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APRESENTAÇÃO

 O Tribunal Regional Eleitoral dedica-se à publicação de mais um 
número da sua Revista, hoje inteiramente em meio eletrônico.

 Consubstancia a dedicação dos seus Juízes e dos seus servido-
res, que expresso e elogio como Vice-Presidente e Corregedor-Geral 
Eleitoral.

 Este exemplar da Revista materializa também a ideia do aper-
feiçoamento, que é constante e ilimitado e o que já faz pensar como 
será a Revista no seu próximo número.

 Agora é momento de destacar, pelo mais alto merecimento, os 
discursos exemplares dos Presidentes Luiz Felipe Brasil Santos e Liselena 
Schifi no Robles Ribeiro, cumprido o mandato presidencial aliado à assun-
ção para ser a primeira mulher a presidir eleições gerais municipais para 
Prefeito e Vereador, no mesmo ano em que o país conviveu com fatos 
inéditos na sua história e que, tudo indica, infl uenciarão e repercutirão no 
eleitorado e na votação dos eleitos.

 Esta Revista vem a público com os julgados mais importantes 
do semestre.

 A Justiça Eleitoral tem duas missões constitucionais, o eleitor e 
as eleições, motivos e fi nalidades que lhe dão determinação, potência 
e pujança inigualáveis, fundamentais à democracia.

 Quanto mais esclarecido o eleitor, quanto mais dedicado o can-
didato e afeito à Constituição, à lei e ao bem comum, melhor o país.

 No âmbito das atribuições constitucionais do Tribunal Regional 
Eleitoral e das circunscrições, todos, Juízes e servidores têm consigo o 
sentimento da missão cumprida, em benefício da sociedade, destina-
tária das nossas atividades, no momento, preparando do melhor modo 
a realização das próximas eleições.
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 É neste contexto que se insere mais um exemplar da Revista, 
reunindo e consolidando, num mesmo local, fatos e estudos relevan-
tes, destinados a servir a todos.

Desembargador Carlos Cini Marchionatti,

Presidente da Comissão Editorial.
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DISCURSOS POR OCASIÃO DA CERIMÔNIA DE POSSE DA

DESEMBARGADORA LISELENA SCHIFINO ROBLES RIBEIRO

NA PRESIDÊNCIA DO TRE-RS

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

Porto Alegre/RS, 25 de maio de 2016

Desembargador Luiz Felipe Brasil Santos*

Senhoras e Senhores
 Serei breve, sobretudo por ter plena consciência de que mais importa 

ouvir quem assume do que aquele que se retira. 
 Há exatos 361 dias tomei posse na Presidência deste Tribunal, suceden-

do ao Des. Marco Aurélio Heinz. 
 Hoje, na espantosa rapidez em que fl ui o tempo, assumo a posição de 

quem sai, transmitindo o bastão à Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro. 
 Hora de, sinteticamente, prestar contas e agradecer. 
 Por primeiro, a título de brevíssima prestação de contas, vale destacar o 

que de mais relevante foi desenvolvido neste último ano no âmbito desta Corte:
 1) deu-se prosseguimento às REVISÕES BIOMÉTRICAS, em sua ter-

ceira etapa. Atualmente são 326 os municípios gaúchos com eleitorado inteiramente 
recadastrado biometricamente e, mesmo naqueles municípios onde ainda não houve 
revisão do eleitorado, todos os eleitores que procurarem os cartórios para atendimen-
to regular realizarão o recadastramento biométrico, pois foi concluída a instalação de 
equipamentos de coleta de dados biométricos em todos os cartórios eleitorais. Isso 
permitirá que, nas eleições deste ano, apenas 11 municípios deste Estado não contém 
com identifi cação biométrica dos eleitores; 

 2) houve a implantação do Processo Judicial Eletrônico, sendo este Re-
gional escolhido pelo Tribunal Superior Eleitoral como o segundo do país a contar com 
esse instrumento; 

 3) ocorreu o lançamento do sistema Informação Jurídica Selecionada, 
um serviço de distribuição de atos administrativos, doutrina e jurisprudência disponibi-
lizado, via internet, a toda a  comunidade; 

 4) a Escola Judiciária Eleitoral realizou o 4º Curso para Juízes Eleitorais, 
na cidade de Santa Cruz do Sul;

 5) o TRE-RS conquistou o Selo Justiça em Números, categoria Prata, 
outorgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ);

