr. Afonso, sob pena de perderem o emprego, mas que a
depoente mesmo nunca viu; que soube através de umas
primas que o Sr. Rufino já fez ameaça de desempregar um
outro primo da depoente caso ele não votasse no Sr. Afonso;
que o primo da depoente não foi demitido, pois votou no
Sr. Afonso"
O depoimento do Sr. Manoel de Moura Teixeira, fis. 242 e seguintes,
foi colhido na qualidade de informante dizendo inicia/mente que: "não
pertence ao grupo político do Sr. Afonso; que é filiado ao PTB e que
este partido apoiou nas últimas eleições municipais o candidato
Josemar; que o fato do depoente ser oposição ao Sr. Afonso não
trouxe nenhum problema ao seu filho; que não tem conhecimento de
que o grupo R. Damásio ofereça empregos em troca de votos no Sr.
Afonso ( ... ) que não sabe informar se alguém do município de São
Miguel da Baixa Grande, que trabalha para o grupo R. Damásio, foi
constrangido a votar no Sr. Afonso, sob pena de ser demitido". E
logo adiante afirma em resposta à pergunta da douta juíza que: "é
comum o Sr. Rufino oferecer diretamente emprego aos jovens em
São Miguel da Baixa Grande; que não sabe indicar nenhuma outra
pessoa que tenha recebido oferta de trabalho diretamente do
Sr. Rufino". Isto revela um depoimento comprometido que não pode
ser levado em consideração, pois além de ter sido feito sem o
compromisso legal das testemunhas, ou seja, de ter sido ouvido
como informante, mostrou-se bastante contraditório.
As testemunhas Sra. Maria Luciene de Moura (fis. 239), Sr. João
Ferreira da Silva (fls. 244) e Francisco Edivar Gomes de Sousa
(fis. 246) não esclareceram sobre o fato imputado aos investigados,
já que não conhecem ninguém objetivamente que tenha sofrido
coação ou ameaça de perda de emprego caso não votasse
no Sr. Afonso Damásio. Por fim, as testemunhas Orlando Mendes de
Castro (fis. 360) e Domingas Rosa de moura (fis. 363) foram ouvidas
como informantes por serem amigos íntimos dos investigados.
Outro aspecto importante é o fato de haver comprovadas nos autos
diversas contratações próximo ao pleito de eleitores do município em
questão, a exemplo de: Franceilton Lima de Jesus, Bruna Maria do
Nascimento Mendes, admitidos em 11/10/2012; Lucas Vinícius
Sousa e Silva, Rafael Ribeiro de Oliveira, Ricardo José Mendes da
Silva, Maria Sabrina Ferreira Fortes, admitidos em 01/11/2012
(fis. 712 e seguintes); Luisa Laurena da Silva Moura, Marcos Luan
da Silva Moura, Maurício José Alves Mesquita, admitidos em
05/11/2012, dentre diversos outros. Tais contratações evidenciam o
aumento de admissões nas empresas do grupo no ano eleitoral, e
corroboram com a tese comprovada pelas testemunhas de que
houve promessa de emprego em troca de voto.
De outra banda, como bem enfatizado no parecer do órgão
ministerial, o depoimento pessoal do Sr. Rufino Damásio da Silva
(fis. 228/230) evidencia a ocorrência de abuso de poder econômico:
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"Que é proprietário do Grupo Empresário R. Damásio, o qual
possui 11 (onze) empresas e emprega mais ou menos
700 (setecentas) pessoas; que dentre esses setecentos
funcionários, mais ou menos duzentos possuem vínculo com o
Município de São Miguel da Baixa Grande/PI; [ ... ] Que no dia
da convenção dos partidos de oposição à candidatura do seu
irmão Afonso, o depoente se encontrava em Fortaleza quando
soube que seria franqueada a palavra aos presentes,
oportunidade em que pegou um avião e voltou imediatamente,
objetivando falar na Convenção do seu irmão que aconteceria
no dia seguinte; [ ... ] Que foi convidado para fazer uma palestra
sobre empreendedorismo durante o período da eleição, tendo
o depoente aceito o convite, desde que o ato se desse em sua
Fazenda no Município de São Miguel da Baixa Grande/PI; que
a referida palestra foi organizada pelo Vereador Bispo, do
mesmo partido de Afonso; [ ... ] que não sabe informar como os
seus funcionários que trabalham em Teresina ou Tianguá
vieram votar em São Miguel da Baixa Grande/PI; que não
forneceu transporte aos mesmos; que o grupo empresarial tem
um ônibus que costuma ceder para a Associação dos
Funcionários para viagens dos mesmos; que o motorista do
referido ônibus é empregado da empresa do depoente; que
também o combustível é pago pela empresa; que esse serviço
é para qualquer funcionário da empresa, desde que obedeça
ao número mínimo de 15 (quinze) funcionários; que no dia da
eleição o ônibus em questão não veio a São Miguel da Baixa
Grande, mas veio no dia da Convenção do Afonso Damásio."
O terceiro investigado confirma que, dentre seus setecentos
funcionários, mais ou menos duzentos possuem vínculo com o
Município de São Miguel da Baixa Grande/PI e que um ônibus da
sua empresa conduziu funcionários à municipalidade no dia da
convenção partidária, em que foi pro ferido o discurso com as
referidas ameaças de demissão.
Assim, está evidenciado o abuso de poder econômico por parte dos
investigados, que se valeram do Grupo R. Damásio para impulsionar
ilegalmente a sua competitividade política, mediante a contratação
de eleitores do Município de São Miguel da Baixa Grande/PI, os
quais eram coa gidos a apoiar e a obter apoio político em favor dos
candidatos Afonso José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz,
então Prefeito e Vice-Prefeito candidatos à reeleição. Estes foram
beneficiados de modo contundente pela estrutura e poderio
econômico do grupo empresarial R. Damásio, pertencente ao senhor
Rufino Damásio da Silva - irmão do primeiro investigado -, que
participou ativamente de todo o processo abusivo.
Registre-se, também, que, para a caracterização da
responsabilidade de candidato pela captação ilícita de sufrágio, é
cediço que a participação deste pode ser tanto direta quanto indireta.
Basta, aliás, a sua anuência. É prescindível a conduta pessoal do
candidato beneficiário.
Desse modo, comprovada a captação ilícita de sufrágio e
reconhecida a anuência do candidato beneficiário, bem como o

-
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abuso de poder, impõe-se a aplicação das sanções legais impostas
na sentença, com vistas a garantir a lisura das eleições.
O Juiz Paulo Roberto de Araújo Barros, em seu voto-vista
divergente, entendeu que o discurso não teria gravidade (fls. 1.230-1.230v)9 e
que "os depoimentos colhidos em juízos afiguram-se frágeis, ou seja,
destituídos de força probante necessário" (fi. 1.228v), segundo sua análise dos
depoimentos (fls. 1 .228v-1.230)10.
No mesmo sentido, pronunciou-se o Juiz Dioclécio Sousa da
Silva (fls. 1.2321.233)11
A Presidência da Corte de origem acompanhou o relator
quanto à conclusão dos ilícitos eleitorais (fls. 1 .238-1.238v)12, afirmando a
nítida gravidade e influência no resultado do pleito (fis. 1.236-1.236v)13 .

- III - Transcrevo, em nota final de texto e para fins de documentação, o trecho do voto divergente do Juiz Paulo
Roberto de Araújo Barros, proferido na AIJE.
10
- -IVTranscrevo, em nota final de texto e para fins de documentação, o trecho do voto divergente do Juiz Paulo
Roberto de Araújo Barros, proferido na AIJE.
11 - V - Transcrevo, em nota final de texto e para fins de documentação, o trecho do voto divergente do Juiz Dioclécio
Sousa da Silva, proferido na AIJE.
12
VI - Transcrevo, em nota final de texto e para fins de documentação, o trecho do voto da Presidência, proferido na
AIJE.
13