* PRESIDENTE QUE TRANSMITE O CARGO.
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 6) foi efetivado concurso para diversos cargos na Justiça Eleitoral gaú-
cha, que contou com mais de 20 mil inscritos, e que se encontra em fase de fi naliza-
ção, com as primeiras nomeações já realizadas;

 7) fi rmou-se Acordo de Cooperação com o Exército Brasileiro, para o 
desenvolvimento de atividades necessárias ao recadastramento biométrico, oportuni-
dade em que o Comando Militar do Sul disponibilizou 110 militares para atuarem em 
apoio nos municípios de Alvorada, Caxias do Sul, Pelotas e Viamão, o que foi decisivo 
para o bom êxito dos trabalhos, além de servir como exercício da cidadania por parte 
de muitos jovens que estavam a prestar serviço militar;

 8) foi lançada, na rede social Facebook, a página MESÁRIO VOLUNTÁ-
RIO RS, iniciativa que visa a divulgar informações sobre o trabalho dos mesários e 
incentivar o voluntariado, valendo destacar que nas últimas eleições 54% do total de 
mesários foram voluntários;

 9) lançou-se o Projeto História Oral da Justiça Eleitoral gaúcha, cujo ob-
jetivo é resgatar, em entrevistas, o relato de protagonistas na história das eleições e 
no desenvolvimento da Justiça Eleitoral. Já foram lançados em DVD os depoimentos 
do Min. José Néri da Silveira e do Des. Gilberto Niederauer Correa;

 10) ocorreu o aprimoramento da fi scalização das contas eleitorais e par-
tidárias, mediante a adoção de instrumentais como: a) adesão ao convênio BACEN/
TSE; b) criação de um banco de dados no sistema PRESTCON (prestação de contas) 
com 14.000 registros de autoridades públicas cujas doações eleitorais são vedadas; 
c) inclusão de partidos políticos devedores de multas eleitorais no Cadastro Informa-
tivo de Débitos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), a fi m de aumentar a 
pressão sobre os partidos políticos que não pagam as multas impostas pela Justiça 
Eleitoral; d) celebração de convênios com prefeituras do Estado do RGS para acesso 
às Notas Ficais Eletrônicas, objetivando melhor instrumentalizar o exame das contas 
eleitorais e partidárias; e) modernização da prestação de contas relativas aos recur-
sos do Fundo Partidário, passando os documentos a ser recebidos em formato digital, 
eliminando-se o uso de papel.

 Embora não as únicas, considero estas as principais atividades levadas 
a efeito nesse curto período.

 Pois bem, há um ano, ao assumir a Presidência deste Tribunal, afi rmei 
que o sistema eleitoral brasileiro, em especial a forma de fi nanciamento de campa-
nhas, constituía o “ovo da serpente” da corrupção política em nosso país. Se já então 
vivíamos tempos difíceis, de lá para cá vivenciamos uma sucessão de sobressaltos, 
com a revelação dos escuros escaninhos da corrupção, que não distingue partidos 
nem ideologias.

 Não é à toa que o saudoso MILLOR FERNANDES, com seu refi nado 
humor, certa feita afi rmou que “além de transformarem o Brasil num cassino, viciaram 
a roleta”. Esse vício de origem que contamina nosso Parlamento vem de longe, tanto 
que, já no alvorecer da República, o Marechal Deodoro da Fonseca constatava, em 
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frase de surpreendente atualidade: “Impossível governar com este Congresso. É mis-
ter que ele desapareça para a felicidade do Brasil”.

 Precisamente com o objetivo de dar um passo na correção de rumos, 
no ano passado o Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.650, proibiu o fi nanciamento 
de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais. Resta verifi car, neste ano de 2016, 
como serão viabilizadas as campanhas eleitorais, tendo em conta que, na eleição de 
2014, mais de 21.000 empresas efetuaram doações, respondendo por mais de 95% 
dos valores doados (as pessoas físicas, portanto, doaram menos de 5%) sendo que 
apenas os 30 maiores doadores foram responsáveis por 37% do total de doações, 
o que bem refl ete a concentração de poder nas mãos de poucos fi nanciadores, e o 
que isso signifi ca em termos de potencial corruptor. Nesse cenário, com a proibição 
de pessoas jurídicas doarem, e a pouca motivação das pessoas físicas o fazerem (o 
que cada vez ocorre menos, diante da desilusão popular com a política e os políticos), 
resta evidente que haverá forte incentivo para a prática de CAIXA 2 e doações “por 
baixo dos panos”, pois, como diz um célebre ditado espanhol, “hecha la ley, hecha la 

trampa”.
 Por sinal, vale registrar, o crescente desinteresse dos brasileiros pela 

política, o que fi cou evidenciado em pesquisa do DATAFOLHA, no ano 2014, que 
revelou que 57% dos eleitores não votariam se o voto fosse facultativo. Isso deve ser 
visto com preocupação, na medida em que, como disse PLATÃO, “não há nada de 
errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por 
aqueles que gostam”.