Senhores, o abuso do poder econômico é um controle da sociedade. Se nós verificarmos este trecho do discurso,
se o Sr. Rufino falou, vamos supor, para 100 (cem) pessoas - uma hipótese -, numa comunidade daquele tamanho,
imediatamente essa conversa passou a repercutir.
E eu ainda acrescento mais: desses 100 (cem) supostos funcionários de que eu estou falando, alguns não deram
importância ao que ele disse, outros ficaram indiferentes, mas outros ficaram com medo, porque eles eram
funcionários ou parentes de funcionários ou tinham alguma ligação com funcionários. Eu entendo, com certeza, que
alguns ficaram com medo. Eu ficaria, se estivesse lá na platéia, tendo um parente empregado, e o proprietário
chegasse e dissesse: "Olhem, vocês defendam a empresa, vocês votem no Afonso, porque senão vocês podem ficar
desempregados".
Assim, analisando as palavras do Sr. Rufino, vê-se claramente que a mensagem que ele quis transmitir, quando ele
diz que a pessoa que não votasse "estava em baixa" na empresa, é que o funcionário que não votasse em seu irmáo
iria ser punido na empresa, e que os familiares dos funcionários também teriam que votar nesse candidato, deixando
clara até a ameaça de perda do emprego, caso assim não procedessem.
No meu entendimento, resta evidente a prática de abuso do poder econômico em favor da candidatura de Afonso José
Damásio da Silva e José da Luz e Cruz aos cargos de prefeito e vice-prefeito de São Miguel da Baixa Grande/PI,
desequilibrando a disputa no pleito. Ainda que as ameaças em questão tenham sido realizadas no período de
Convenção Partidária, entendo, sim, que restou configurado o abuso do poder, pois se cuidava de ano eleitoral, de
modo que as condutas ilícitas perpetraram dilatada influência sobre o eleitorado.
Como o próprio Sr. Rufino afirmou, num total de 700 (setecentos) funcionários que a empresa possui, cerca de
200 (duzentos) funcionários têm vinculo com a aludida municipalidade, não havendo como negar a forte influência
desse grupo empresarial num pleito eleitoral na referida urbe, principalmente após pedido expresso de votos e
ameaças de demissão.
Como é que nós podemos admitir que um discurso daquela natureza não influencie os funcionários? Em hipótese
nenhuma.
Ainda digo mais: desses 200 (duzentos) funcionários que ele afirmou, se considerar 200 (duzentas) pessoas que
sejam casadas, só aí são 400 (quatrocentos) votos, num eleitorado pequeno como é o de São Miguel da Baixa
Grande. Isso é uma suposição que eu estou fazendo, mas que tem lógica.
No trecho, ele diz que é proprietário do Grupo, possui 11 (onze) empresas e emprega mais ou menos 750 (setecentos
e cinqüenta) pessoas, que dentre esses, mais ou menos 200 (duzentas) pessoas possuem vínculo com o Município de
São Miguel da Baixa Grande.
Ressalto, ainda, que se trata de uma empresa importante, que ajuda muito na economia do Estado do Piauí.
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Os recorrentes defendem que não haveria prova robusta para
a condenação e a Corte de origem teria se baseado apenas na gravação
ambiental e em frágeis depoimentos de três testemunhas, que não
identificariam eleitores e se baseavam em informações de terceiros, para
concluir que houve a contratação de eleitores nas empresas do grupo, com a
finalidade de cooptação de votos.
Entretanto, como se observa do trecho do acórdão regional, o
Tribunal a quo examinou detidamente as provas constantes dos autos e firmou
seu convencimento não apenas a partir da fala do representado no momento
da convenção partidária, mas também pelos depoimentos das pessoas que
foram procuradas com oferta de emprego em troca de votos no curso da
campanha eleitoral.
O acórdão regional registra, também, que houve o acréscimo
no número de contratações realizadas pelo grupo empresarial do irmão do
candidato e o seu interesse em participar da campanha eleitoral, inclusive
deslocando-se de outro município, por avião, no dia anterior ao da convenção,
para poder discursar.
No recurso de natureza extraordinária, a teor do que dispõem
as Súmulas 7 do STJ e 279 do STF, não é possível reexaminar as provas
contidas nos autos para decidir se os fatos registrados pelas instâncias
ordinárias ocorreram de forma diversa ao consignado no acórdão recorrido.
No recurso especial, somente é possível verificar se há
correlação lógico-jurídica entre o fato considerado processualmente existente
pela instância ordinária e as normas que foram aplicadas nas decisões
recorridas, assim como examinar se a condução do processo e a produção ou
consideração de determinada prova atenderam às disposições legais vigentes.
Na primeira hipótese, sem que sejam alterados os fatos
registrados pelo acórdão recorrido, é possível que a instância extraordinária
promova o seu reenquadramento, de forma a conceituá-lo como inserido ou
não em determinado dispositivo legal, lembrando que tanto viola a lei a decisão
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que não reconhece a sua incidência aos casos previstos, como quando a sua
aplicação ocorre em relação à hipótese não contemplada pela norma.
Na segunda hipótese, admite-se a revaloração da prova, ou
seja, o exame do valor que deve ser atribuído a determinado documento,
perícia, depoimento ou outro meio de prova consoante as regras processuais
que regem a sua produção e admissão.
Em outras palavras, na revaloração da prova, a Corte Superior
verifica se a prova foi obtida de forma lícita e se a ela pode ser atribuído o valor
jurídico considerado pelas instâncis ordinárias.
Nos feitos ora em julgamento, não há como se proceder ao
reenquadramento jurídico dos fatos delineados no acórdão regional, pois eles,
efetivamente, demonstram situação que caracteriza a prática do abuso do
poder econômico e a captação ilícita de sufrágio, tanto pelo ângulo da
promessa, como da ameaça, com o fim específico de obter voto.
De igual modo, não se vislumbra que as provas consideradas
pelo acórdão regional não seriam admissíveis ou não teriam o suficiente valor
probante para embasar as conclusões adotadas pela Corte Regional.
Nesse aspecto, em relação ao discurso proferido pelo
empresário Rufino Damásio, além da licitude da gravação já examinada neste
voto, observa-se que o acórdão regional também registra a realização de
perícia que atestou a inexistência de vestígios de fraude de edição da
gravação.
Por outro lado, o texto do discurso transcrito na decisão
regional (fi. 1.225v) demonstra a vinculação do grupo empresarial familiar à
campanha de Afonso José Damásio da Silva, candidato a prefeito, com a clara
ameaça no sentido de considerar "em baixa na empresa" quem não votasse e
trabalhasse pelo candidato, com a indicação do irmão dele, dono do grupo
empresarial, no sentido de que "não quer manter um funcionário que não
- -

defende a empresa" (fl. 1.221v).
As palavras proferidas pelo recorrente em prol do seu irmão,
candidato ao cargo de prefeito municipal, se enquadram, perfeitamente, na
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disposição contida no § 20 do art. 41-A da Lei n° 9.504/97, o qual prevê que "as
sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência
ou grave ameaça à pessoa, com o fim de obter-lhe o voto".
Comentando o dispositivo, José Jairo Gomes ensina que a
coação eleitoral consiste na "violência, física ou moral, exercida contra
alguém para compeli-lo a praticar ato contrário à sua vontade"
(GOMES, 2009, p. 327). Sua prática impede a livre e espontânea expressão do
querer, de sorte que a declaração de vontade externada sob sua influência
resulta maculada. A coação de que cogita o legislador eleitoral é do tipo
moral, psicológica ou relativa (vis compulsiva); dadas as formalidades e
peculiaridades do ato de votar, impossível seria a ocorrência de
vis absoluta ou física. (...) na vis compulsiva o agressor atua sobre o campo
psicológico da vítima, agredindo-lhe, dirigindo-lhe ameaça iminente e grave.
Sua intenção é fomentar a insegurança, o medo, o temor. Tais sentimentos
instalam-se na consciência do coacto, provocando-lhe tensão, estresse,
insegurança e, em casos, pânico. Isso para que ele vote no candidato
apontado pelo coator. Assim, nessa espécie de coação, fica livre o coacto para
decidir: curvar-se à ameaça ou deixar de votar no candidato indicado,
assumindo, em tal caso, o risco de sofre o mal propalado. (..) Para a
configuração da coação eleitoral, mister será ponderar as circunstâncias e a
natureza do ato do coator. Pela dicção legal, é preciso que haja violência ou
grave ameaça. Assim, deve a coação ser grave, incutindo no coacto
justificável receio ou temor de que, se não votar no candidato apontado, a
ameaça se cumprirá. Não é qualquer ameaça que a configura, mas sim
aquela que cause abalo, como, e. g., (...), a demissão ou a transferência
de servidor público. (..) Outrossim, não é preciso que a violência ou a grave
ameaça se concretize no plano fático. Para a configuração de ilícita
captação de sufrágio na modalidade em apreço, basta que haja ameaça,
pois o tipo legal é de natureza formal. (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.
6 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 495-496).
No caso dos autos, os fatos registrados no acórdão regional
também são aptos à caracterização da captação ilícita de sufrágio na
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modalidade prevista no caput do art. 41-A, em razão da oferta ou promessa de
emprego para os eleitores que se dispusessem a votar no candidato ou ajudar
na captação de votos.
Sobre o tema, este Tribunal já teve a oportunidade de analisar
casos similares que envolviam a utilização de empresas para fins de
favorecimento em campanha eleitoral, como a hipótese averiguada nos autos:
RECURSO ORDINÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL. DEPUTADO
DISTRITAL. COMPRA DE VOTOS. COAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS.
MANUTENÇÃO. ABUSO DE PODER. INELEGIBILIDADE.
CASSAÇÃO DE DIPLOMA. INCIDÊNCIA. LC N° 135/2010.
RECURSOS ESPECIAIS PREJUDICADOS. ASSISTENTES
SIMPLES. DESISTÊNCIA. RECURSO. ASSISTIDO.
A utilização da estrutura de empresa de considerável porte
para a realização de campanha eleitoral em favor de candidato,
mediante a convocação de 1000 (mil) funcionários para reuniões
nas quais houve pedido de votos e disponibilização de material
de propaganda, bem como a distribuição posterior de fichas de
cadastros nas quais cada empregado deveria indicar ao menos
dez pessoas, configura abuso do poder econômico, com
potencial lesivo ao pleito eleitoral.
Tais condutas também configuram captação ilícita de sufrágio, na
linha de entendimento da Corte, com ressalva do ponto de vista do
relator.

1...]
Recurso Ordinário desprovido, para manter a cassação do
diploma, a imposição de multa e a declaração de inelegibilidade por
8 (oito) anos, com base nos arts. 41-A da Lei n° 9.504/97 e 22, XIV e
XVI, da LC n° 64/90, com a nova redação da LC n° 135/2010, em
razão da prática de abuso do poder econômico e captação ilícita de
sufrágio.
Recursos especiais prejudicados.
(RO n°4377-64, rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJEde 17.11.2011.)

Desse precedente, vale lembrar que a eminente Ministra Nancy
Andrighi, com precisão, asseverou que "o emprego constitui um bem imaterial
de valor inestimável ao trabalhador e a sua família, o que leva à conclusão de
que a possibilidade de sua perda constitui a grave ameaça de que trata o § 20
do ad. 41-A da Lei 9.504/97, com constrangimento aos funcionários, o que,
sem dúvida, afeta sua liberdade do voto.

REspe n°483-69.2012.6.1 8.0076/PI, AC n° 774-36.201 4.6.00.0000/PI,
REspe no 1-87.2013.6.18.0076/PI, AC no 1052-37.2014.6.00.0000/PI,
REspe n° 484-54.2013.6.1 8.0000/PI

58

Para dimensionar a proporção dos fatos, o relator no Tribunal
a quo destacou que Rufino Damásio da Silva, em depoimento pessoal,
confirmou que, "dentre seus setecentos funcionários, mais ou menos duzentos
possuem vínculo com o Município de São Miguel da Baixa Grande/PI e que um
ônibus da sua empresa conduziu funcionários à municipalidade no dia da
convenção partidária, em que foi pro ferido discurso com as referidas ameaças
de demissão"(f 1. 1.227v).
De outra parte, os recorrentes defendem que seriam
inconsistentes os depoimentos prestados, porquanto teriam sido desmentidos
por outras testemunhas (Orlando Soriano, Iracema Maria, Julimar e Domingos
Rosa). Em suma, argumentam que não seria possível considerar depoimentos
por "ouviu dizer" sem se apontar as pessoas que supostamente tiveram votos
cooptados.
Entretanto, pela leitura do acórdão regional, observa-se que o
relator, além da grave ameaça contida no discurso proferido na convenção
partidária, destacou depoimentos de algumas testemunhas relatando episódios
relacionados aos fatos, que confirmaram, por exemplo, que no mês de agosto
a vereadora Dudua teria conversado com o empresário Rufino Damásio e ele
teria dito que "aproveitasse os dois votos da casa da depoente" ( fI. 1.226) e
que enviasse o seu filho para trabalhar em um hotel.
Também consta do acórdão regional que a testemunha afirmou
saber o "nome de algumas pessoas que ganharam o emprego no ano de
2012 no Grupo R. Damásio com a promessa de votarem no Afonso, são elas:
Iracema Maria da Conceição; Daniele, filha de Inácio, e o irmão, que não
lembra o nome" (fi. 1.229).
Em relação à alegada fragilidade do depoimento de Eliene
Moura da Silva, porque ela teria afirmado que o fato ocorreu dois anos antes
do pleito, o acórdão regional registra que a testemunha conseguiu emprego por
meio do candidato a prefeito e que-ele retornou, "na época da eleição"
indicando que outros filhos dela ganhariam também tal oportunidade
(fI. 1.226).
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Em relação ao argumento de que no depoimento da
testemunha Andrelina Maria da Conceição (fI. 1.226v) houve o reconhecimento
de que sua filha trabalhou no grupo empresarial desde 2 de janeiro
(antes do período eleitoral), tal circunstância, por si só, não afasta o valor
probante da prova considerada pela Corte Regional, especialmente porque o
acórdão regional registrou que a testemunha também afirmou que outras
pessoas "receberam promessa de emprego em troca de voto para
Sr. Afonso" (ti. 1.226), embora sem realmente confirmar quantas e quais
pessoas.
Na mesma linha, as instâncias ordinárias consignaram que a
mencionada testemunha afirmou que "uma pessoa de nome Soriano procurou
a filha da depoente e lhe ofereceu um emprego em no Grupo Damásio em
troca de voto dela no Sr. Afonso" (fi. 1.226v). Ainda que se considere que esse
fato tenha ocorrido antes do período eleitoral, ele revelaria, de qualquer sorte,
a prática adotada no momento da indevida arregimentação de eleitores.
Também foi registrado que a testemunha "soube através de umas primas que
Sr. Rufino já fez ameaça de desempregar um outro primo da depoente caso
ele não votasse no Sr. Afonso" (fI. 1.226v).
Além disso, restou também consignado pelo relator do acórdão
recorrido estarem "comprovadas nos autos diversas contratações próximo ao
pleito de eleitores do município", e que "tais contratações evidenciam o
aumento de admissões nas empresas do grupo no ano eleitoral, e corroboram
com a tese comprovada pelas testemunhas de que houve promessa de
emprego em troca de voto" (fI. 1.227).
Assim, na espécie, os recursos especiais não permitem o
reenquadramento dos fatos, uma vez que as circunstâncias registradas no
acórdão regional correspondem às hipóteses de captação ilícita de sufrágio,
por dádiva (contratação) e por ameaça (demissão), e de abuso do poder
-- - econômico.
De igual modo, não é possível no presente caso se proceder à
revaloração pretendida pelos recorrentes, pois as provas consideradas pelo
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acórdão regional não podem ser tidas como frágeis ou desassociadas da
realidade processual que foi considerada no acórdão regional.
Ao contrário, o que se verifica é que a maioria da Corte de
origem formou a sua convicção sobre a realidade dos fatos a partir de
percuciente análise do conjunto harmonioso de elementos de prova colhidos
licitamente.
Afirmar que os fatos não ocorreram como consignado no
acórdão regional, ou seja, que não teria havido o oferecimento de vantagens
ou a ameaça com o fim de obter votos, somente seria possível, em tese, a
partir de um novo exame das provas, o que, como já apontado, não pode ser
realizado no âmbito do recurso especial, conforme pacífica jurisprudência
sumulada.
Assim, por essas razões e pelas que constam dos votos que
formaram a maioria no Tribunal Regional Eleitoral, o acórdão regional proferido
na ação de investigação judicial eleitoral não merece ser reformado, devendo
ser mantido por seus próprios fundamentos, por não existir na espécie
nenhuma violação aos arts. 41-A da Lei n° 9.504/97 e 22 da LC n° 64/90.
No que tange à ação de impugnação de mandato eletivo, o
voto condutor possui muita semelhança com aquele proferido na ação de
investigação judicial eleitoral.
O relator considerou a prova emprestada da AIJE n° 483-69,
transcrevendo o trecho do voto proferido no citado julgamento
(fis. 1.474v-1.475 do REspe n° 1-87).
Também fez menção à comprovação nos autos de diversas
contratações - próximo ao pleito - de eleitores do Município (fis. 1 .475v-1 .476)
e destacou, ainda, o teor do depoimento pessoal do Sr. Rufino Damásio da
Silva (fi. 1.476).
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No ponto, são citados, contudo, outros depoimentos alusivos
às testemunhas Antônio Rodrigues de Moura, Ivan José da Silva e Reginaldo
Rodrigues de Moura (fls. 1.473-1.474v)14 .
Quanto ao depoimento de Antônio Rodrigues de Moura, os
recorrentes alegam que ele é um informante, foi a única pessoa ouvida na
AIME e que teria interesse no feito, consideradas as suas ligações com o
candidato recorrido.
Ademais, acrescentam que os dois outros depoimentos,
consistentes em prova emprestada oriunda do recurso contra expedição de
diploma, não comprovariam a captação ilícita de sufrágio, porquanto seriam
depoimentos isolados que não foram corroborados por outro depoimento.
Todavia, sobre tal argumentação, assim se pronunciou o
relator no Tribunal a quo, no julgamento dos embargos de declaração
(fls. 1.955-1.955v):
De outro ponto, os embargantes ainda alegam que o acórdão foi
omisso porque acolheu como prova emprestada depoimentos
(Ivan José da Silva e Reginaldo Rodrigues de Moura), que foram
colhidos nos autos do recurso contra a expedição de diploma,
quando na referida ação não houve contra-prova, o que ocasiona o
cerceamento de defesa.
Quanto à alegada omissão, também não assiste razão aos
embargantes. E que não há que se falar em ausência de
contra-prova quanto à prova acolhida do RCED. Isso porque foram
acostados como prova emprestada todos os depoimentos colhidos
na citada ação, tanto das testemunhas dos recorrentes, ora
embargantes, quanto dos territórios que os citados depoimentos,
aliados às demais provas, foram suficientes para formar o
con vencimento quanto à prática do ilícito eleitoral.
Embora os recorrentes aleguem que os depoimentos colhidos
no RCED não poderiam ter sido utilizados na AIME, fato é que se apontou que
a prova emprestada consistiu em "todos os depoimentos colhidos na citada
ação, tanto das testemunhas dos recorrentes, ora embargantes, quando dos
recorridos, como se pode obse,'var das fis. 516-53 1 dos autos" (fi. 1.955).

14

Vil- Transcrevo, em nota final de texto e para fins de documentação, trecho do voto do relator sobre a citação dos
depoimentos das testemunhas considerados na AIME.
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De igual modo, pelos fundamentos contidos nos acórdãos
regionais e pelos já expostos acima na análise dos recursos interpostos na
ação de investigação judicial eleitoral, as decisões regionais devem ser
mantidas, em razão de os fatos apurados e registrados no acórdão regional, a
partir de provas licitamente colhidas e amplamente examinadas, configurarem
a prática de abuso do poder econômico e corrupção eleitoral, previstas no
art. 14, § 10, da Constituição da República.
Sanções de multa e inelegibilidade impostas na AIME.
Assiste razão aos recorrentes, nos autos do REspe n° 1-87, no
que diz respeito à alegada impossibilidade de aplicação da pena de multa e da
declaração da inelegibilidade no bojo da Ação de Impugnação de Mandado
Eletivo.
A esse respeito, é pacífico na jurisprudência que:
"A procedência da A/ME enseja a cassação do mandato eletivo, não se
podendo impor multa ou inelegibilidade, à falta de previsão normativa"
(AgR-REspe n° 51586-57, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJE de 10.3.2011)15.
Por outro lado, a inelegibilidade, como efeito secundário e
reflexo da condenação imposta aos investigados, é matéria a ser examinada
em eventual processo de registro de candidatura futuro.
Ações cautelares.
Por fim, considerada a natureza acessória e a relação de
interdependência, com os julgamentos dos recursos especiais, as liminares
concedidas nas ações cautelares se tornam insubsistentes e, pelas mesmas
15

No mesmo sentido:

Ação de impugnação de mandato eletivo. Abuso do poder econômico. Inelegibilidade.
A procedência da ação de impugnação de mandato eletivo acarreta a cassação do mandato obtido por meio dos
ilícitos de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude, a que se refere o § 10 do art. 14 da Constituição Federal.
A inelegibilidade não é pena, não cabendo ser imposta em decisão judicial ou administrativa, salvo na hipótese do
art. 22 da LC n° 64/90, conforme previsão expressa do seu inciso XIV, o que não prejudica a respectiva arguição por
ocasião de pedido de registro de candidatura, se configurados os seus pressupostos.
Recurso especial parcialmente provido.
(REspe n°557, rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJE de 9.9.2011.)
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razões pelas quais os recursos foram desprovidos, devem elas ser julgadas
improcedentes.
Conclusão.