 Portanto, diante desse quadro, não permitir que ocorram desvios, ou 
fazer com que se reduzam ao mínimo, é o imenso e redobrado desafi o que se apre-
senta neste ano para as instituições de fi scalização, em especial o Ministério Público 
e a Justiça Eleitoral, mesmo contando para isso com instrumentos ainda reconhecida-
mente defi cientes.

 Resta a esperança de que possa ocorrer um “barateamento” nas cam-
panhas eleitorais, talvez diminuindo o mercado dos ditos “marqueteiros”, que vendem 
ilusões e entregam pesadelos.

 Por fi m, os agradecimentos.
 À Direção-Geral, na pessoa de seu titular, Antônio Augusto Portinho da 

Cunha, ao Gabinete da Presidência, na pessoa do respectivo Chefe e Coordenador 
da Escola Judiciária Eleitoral, Rafael Morgental, à equipe da Corregedoria Eleitoral, 
na pessoa de seu Secretário, Josemar Riesgo. A todos, dos mais aos menos gradua-
dos, profi ssionais dedicados, qualifi cados e extremamente competentes, exemplo de 
que um quadro todo composto por servidores  concursados pode formar uma admi-
nistração profi ssionalizada e que dá sequência ao trabalho, gestão após gestão dos 
magistrados que por aqui passam, e que, por isso, são os maiores responsáveis pelo 
elevado conceito que a Justiça Eleitoral desfruta em nosso meio.

 Aos colegas juízes eleitorais, tanto no primeiro quanto no segundo grau, 
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em especial aqueles que partilharam comigo a tarefa jurisdicional, os que já encer-
raram antes seus períodos, como a atual composição da Corte, na pessoa dos titu-
lares: Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria 
de Lourdes Galvão Braccini de Gonzales, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Dr. 
Jamil Andraus Bannura, e dos respectivos suplentes, pelo agradável convívio e profícuo 
aprendizado que me proporcionaram ao longo desse período. Da mesma forma, ao em. 
Procurador Regional Eleitoral, Dr. Marcelo Beckhausen e ao Dr. Luiz Carlos Weber.

 E, por derradeiro, à Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro e ao Des. 
Carlos Cini Marchionatti, magistrados competentes e dedicados, que hoje assumem, 
respectivamente, a Presidência e a Vice-Presidência e Corregedoria, com a árdua 
missão de ainda neste ano dirigir as eleições municipais, além do agradecimento, à 
primeira, pela parceria na administração durante o último ano, fi cam os votos e a cer-
teza de pleno êxito em sua passagem na Alta Administração desta Casa.

 A TODOS, MUITO OBRIGADO.
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Desembargadora Liselena Schifi no Robles Ribeiro**

Neste momento difícil que vivemos no Brasil, gostaria, nesta tarde, de 
lhes dirigir algumas palavras de otimismo.

A primeira boa notícia é que serei breve.
Tão breve como é uma gestão na Presidência do TRE-RS.
Tenho certeza de que meu antecessor, querido colega Desembargador 

Luiz Felipe Brasil Santos, compartilha comigo a sensação de fugacidade dessa expe-
riência singular.

Ele, com certeza, mais do que eu, pois a partir de hoje deixa para trás a 
honrosa toga de juiz eleitoral, que vestiu com tanta competência e discrição.

Sou grata pela confi ança que Sua Excelência depositou em meu traba-
lho como sua Vice, mas, acima de tudo, por ter deixado a Justiça Eleitoral gaúcha nas 
melhores condições possíveis para o enfrentamento de um duro processo eleitoral 
municipal: é no período preparatório que se dá o trabalho silencioso e imprescindível 
de planejamento.