Pelo exposto, voto no sentido de:
dar provimento ao recurso especial interposto por
Afonso José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz nos
autos do REspe n° 484-54, em face da divergência
jurisprudencial, a fim de extinguir o recurso contra
expedição de diploma interposto por Josemar Teixeira Moura
e Francisco Antônio Pio Barbosa em face dos recorrentes;
não conhecer do recurso especial interposto nos autos
do REspe n° 483-69 (AIJE), em relação ao recorrente
Rufino Damásio da Silva, por irregularidade da representação
processual;
negar provimento aos recursos especiais interpostos
por José da Luz e Cruz e, ainda, por Afonso José Damásio
da Silva, apresentados no Recurso Especial n° 483-69
(AIJE);
dar parcial provimento aos recursos especiais de José
da Luz e Cruz e, ainda, de Afonso José Damásio da Silva,
nos autos do REspe n° 1-87 (AIME), a fim de apenas excluir
a sanção de multa e a declaração de inelegibilidade
impostas pelas instâncias ordinárias na ação de
impugnação de mandato eletivo, mantido, no mais, o
acórdão regional e a procedência da AIME;
por fim, julgar improcedentes as Ações Cautelares
nos 774-36 e 1052-37, ambas propostas por José da Luz e
Cruz, tornando-se insubsistentes as liminares concedidas nos
referidos autos.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO:

Senhor

Presidente, em que pese inicialmente ter chamado a minha atenção a
alegação dos recorridos no que toca à prova testemunhal de que seria apenas
"um ouvi dizer", na análise do acórdão, de fato depreende-se que há prova na
fala transcrita pelo Ministro Henrique Neves em seu voto, às fls. 52, inclusive é
o discurso do irmão do candidato, no qual ele afirma:
[ ... ] E me perguntaram: e quem não votar no Afonso, você vai punir?
E eu não respondi, e nem respondo! Mas que ele tá em baixa na
empresa, ele tá, porque ele não defende a empresa em que
trabalha. E eu não quero manter um funcionário que não defende...
que não... que não.., que não trabalha! Que não.., que não defende
a empresa!
Depreende-se também que a prova testemunhal não é a única
prova que ampara a condenação estabelecida pelo Tribunal Regional e
mantida pelo Ministro Henrique Neves, há outro ponto que chama a atenção,
que é o fato de os 200 funcionários da empresa terem sido levados da capital
para o local da convenção na qual houve esse discurso.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Duzentos tinham vínculo com a administração, eram 700 funcionários;
e consta do acórdão que a empresa disponibiliza ônibus quando mais de
quinze funcionários pedem transporte.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Com essas
brevíssimas considerações e com base no princípio da celeridade, acompanho
Sua Excelência.
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- Acórdão regional dos embargos de declaração. Rejeição da alegação de não observância do quórum
qualificado para julgamento do recurso eleitoral.
Os embargantes alegam, em questão de ordem, que o acórdão deve ser anulado, haja vista que a decisão ora
questionada violou o art. 46 do Regimento Interno do TRE/PI. Destacam que naquela oportunidade não existiu o
quorum qualificado de quatro votos para a cassação do diploma, pois presentes cinco membros e apenas três deles
votaram pela manutenção da sentença.
Inicialmente, convém destacar que, não obstante essa matéria não ter sido suscitada quando do julgamento do feito,
trata-se de questão de ordem pública e, por essa razão, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo.
A respeito do tema, dispõe o art. 46 do RITRE/PI:
"Art. 46 - O Tribunal deliberará com a presença de, no mínimo, quatro dos seus membros, além do Presidente,
devendo contar com a presença do Procurador Regional Eleitoral.
Parágrafo único - Somente pelo voto da maioria de seus membros poderá o Tribunal declarar a inconstitucionalidade
de lei ou de ato do Poder Público e proferir decisões que importarem na interpretação do Código Eleitoral e de
legislação correlata em face da Constituição Federal, anulação geral de eleições, perda de diploma ou de mandato".
Como se depreende do parágrafo único, de fato, faz-se necessário o quorum de maioria dos membros do TRE/Pl para
decidir sobre perda do mandato ou do diploma. No caso, como se vê pela certidão de fis. 1216 estavam presentes no
julgamento 05 (cinco) membros que compõem a Corte e 03 (três) deles votaram pela manutenção da sentença.
No entanto, o Código Eleitoral, em seu artigo 28, exige quorum diverso, senão vejamos:
"Art. 28. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de
seus membros.
(...)".
E o C. TSE já fixou entendimento no sentido de que, mesmo que o regimento interno de tribunal exija quorum
qualificado, há de prevalecer a regra do quorum simples do Código Eleitoral. Veja-se a decisão proferida por aquela
Corte Superior Eleitoral a respeito do tema:
"Representação. Captação ilícita de sufrágio.
Em virtude da diversidade de fatos suscitados num mesmo processo regido pelo art. 22 da Lei Complementar
n° 64/90, é admitida a extrapolação do número de testemunhas previsto no inciso V do referido disoositivo. Caso
contrário, poder-se-ia ensejar que os sujeitos do processo eleitoral ajuizassem demandas distintas, por cada fato, de
modo a não sofrer limitação na produção de pr va testemunhal, o que compromete a observância do princípio da
economia processual.
É incabível recurso especial com fundamento em violação a dispositivo de regimento interno de tribunal regional
eleitoral.
Ainda que regimento de tribunal regional eleitoral eventualmente disponha sobre quorum qualificado para cassação
de diploma ou mandato, é certo que tal disposição não pode se sobrepor à regra do art. 28. caput. do Código Eleitoral,
que estabelece apenas ser necessária a presença da maioria dos membros para deliberação pela Corte de origem.
Com base na análise dos depoimentos do eleitor beneficiário e de mais duas testemunhas, o Tribunal a quo
manteve a decisão de primeiro grau e confirmou a condenação em face da prática de captação ilícita de sufrágio,
conclusão que, para ser afastada nesta instância especial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que
é vedado pela Súmula n° 279 do egrégio Supremo Tribunal Federal.
A despeito de o serviço de abastecimento de água no município depender de viabilidade técnica a ser aferida pela
empresa responsável, ficou assentado no acórdão que o ato cometido pelo prefeito em relação ao eleitor, a respeito
de pedido dirigido à concessionária, foi motivado por intuito de compra de voto, tornando-se irrelevante a discussão se
seria possível ou não a efetivação de tal providência.
Agravos regimentais desprovidos.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 36151, Acórdão de 4.5.2010, Relator(a) Mm. Arnaldo Versiani
Leite Soares, Publicação: DJE -Diário da Justiça Eletrônico, Data 23.6.2010, Página 24)
No caso, foi tomada a maioria de votos dos membros presentes, também em maioria, em obediência à regra contida
no citado artigo 28 do Código Eleitoral, razão pela qual não há que se falar em nulidade do acórdão. E nesse sentido,
decidiu recentemente esta Corte Regional Eleitoral, em questão de ordem suscitada nos autos da AIJE n° 152197.
II - Acórdão regional referente ao julgamento do recurso eleitoral. Rejeição da preliminar de ilicitude da prova
consistente em gravação ambiental.
I-B) PRELIMINAR DE PROVA ILÍCITA EM RELAÇÃO À GRAVAÇÃO AMBIENTAL
Em segundo lugar, asseveram os recorrentes que o CD anexado à inicial, correspondente à gravação ambiental em
uma reunião política/convenção realizada na presença de muitas pessoas para a escolha dos candidatos que iriam
compor as coligações proporcionais e majoritárias, configura prova ilícita, o que viola o art. 5", LVI, da Lei Maior.
Aduzem que a referida gravação ambiental, na qual o senhor Rufino Damásio da Silva profere discurso em que
supostamente ameaça seus funcionários a apoiar, sob pena de demissão, a candidatura do investigado Afonso José
Damásio da Silva, não foi realizada pelos investigantes, sem o objetivo de legítima defesa do autor da gravação e foi
produzida unilateralmente.
No tocante à licitude ou ilicitude das gravações ambieritais, vale esclarecer ab initio que o art. 50, LVI, da Constituição
Federal dispõe: são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos. A inadmissibilidade da prova
ilícita, na hipótese, pode entrar em conflito com o direito fundamental à privacidade (ou intimidade) e à dignidade da
pessoa humana. Por essa razão, as conversas mantidas em ambientes em que não haja expectativa de privacidade em locais públicos, por exemplo - não são alcançadas pela norma constitucional mencionada.
Assim, inclusive, é o entendimento desta Corte e da Corte Suprema em casos semelhantes:
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RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. COMPRA DE VOTOS
POR MEIO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS. PAGAMENTOS FEITOS A ELEITORES E DOAÇÃO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO. FATOS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA
PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS ILÍCITOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
As razões recursais atendem regularmente ao disposto nos art. 282 e 283 do CPC, nelas constando a identificação
dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido bem como foram cumpridos os requisitos essenciais à propositura da
demanda, com a indicação de provas e rol de testemunhas no momento da propositura da ação.
As gravações constantes das mídias que instruem o presente processo foram realizadas em locais abertos ao
público, não se lhes estendendo as normas pertinentes à vedação de provas ilícitas a que se reportam o art. 50, LVI da
CF188.
Não havendo requerimento adicional de diligências feito após a instrução probatória e não sendo o caso de
determinação de diligência de ofício pelo Relator, não há que se falar em abertura de prazo para novas diligências,
como pretenderam os recorrentes.
As alegações de compra de votos e abuso de poder econômico por meio de perfuração de poços, pagamentos
feitos a eleitores e doação de material de construção não restaram suficientemente comprovadas no curso da
instrução processual.
É assente na jurisprudência que a imputação de ilícitos eleitorais visando impedir ou retirar a titularidade dos
mandatos deve estar fundada em prova inconcussa, contundente, robusta.
Pedido improcedente. (TRE-PI, Relator Agrimar Rodrigues de Araújo, RECURSO CONTRA EXPEDIÇAO DE
DIPLOMA N° 914-77.2013.6.18.0000 - CLASSE 29. ORIGEM: SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI -20a ZONA ELEITORALJulgamento 02/10/2013) - sem destaques no original.
No sentido de que a gravação em local público constitui prova licita, há recente julgado do Supremo Tribunal Federal,
senão vejamos:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM 1-IABEAS CORPUS. CONCUSSÃO (CP, ART. 316, CAPUT).
GRAVAÇÃO DE IMAGEM DO PACIENTE E OUTRO, POLICIAIS CIVIS. ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAR O
ART. 52, INC. X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À INTIMIDADE:
ABORDAGEM DE AGENTE PÚBLICO, EM LOCAL PÚBLICO E NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA AMPARADA TAMBÉM EM OUTRAS PROVAS.
1. A produção e divulgação de imagem de vídeo quando da abordagem policial em "local público" não viola o
art. 50, inc. X, da Constituição Federal, posto preservar o referido cânone a "intimidade", descaracterizando a ilicitude
da prova. [ ... ] (STF, RHC 108156, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/06/2011, DJe-153
divulg. 09-08-2011 public. 10-08-2011 ement. Vol. 02563-01 PP-00040 RT v. 100, n. 913, 2011, p. 462-470)
Sobre a ilicitude da prova de gravação ambiental anexada aos autos, convém asseverar que, a meu ver, trata-se de
prova lícita. Isso porque o terceiro investigado proferiu discurso em convenção partidária, que foi gravado por terceiro
presente ao ato. Não há sentido a sustentação de que há caráter intimo das palavras ditas na ocasião, já que
totalmente incompatível com o discurso em uma convenção partidária, tendo em vista que não há intimidade,
privacidade, vida privada a ser protegida.
O fato de a gravação ter sido feita por um terceiro, sem autorização judicial, sem que corra processo criminal, não
toma ilícita a prova produzida em local público. Ademais, como bem ressaltado pela r. sentença, ainda que a gravação
ambiental tivesse sido realizada em local resguardado, o seu uso neste processo seria plenamente lícito, pois
realizada por um dos presentes na ocasião (interlocutor). O Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral e
os respectivos regionais, de forma pacífica, têm entendido que a gravação ambiental de diálogos e conversas entre
pessoas, sendo do conhecimento apenas de uma ou algumas delas, não constitui prova ilícita, sobretudo quando
buscam demonstrar a prática de crime por parte daquela que não tem conhecimento da gravação.
Quanto à pertinência relativa à comprovação ou não dos fatos narrados na inicial, tal alegação confunde-se com o
mérito do presente recurso, razão pela qual não será apreciada como questão preliminar.

III - Voto divergente do Juiz Paulo Roberto de Araújo Barros, proferido na AIJE, sobre a falta de gravidade do
fato alusivo ao discurso proferido na convenção partidária.
Por fim, quanto às declaraçôes de Rufino Damásio (conforme mídia juntadas aos autos), observo que se tratava de
desabafos e respostas a acusações formuladas pelo vereador Francisco Antônio Pio Barbosa ao Grupo de Empresas
R. Damásio.
Para uma melhor explanação do exposto, transcrevo o teor das declarações do vereador Francisco Antônio Pio
Barbosa (um dos ora investigantes e candidato a vice-prefeito no pleito em questão), proferidas em 23 de setembro de
2014. Veja-se: "a nossa educação nós não temos, aqui seu presidente, nunca mais, não vou dizer essa palavra,
enquanto tiver nesse domínio fica difícil da gente ver um jovem passar no vestibular aqui em nosso município, porque
os jovens já cresce com aquele incentivo da empresa R. Damásio, lá é uma escravidão, das 6 às 6, não tem tempo de
estudar, então como é que vai a educação? Como é que prefeito incentiva a educação? É uma forma que o Jovem tem
de ir atrás do voto." (mídia de fi. 125 e ata de fi. 118)
Observe-se que a dureza das insinuações proferidas pelo então candidato também devem ser levadas em
consideração, uma vez que ofensivas e desrespeitosas aos valores da Empresa R. Damásio.
Além do mais, constato que resta vastamente demonstrado que não ocorreram ameaças e efetivas demissões de
funcionários das Empresas R. Damásio em razão de este ou aquele funcionário não votar nos candidatos
investigados.
É o que se depreende da análise dos seguintes depoimentos testemunhais:
Testemunha MARIA LUCIENE DE MOURA: ( ... ) que como o seu irmão já adquiriu um transporte próprio, já tem uns
dois anos que não utiliza o referido ônibus para vir a São Miguel da Baixa grande, mas que antes disso o seu irmão
utilizou o referido ônibus para passeios em são Miguel da Baixa Grande e em outros locais; que o irmão da depoente
nunca lhe relatou ter sofrido qualquer coação para votar no Sr. Afonso; que também não sabe que outras pessoas
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tenham sofrido tal coação; que o irmão da depoente trabalha para o Grupo há mais ou menos sete anos, tendo sido
ele próprio que procurou quem procurou o Sr. Rufino para pedir um emprego; que a testemunha estava presente na
convenção do Sr. Afonso quando o Sr. Rufino pediu a palavra; que não presenciou durante a convenção nenhuma
promessa de emprego feita pela Sr. Afonso ou pelo Sr. Rufino aos presentes caso votassem no Sr. Afonso.
Depoimento de MANOEL DE MOURA TEIXEIRA, ouvido como informante: "que não pertence ao grupo político do
Sr. Afonso; que é filiado ao PTB e que este partido apoiou nas últimas eleições municipais o candidato Josemar; que o
fato do depoente ser de oposição ao Sr. Afonso não trouxe nenhum problema para o seu filho; que não tem
conhecimento de que o grupo R. Damásio ofereça empregos em troca de votos no Sr. Afonso; que o filho do depoente
participou de uma reunião na fazenda do Sr. Rufino, que tinha por objetivo um convite para que o mesmo trabalhasse
na empresa; que o filho do depoente foi convidado a trabalhar no grupo R. Damásio pelo Sr. Rufino no mês de
dezembro de 2012 (dois mil e doze) que embora há muito tempo seu filho quisesse ir para Teresina, a primeira vez
que foi convidado pelo Sr. Rufino, foi em dezembro;
Testemunha JOAO FERREIRA DA SILVA: que o Sr. Afonso não fez nenhuma promessa ao depoente durante a
campanha e até a presente data; que não tem conhecimento de que qualquer pessoa da família tenha recebido
promessa de emprego do Sr. Afonso.
Depoimento de DOMINGAS ROSA DE MOURA TEIXEIRA, ouvida como informante, afirma que: conhece a
testemunha Joana Rosa da Silva; que afirma categoricamente que não existe ameaça aos empregados do grupo
R. Damásio ou oferta de emprego atrelada ao apoio político ao investigado Afonso Damásio; que seus filhos trabalham
no grupo; que nas empresas do grupo R Damásio também são empregados eleitores do candidato adversário; que
esteve presente na convenção do partido; que viu o Sr. Rufino quando estava proferindo discurso na convenção; que
não percebeu nenhum tom ameaçador aos empregados ou declarações no discurso do Sr. Rufino; que conforma ter
contatado a testemunha Joana Rosa da Silva, mas nega ter oferecido emprego aos seus filhos; que insiste em afirmar
que são inverídicas as informações prestadas pela testemunha Joana; que sabe que o filho da testemunha Joana foi
empregado no grupo R Damásio recentemente, mas não trabalha mais lá; que não sabe dizer a razão da D. Joana ter
falado que recebera oferta de emprego; que não conhece nenhum candidato que tenha oferecido emprego em troca
de votos em São Miguel da Baixa Grande; que é mentira o depoimento prestado pela testemunha Andrelina Maria da
Conceição, pois pode afirmar com convicção que o Sr. Orlando nunca ofereceu qualquer emprego a sua filha; que eu
sr. Rufino Damásio não pediu votos para a declarante; que o filho do vereador, opositor do Sr. Afonso, trabalha no
grupo R. Damásio; que nunca ouviu comentários no sentido de que as referidas testemunhas tenha o hábito de mentir;
que pode afirmar que a D. Joana e D. Andrelina gozam de bom conceito social no município; que nunca teve qualquer
tipo de desentendimento com D. Joana; que não sabe o porque de D. Joana ter falado sobre a oferta de emprego.

IV - Voto divergente do Juiz Paulo Roberto de Araújo Barros, proferido na AIJE, em que concluiu pela
fragilidade da prova oral produzida.
Inicialmente, analiso as supostas irregularidades relatadas pela Sra. JOANA ROSA DA SILVA.
A citada testemunha afirmou que "que sabe que as famílias das pessoas indicadas se sentiam obrigadas a votar no
Afonso Damásio, pois soube através destas mesmas que lhes fora dito que se não votassem no Afonso, eles
perderiam seus empregos: que soube que a ameaça fora feita diretamente pelo Sr. Rufino Damásio; ( ... ) que o
emprego da neta da irmã da depoente fora prometido pelo Sr. Afonso, e soube disso através da sua sobrinha, de
nome Maria Francisca; que um pouco antes da eleição viu o Sr. Afonso umas três vezes na casa da sua sobrinha, e
depois soube através dessa que ele havia oferecido emprego para a filha dela, de nome Arlinda".
Da análise do depoimento acima transcrito, observa-se que a referida testemunha relata fatos "por ouvir dizer" e,
portanto, sem qualquer valor probante, ainda mais quando as pessoas que lhe prestaram a informação sequer foram
ouvidas em Juízo.
Acrescento, ainda, que a citada testemunha esclarece que "não viu no dia das eleições um ônibus do Grupo do
Sr. Rufino Damásio com os funcionários no município de São Miguel da Baixa Grande; (...) que durante o período das
eleições de 2012 não viu o referido ônibus em São Miguel da Baixa Grande porque não é acostumada a sair de casa;
que se o ônibus andou, não viu".
No entanto, afirma que "durante o mês de agosto de 2012 foi procurada pela Vereadora Dudua (Domingas), a qual lhe
disse que tinha falado com o Sr. Rufino Damásio e o mesmo mandou que ela aproveitasse os dois votos da casa da
depoente e que esta mandasse o filho para trabalhar na cozinha do Hotel Metropolitan"; ( ... ) que a Vereadora
Domingas apoiava o candidato Afonso Damásio na eleição; que sabe do nome de algumas pessoas que ganharam o
emprego no ano de 2012 no Grupo R. Damásio com a promessa de votarem no Afonso, são elas: Iracema Maria da
Conceição; Daniele, filha do Inácio, e o irmão, que não lembra o nome; um rapazinho conhecido como "pequeno";".
Porém, da análise desse trecho do depoimento testemunhal, observo que, quanto à suposta captação de seu voto,
não foi presenciada por qualquer outra pessoa, além de não haver nos autos prova da participação direta ou indireta
dos investigados nos supostos atos ilícitos.
Acrescento, também, que, a respeito da suposta compra dos votos de "Iracema Maria da Conceição; Daniele, filha do
Inácio; e do rapazinho conhecido como 'pequeno'", apenas a primeira prestou depoimento testemunhal, onde afirma
que "não foi obrigada em votar nenhuma das pessoas que fossem indicadas pelo Sr. Damásio; que não compareceu a
nenhuma convenção de partido político em São Miguel da Baixa Grande; que Joana Rosa da Silva é sua parenta".
Ainda sobre esse fato, outro depoimento me chamou atenção, Explico.
O fato é que a Sra. ANDRELINA MARIA DA CONCEIÇAO, mãe de IRACEMA MARIA DA CONCEIÇAO SILVA,
também foi ouvida em juízo e afirmou que "a filha se chama Iracema e trabalha para Sr. Rufino desde do dia dois de
janeiro do presente ano; que uma pessoa de nome Orlando Soriano procurou a filha do depoente e lhe ofereceu um
emprego no Grupo damásio em troca de voto dela no Sr. Afonso; que soube disso através da própria filha; que fora
pedido apenas o voto da filha; que perguntada se não tinha medo de a filha perder o emprego em razão de seu
depoimento diante deste juízo, disse que ela já votou e que então, eles tinham que segurar o emprego; que mesmo
depois que foi colocada como testemunha do processo ninguém procurou a depoente ou a sua filha para dizer que ela
poderia ser prejudicada no seu emprego; que além da filha da depoente, soube que outras pessoas receberam a
promessa de emprego, em troca do voto para o Sr.Afonso, mas não sabe informar quantas pessoas foram, nem seu
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nomes; que a filha da depoente lhe disse que uma amiga iria trabalhar também junto com ela; que soube das outras
pessoas que receberam promessa de emprego através da sua filha; que algumas dessas pessoas inclusive moram
com a filha da depoente; que costuma ouvir dizer o Sr. Rufino pressiona os seus funcionários a votarem no Sr. Afonso,
sob pena de perderem o emprego, mas que a depoente mesmo nunca viu; que soube através de umas primas que o
Sr. Rufino já fez ameaça de desempregar um outro primo da depoente, caso ele não votasse no Sr. Afonso; que o
primo da depoente não foi demitido, pois votou no Sr. Afonso;".
No entanto, sobre esses fatos, IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA sustenta que "Adrenalina [sic] Maria da
Conceição é sua mãe; que não é verdade que tenha arranjado emprego em troca de votos; que não conhece
nenhuma outra pessoa que tenha arranjado emprego em troca de votos pelo Grupo R. Damásio; que o Grupo
R. Damásio emprega muita gente no município de São Miguel da Baixa Grande ou nas redondezas; que o empresário
não força ninguém a votar em pessoas por ele indicadas, pois todos tem o direito de votar em quem quiser".
Verifico, ainda, que o senhor ORLANDO MENDES DE CASTRO, referido pela Sra. Andrelina, também nega ter
oferecido vantagem em troca de votos. Veja-se: 'que conhece a testemunha Andrelina Maria da Conceição, mas não
possui relação de proximidade com ela; que seus irmãos conseguiram emprego no referido grupo por meio de contato
direto com o investigado Rufino Damásio; que não sabe o motivo pelo qual a testemunha Andrelina mencionou o seu
nome como um dos responsáveis pela oferta de emprego no grupo R. Damásio em troca de votos em favor do então
candidato Afonso Damásio; que muitos eleitores do município de São Miguel da Baixa Grande e regiões vizinhas são
empregadas no referido grupo empresarial; que a Sra. Iracema, mencionada no depoimento da testemunha Andrelina
esta atualmente empregada numa das empresas do Grupo R. Damásio; que não participou, de qualquer maneira, da
campanha do sr. Afonso Damásio, que é secretário desde janeiro de 2009, quando teve inicio o primeiro mandato do
investigado Afonso; que não sabe o motivo pelo qual o atual prefeito o nomeia secretário de administração, uma vez
que não possui peso político no município e nem contribuiu para o êxito de sua campanha; que afirma serem
inverídicas as declarações prestadas em juízo pela Sra. Andrelina Maria da Conceição; que nunca ouviu falar de
qualquer promessa de emprego no grupo Damásio no período eleitoral".
Nesse contexto, diante da gravidade da penalidade aplicada em caso de procedência do pleito, entendo que tal
decisão não pode se alicerçar em depoimentos vagos, imprecisos e contraditórios.
Além do mais, entendo que as afirmações "por ouvir dizer", das testemunhas trazidas a juízo, comprovam apenas a
existência de declaração de terceiros neste sentido, mas não provam a ocorrência dos fatos narrados.
È cediço que, para a validação do depoimento testemunhal, ao início da inquirição, a testemunha prestará o
compromisso de dizer a verdade do que souber e do que lhe for perguntado, sendo advertida pelo juiz da causa que
incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade desta forma (art. 415, § 2e, do CPC).
Registre-se que a falta de identificação das pessoas que prestaram as informações impossibilita, inclusive, aferir se
elas poderiam ser arroladas como testemunhas, em face das restrições impostas pelo alt. 405 do CPC.
Passo, então, à análise das irregularidades supostamente perpetradas pelos investigados e relatadas pela
Sra. ELIENE MOURA DA SILVA.
Em depoimento, a testemunha afirmou que "o seu filho conseguiu o emprego através do Sr. Afonso; que o Sr. Afonso
disse à depoente que ia arranjar o emprego, mas que depois ia precisar deles; que o Sr. Afonso disse que iria se
recandidatar a prefeito; que na época da eleição o Sr. Afonso voltou à casa da depoente para pedir voto e disse que
quando os meninos ficassem de maior, daria oportunidade de emprego aos mesmos".
Da análise dos autos, também não verifico a ocorrência de qualquer dos ilícitos imputados na exordial, uma vez que a
própria eleitora afirma que "não houve nenhuma referência à manutenção ou não do emprego do filho da depoente,
que já trabalha para o Grupo; que não tem conhecimento de ninguém que tenha conseguido emprego no Grupo do
Sr. Rufino em razão de promessa de voto para o Sr. Afonso. ( ... ) que também não tem conhecimento de ninguém que
tenha mantido o emprego no Grupo com a condição de que votasse no Sr. Afonso".
Além do que, não verifico a gravidade da conduta já que ainda que admitíssemos a sua ocorrência, o que acho pouco
provável, constato que a depoente afirma que a "ajuda pedida pelo Sr. Afonso à depoente e seu filho, ocorreu na
mesma época em que o filho da depoente procurou o Sr. Afonso pedindo emprego, ou seja, há mais ou menos dois
anos atrás; que os outros dois filhos da depoente, um tem dezesseis e o outro dezessete". (Obs.: o depoimento foi
prestado em abril de 2013).

V - Voto divergente do Juiz Dioclécio Sousa da Silva, proferido na AIJE.
De início, verifico que a prova testemunhal produzida durante a instrução mostra-se frágil, inconsistente, sem a
robustez exigida para resultar em cassação dos diplomas dos investigados. Senão, vejamos:
Testemunha JOANA ROSA DA SILVA
"que sabe que as familias das pessoas indicadas se sentiam obrigadas a votar no Afonso Damásio, pois soube
através destas mesmas que lhes fora dito que se não votassem no Afonso, eles perderiam seus empregos; que soube
disso através da sua sobrinha, de nome Maria Francisca; que um pouco antes da eleição viu o Sr. Afonso umas três
vezes na casa de sua sobrinha, e depois soube através dessa que ele havia oferecido emprego para a filha dela, de
nome Arlinda."
Testemunha ADRELINA MARIA DA CONCEIÇÃO
"a filha se chama lracema e trabalha para o Sr. Rufino desde do dia dois de janeiro do presente ano; que uma pessoa
de nome Orlando Soriano procurou a filha da depoente e lhe ofereceu um emprego no Grupo Damásio em troca do
voto dela no Sr. Afonso; que soube disso através da própria filha; que fora pedido apenas o voto da filha; que além da
filha da depoente, soube que outras pessoas receberam a promessa de emprego, em troca de voto para o sr, Afonso,
mas não sabe informar quantas pessoas foram, nem seu nome; ( ... ) que costuma ouvir dizer que o Sr. Rufino
pressiona os seus funcionários a votarem no Sr. Afonso, sob pena de perderem o emprego, mas que a depoente
mesmo nunca viu; que soube através de umas primas que o Sr. Rufino 1á fez ameaça de desempregar um outro primo
da depoente caso ele não votasse no Sr. Afonso; que o primo da depoente não foi demitido pois votou no Sr. Afonso;'
Testemunha IRACEMA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
"Que Adrelina Maria da Conceição é sua mãe; que não é verdade que tenha arranjado emprego em troca de votos;
que não conhece nenhuma outra pessoa que tenha arranjado emprego em troca de votos pelo Grupo R. Damásio; que
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o Grupo R Damásio sempre emprega muita gente do Município de São Miguel da Baixa Grande ou das redondezas;
que o empresário não força ninguém a votar em pessoas por ele indicadas, pois todos tem o direito de votar em quem
quer."
Testemunha ORLANDO MENDES DE CASTRO, referido pela Sra. Andrelina, também nega ter oferecido vantagem
em troca de voto;
"que conhece a testemunha Andrelina Maria da Conceição, mas não possui relação de proximidade com ela; que seus
irmãos conseguiram emprego no referido grupo por meio de contato direto com o investigado Rufino Damásio; que
não sabe o motivo pelo qual a testemunha Andrelina mencionou o seu nome como um dos responsáveis pela oferta
de empregos no Grupo R Damásio em troca de votos em favor do então candidato Afonso Damásio; que muitos
eleitores do município de São Miguel da Baixa Grande e regiões vizinhas são empregadas no referido grupo
empresarial.
Da análise dos depoimentos acima transcritos, observa-se que as referidas testemunhas relatam fatos "por ouvir dizer"
ou que "soube" por terceiros e, portanto, sem qualquer valor probante, ainda mais quando as pessoas que lhes
prestaram a informação sequer foram ouvidas em juízo ou, quando ouvidas, negam o fato.
Entendo ser dificil para os investigantes produzirem provas da compra de votos, principalmente, quando o suposto
corrompido tenha sido admitido nas empresas do grupo R Damásio. Entretanto, Senhores Julgadores, os demitidos,
que não foram poucos, até pelo tamanho do Grupo R Damásio, se tivessem sido coagidos, certamente viriam a juízo
alegar tal ilegalidade.
Ocorre que não existe nos autos testemunha que tenha sido demitida e que confirme coação, como sustentado pelos
investigantes. É o que se depreende da análise dos seguintes depoimentos:
Testemunha MARIA LICIENE DE MOURA
"que o irmão da depoente nunca lhe relatou ter sofrido qualquer coação para votar no Sr. Afonso; que também não
sabe que outras pessoas tenha sofrido tal coação; que o irmão da depoente trabalha no grupo há mais ou menos sete
anos, tendo sido ele próprio que procurou o Sr. Rufino para pedirem emprego"
Testemunha MANOEL MOURA TEIXEIRA, ouvida como informante:
"que o fato de o depoente ser de oposição ao Sr. Afonso não trouxe nenhum problema para o seu filho; que não tem
conhecimento de que o grupo R. Damásio ofereça empregos em troca de votos no Sr. Afonso".
VI - Voto da Presidência, proferido na AIJE, no sentido do reconhecimento dos ilícitos eleitorais.
Com efeito, pelos depoimentos testemunhais transcritos acima, associados à vasta documentação juntada aos autos,
comprovando inúmeras contratações realizadas por esse grupo empresarial no período eleitoral ou logo após o pleito
de 2012, de vários funcionários que são eleitores do município de São Miguel da Baixa Grande/PI, conforme se vê às
fis. 567/719, por exemplo, dentre tantas outras admissões, entendo que restou demonstrada a prática do ilícito
previsto no art. 41-A da Lei 9.504/97, além de várias ameaças a funcionários do grupo empresarial para que os
mesmos votassem nos investigados, sob pena de perda de seus empregos.
De fato, a ocorrência de tantas admissões na empresa, em pleno periodo eleitoral, de funcionários que votam na
76a ZE/PI, logo na época em que o irmão do proprietário do grupo empresarial é candidato a prefeito na urbe, tendo
este inclusive proferido um discurso na Convenção Partidária fazendo ameaças aos funcionários que não votassem
nesse candidato, comprova mais ainda a prática do ilícito.
Conforme o testemunho transcrito da Sra. Joana Rosa da Silva, em agosto de 2012 ela foi procurada pela Vereadora
Domingas, a qual lhe disse que havia falado com o Sr. Rufino Damásio e que este mandou que ela "aproveitasse" os
dois votos da casa da depoente, além de ter sido oferecido emprego ao filho da mesma no Hotel Metropolitan.
Ademais, a aludida testemunha ainda diz que conhece algumas pessoas que ganharam emprego no ano de 2012 no
Grupo R. Damásio em troca de seus votos para o candidato a prefeito ora recorrente.
Por sua vez, a testemunha Eliene Moura da Silva também assegura que seu filho conseguiu emprego através do
Sr. Afonso José Damásio e que este, na época da eleição, retornou à residência da depoente oferecendo emprego
aos demais filhos, fazendo referência à candidatura dele ao cargo. de Prefeito. Da mesma forma encontra-se o
depoimento da testemunha Adrelina Maria da Conceição, que aduz que sua filha conseguiu emprego no Grupo
R. Damásio em troca de seu voto no ora recorrente, além de ameaças de perda de emprego caso assim não
procedesse.
Mais uma vez, eu recorro aqui ao voto do Relator para incluir no meu a seguinte afirmativa. Disse ele: "Outro aspecto
importante é o fato de haver comprovadas nos autos diversas contratações próximo ao pleito de eleitores do município
em questão, a exemplo de: Franceilton Lima de Jesus, Bruna Maria do Nascimento Mendes, admitidos em
11.10.2012; Lucas Vinícius Sousa e Silva, Rael Ribeiro de Oliveira, Ricardo José Mendes da Silva, Maria Sabrina
Ferreira Fortes, admitidos em 1.11.2012 (fis. 712 e seguintes); Luisa Laurena da Silva Moura, Marcos Luan da Silva
Moura, Maurício José Alves Mesquita, admitidos e 5.11.2012, dentre diversos outros".
Diz o Relator originário que tais contratações - e eu concordo - evidenciam o aumento de admissões nas empresas
do grupo no ano eleitoral, e corroboram com a tese, comprovada pelas testemunhas, de que houve promessa de
emprego em troca de voto.
A propósito, também reproduzo as seguintes considerações do Magistrado a quo sobre esse ponto (fis. 1.034/1.035):
"Na verdade, o caso narrado pela senhora Joana Rosa da Silva, que teve o seu filho empregado em troca de voto em
favor dos então candidatos Afonso José Damásio da Silva e José da Luz e Cruz, ilustra o que ocorreu com tantos
outros empregados votantes em São Miguel da Baixa Grande/PI. Conforme já mencionado nas linhas precedentes,
um ponto de convergência entre os depoimentos prestados pelas testemunhas compromissadas foi a existência de
ameaças de demissão aos empregados para o caso de não votarem em Afonso Damásio e José da Luz e Cruz. Por
tais fundamentos, configuram-se tanto a hipótese do caput do art. 41-A da Lei n° 9.504/97 (captação de sufrágio
mediante oferta e concessão de emprego), quanto aquela prevista no § 20 do mesmo dispositivo legal (captação de
sufrágio mediante grave ameaça de demissão). É cediço, a propósito, que não é necessário que o ato ilícito de
captação tenha potencialidade de alterar o resultado da eleição, bem como que é admitida pelo TSE a ciência tácita
dos beneficiados pela conduta - até mesmo porque um deles é irmão do autor imediato da ação."
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Portanto, Senhores Julgadores, deste conjunto harmonioso, fica flagrante, mais uma vez, a caracterização de abuso
do poder econômico e captação ilícita de sufrágio em prol da candidatura dos investigados, que, de forma iniludível,
foram beneficiados pela influência do Grupo R. Damásio na mencionada urbe, cuja potencialidade de desequilibrar o
pleito é incontroversa.

VII - Trecho do voto do relator sobre a citação dos depoimentos das testemunhas considerados na AIME.
A testemunha Sr. Antônio Rodrigues de Moura (fis. 419/424) informou que o Sr. Rufino Damásio trabalhou como cabo
eleitoral dos impugnados, envolvendo os empregados de seu grupo empresarial mediante ameaças de demissão e
oferecendo empregos àqueles que se comprometessem a apoiar a candidatura de seu irmão:
"Que o Sr. Rufino Damásio participa das eleições na condição de cabo eleitoral e não sabe dizer se já foi candidato;
que o Sr. Rufino Damásio trabalhou como cabo eleitoral dos impugnados; que no período eleitoral via o Sr. Rufino
Damásio pedindo votos para os impugnados; que o Sr. Rufino Damásio atuava no período eleitoral com aquele que
fazia os acordos políticos com outros cabos eleitorais; [ ... ] que sabe dizer que o Sr. Rufino Damásio envolvia os
empregados do Grupo Empresarial R. Damásio originários do município de São Miguel da Baixa Grande, no período
eleitoral; que ouviu dizer do Sr. José Inocêncio, que mora no povoado Pati, que por sua vez ouviu da filha, que não
sabe dizer o nome, que foi realizada reunião no Hotel Metropolitan, na cidade de Teresina, em que o Sr. Rufino
Damásio teria ameaçado os empregados para que eles votassem nos impugnados sob pena de perderem o emprego;
que o Sr. José Inocêncio, ao relatar tais fatos, ressaltou, inclusive, que sequer era eleitor do Municlpio de São Miguel
da Baixa Grande; [.1que ouviu dizer por comentários, inclusive da pessoa de nome Joaquim Gavião, que o sr. Rufino
Damásio realizava reuniões na fazenda João Vieira com empregados do Grupo Empresarial; que não presenciou
qualquer dos fatos; que não sabe dizer o nome de nenhum empregado do Grupo R. Damásio que teria participado de
reuniões na referida fazenda; [ ... ] que ouviu de Daniel, filho de Joaquim Gavião, que deixaria de votar em 'Gredinho' e
passaria a votar em Afonso Damásio em troca de emprego prometido pelo Sr. Rufino Damásio; que ouviu diretamente
de 6 ex-empregados do Grupo R. Damásio, cujos nomes não sabe declinar, que foram demitidos porque não teriam a
mesma diretriz eleitoral."
Outra testemunha, Sr. Ivan José da Silva (fis. 518/519), afirma ter recebido promessa de emprego pelos senhores
Afonso José Damásio da Silva e Rufino Damásio da Silva em troca de seu voto, o qual teve que ser comprovado por
meio de filmagem do momento da votação. Disse, ademais, que seu sobrinho, de nome Ademilton dos Santos Moura,
conseguiu emprego em troca de seu voto:
Que viajou para Campinas/SP no dia 06 (seis) de abril de 2012, e somente retornou para São Miguel da Baixa
Grande/PI no dia 06 (seis) de outubro de 2012, véspera da eleição; que o depoente viajou em ônibus comercial e
pagou sua própria passagem; que o depoente retornou a São Miguel da Baixa Grande porque recebeu uma promessa
dos amigos Gaudêncio Carlos de Andrade e José da Silva Neto, de que se viesse votar no candidato deles,
conversariam para arranjar-lhe um emprego nas empresas do Grupo R. Damásio; que foi orientado pelo Sr. José da
Silva Neto a levar o celular para votação e filmar enquanto votava para mostrar ao mesmo, aduzindo o depoente que
assim o fez; que não recebeu nenhuma abordagem dos mesários no sentido de não usar o celular na cabine de
votação; que mostrou o referido vídeo também para sua sobrinha, de nome Ana Hilda, e para Eliane; que inquirido se
ainda se encontrava com o vídeo, o depoente informou que sim, mostrando à MM. juíza, a qual determinou a imediata
apreensão do bem, vez que da filmagem consta a tela de votação da uma eletrônica com as fotos dos recorridos e a
mensagem de 'fim", logo em seguida; que não conseguiu o emprego; que chegou a conversar com o Sr. Afonso e o
Sr. Rufino Damásio, sendo que os mesmos lhe disseram que iria surgir a vaga, mas até o momento não conseguiu o
emprego [ ... ]; que o sobrinho do depoente, de nome Ademilton dos Santos Moura, conseguiu emprego no Grupo
R. Damásio após a eleição; que o referido sobrinho disse ao depoente que havia conseguido o emprego em troca do
voto do Sr. Afonso;
( ... ] que viu o ônibus do Grupo R. Damásio chegando em São Miguel da Baixa Grande com mais ou menos
50 pessoas para votar, informando ainda que o ônibus ficou estacionado na rodoviária; que na véspera da eleição, por
volta de 6:30 horas, presenciou a realização de um churrasco na casa da pessoa de nome Julimar, o qual é vizinho do
seu primo, João Rosa de Moura (pai do Ademilton), tendo ouvido comentários na rua de que o churrasco fora
patrocinado pelo Sr. Rufino Damásio; que filmou o seu voto porque no pleito anterior o Sr. Afonso não acreditou que o
depoente tinha votado nele; [ ... ) que ainda este mês conversou com o Sr. Rufino e o mesmo lhe disse para aguardar
que iria aparecer a sua vaga de emprego.
No mesmo sentido, a testemunha Regirialdo Rodrigues de Moura informou que foi procurado por Afonso José
Damásio da Silva cerca de três dias antes da eleição, o qual lhe pediu votos (seu e de sua família) em troca de
empregos no grupo R. Damásio para o depoente e para seus sobrinhos (fis. 520/523). Informou também que sete
familiares seus conseguiram emprego no mencionado grupo empresarial após a eleição do Sr. Afonso Damásio:
"Que uns 3 (três) dias antes da eleição o Sr. Afonso, acompanhado do Sr. Bispo, esteve na casa do depoente, onde
também se encontravam a esposa deste e os seus vizinhos de nome Pedro Brasil e Manezinho, oportunidade em que
o Sr. Afonso pediu votos ao depoente, prometendo em troca emprego para o próprio depoente e seus dois sobrinhos.
Que os empregos seriam em troca dos votos de toda a família, os quais totalizam 18 (dezoito); que no dia seguinte à
eleição os dois sobrinhos do depoente foram encaminhados no ônibus do Grupo R. Damásio para Teresina; que no
dia seguinte em que o Sr. Afonso esteve em sua casa o depoente lhe disse que não venderia seu voto, pois não era
objeto para ser vendido; que após sair da casa do depoente o Sr. Afonso foi à casa dos seus sobrinhos, tendo o
depoente seguido o mesmo e ouvido a conversa; que da mesma forma, o Sr. Afonso ofereceu aos seus sobrinhos
emprego em troca dos votos dos mesmos; que os sobrinhos do depoente aceitaram a oferta pois estavam
desempregados; que ainda hoje os sobrinhos do depoente trabalham no Grupo Damásio; que os sobrinhos do
depoente se chamam Raimundo Nonato Rodrigues dos Santos e Maurício Rodrigues dos Santos; [ ... ] que o ônibus do
Grupo Damásio esteve presente no Município de São Miguel da Baixa Grande no dia da carreata do Sr. Afonso,
sabendo disto porque o cunhado do depoente, de nome Edimar Rodrigues, veio no referido ônibus; que o referido
ônibus participou da carreata; que também no dia da eleição o cunhado do depoente veio de Teresina no ônibus do
Metropolitan [empresa do Grupo R. Damásio] ; que quando o cunhado do depoente ia começar a trabalhar no
emprego, os dois participaram de uma reunião na Fazenda João Vieira, de propriedade do Sr. Afonso e Rufino
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Damásio, com a presença destes, oportunidade em que os mesmos declararam que como o cunhado do depoente ia
trabalhar para eles, todos os familiares teriam que votar no Sr. Afonso; que acha que essa reunião ocorreu no mês de
setembro, mas não tem certeza, sabendo apenas que foi no período eleitoral; que depois que o Sr. Afonso 'entrou no
poder', 7 (sete) familiares do depoente começaram a trabalhar no Grupo; que ouviu falar através dos seus familiares
que trabalham no Grupo, que se os mesmos não votassem no Sr. Afonso, perderiam o emprego; que esta obrigação
se referia a toda a família do empregado (nora, sogra, tia, avô); que viu o Sr. Rufino Damásio no dia da eleição
cumprimentando os presentes no local de votação; que não sabe informar se o Sr. Rufino vota em São Miguel da
Baixa Grande; que foi procurado pelo Sr. Afonso há mais ou menos 10 dias, oportunidade em que o mesmo lhe pediu
para não vir depor, oferecendo em contrapartida emprego para o depoente, bem como para seu sogro, na realização
de calçamento; [.] que os familiares do depoente que trabalham no Grupo R. Damásio são: Benedito Rodrigues de
Sousa (primo), Edson Rodrigues de Sousa (primo), Cicila Rodrigues de Sousa (Prima), Edimar Rodrigues (cunhado),
Maurício Rodrigues de Sousa (sobrinho) e Raimundo Nonato (sobrinho); [ ... ] que no período da eleição, o ônibus do
Metropolitan chegou sexta-feira umas 6 horas da tarde e ficou até domingo 3 horas da tarde".
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 483-69.2012.6.1 8.0076/PI. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Recorrente: Rufino Damásio da Silva (Advogados: Jacylenne
Coêlho Bezerra e outro). Recorrente: José da Luz e Cruz (Advogados: Sérgio
Silveira Banhos e outros). Recorrente: Afonso José Damásio da Silva
(Advogados: Sérgio Silveira Banhos e outros). Recorridos: Josemar Teixeira
Moura e outro (Advogados: Rodrigo Meio Mesquita e outros).
AC n° 774-36.201 4.6.00.0000/PI. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Autor: José da Luz e Cruz (Advogados: Sérgio Silveira Banhos
e outro). Réu: Josemar Teixeira de Moura (Advogados: Wildson de Almeida
Oliveira Sousa e outros). Réu: Francisco Antônio Pio Barbosa (Advogados:
Daniel Carvalho Oliveira Valente e outros).
REspe n° 1-87.2013.6.18.0076/Pl. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Recorrente: José da Luz e Cruz (Advogados: Sérgio Silveira
Banhos e outros). Recorrente: Afonso José Damásio da Silva (Advogados:
Sérgio Silveira Banhos e outros). Recorridos: Josemar Teixeira Moura e outro
(Advogados: Rodrigo Meio Mesquita e outros).
AC n° 1052-37.2014.6.00.0000/PI. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Autor: José da Luz e Cruz (Advogados: Sérgio Silveira Banhos
e outro). Réus: Josemar Teixeira Moura e outro (Advogado: Rodrigo Meio
Mesquita).
REspe n° 484-54.2013.6.1 8.0000/PI. Relator: Ministro Henrique
Neves da Silva. Recorrentes: Afonso José Damásio da Silva e outro
(Advogados: Sérgio Silveira Banhos e outros). Recorridos: Josemar Teixeira
Moura e outro (Advogados: Tarcísio Augusto Sousa de Barros e outros).
Usou da palavra pelos recorrentes José da Luz e Cruz e
Afonso José Damásio da Silva, o Dr. Sérgio Silveira Banhos.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, nos autos do REspe
n° 483-69, desproveu o recurso de José da Luz e Cruz e, em relação ao outro
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recurso, dele não conheceu quanto a Rufino Damásio da Silva e o desproveu
no tocante a Afonso José Damásio da Silva; nos autos do REspe n° 1-87,
proveu parcialmente os recursos apenas para excluir a sanção de multa e a
declaração de inelegibilidade impostas pelas instâncias ordinárias na ação de
impugnação de mandato eletivo; nos autos do REspe n° 484-54, proveu o
recurso a fim de extinguir o recurso contra expedição de diploma interposto em
face dos recorrentes e, por fim, julgou improcedentes as ações cautelares
nos 774-36 e 1052-37 propostas por José da Luz e Cruz, nos termos do voto do
relator.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros
Gilmar Mendes, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Eugênio José Guilherme de Aragão.
Registrada a presença do Dr. Tarcísio Augusto Sousa de Barros, advogado
dos recorridos.

SESSÃO DE 10.11.2015.