Coube ao Des. Luiz Felipe, com sua habitual sobriedade, conduzir o re-
cadastramento biométrico realizado no Estado, gerindo parcos recursos para entregar 
um resultado excelente: nestas eleições, 486 dos 497 municípios gaúchos habilitarão 
seus eleitores ao voto com o novo sistema de identifi cação.

Reconheço o seu empenho e competência durante este último ano em 
que esteve à frente deste Tribunal, agradeço as bondosas palavras a mim dirigidas, e 
lhe desejo votos de contínua felicidade e de grandes realizações.

Ao mesmo tempo, e como é da natureza desta magistratura, festejamos 
hoje a chegada a este Tribunal de outro colega destacado.

Desembargador Carlos Cini Marchionatti: seja bem-vindo à Justiça Elei-
toral gaúcha!

Saiba que a expectativa sobre seu trabalho só não é maior do que a 

confi ança dos membros deste Tribunal de que suas qualidades garantem o sucesso 

que se avizinha.

Sucesso! Sem dúvida é o que teremos, em gestão colegiada no coman-

do deste Tribunal, cuja tradição haveremos de honrar: Vossa Excelência com o reco-

nhecido senso empreendedor, tão oportuno no momento atual, que desafi a soluções 

inovadoras para o enfrentamento da grande crise que vivenciamos; e eu, com energia 

e vontade para superar os obstáculos que surgirem.

Isso trago de casa, do convívio amoroso com a minha família: meu ma-

rido Paulo, meus fi lhos Filipe e Roberta, e minha mãe – Madalena - vocês são a fonte 

da minha energia!

** PRESIDENTE QUE ASSUME O CARGO. 
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Gostaria ainda de fazer uma saudação aos meus colegas do Órgão Es-
pecial, cuja convivência é muito prazerosa e profícua, e aos advogados, representan-
tes da cidadania e da sociedade civil.

Saúdo também o nosso competente Procurador Regional Eleitoral,        
Dr. Marcelo Veiga Beckhausen.

Obrigada por estar a meu lado novamente: sua palavra como membro 
do Ministério Público dá a todos nós a tranquilidade de que a lei eleitoral será sempre 
observada nesta Casa de Justiça.

É aqui que se consagra a soberania popular, seja pelo voto da cidadania, 
como todos desejamos, seja por eventual decisão judicial, em nome desta mesma 
soberania, sempre que vulnerados os princípios eleitorais da liberdade do eleitor e da 
igualdade da disputa.

A Justiça Eleitoral não é protagonista, disso tenho consciência: mas tam-
bém não se omitirá diante de qualquer abuso que macule o sufrágio.

E se lhe cabe, por um lado, exercer com ponderação e desenvoltura a 
jurisdição eleitoral, por outro é seu dever avançar cada vez mais no tocante à gestão 
dos procedimentos eleitorais.

Pela primeira vez, desde o implemento da urna eletrônica, fortalece-se 
um discurso irresponsável sobre a manipulação dos resultados eleitorais.

Justo agora, quando concretizamos o antigo sonho da “verdade eleito-
ral”, que se traduz na expressão “voto dado é voto contado”, enfrentamos um ceticis-
mo acerca da modernização do cenário das eleições.

A isso precisamos responder, e responderemos!
Responderemos com ainda mais qualidade técnica, mais segurança, 

para que o voto cidadão, e nada além disso, seja o fator decisivo na distribuição do 
poder.

Não tenho dúvidas de que temos as melhores condições para fazê-lo: foi 
deste Estado que saíram as primeiras ideias sobre o voto eletrônico, e aqui também 
se realizaram os primeiros experimentos, há mais de 20 anos.

E não paramos aí, há 6 anos instituímos a Escola Judiciária Eleitoral do 
Rio Grande do Sul, que se destina a proporcionar aperfeiçoamento a magistrados e 
servidores, bem como a difundir a matéria eleitoral a todos os interessados. 

É por isso, e por diversas outras realizações, que o qualifi cado corpo 
funcional da Justiça Eleitoral gaúcha tem merecido o louvor de todos os magistrados 
que por aqui passaram, quadro que me dá a certeza de que não há no mundo sistema 
mais seguro do que o nosso.

Mas responderemos também à sociedade.
Se é importante olhar para dentro a fi m de aprimorar o quanto possível 

a gestão das eleições, com maior razão, devemos seguir no caminho da abertura: a 
Justiça Eleitoral tem contas a prestar à comunidade, tem informações a transmitir, 
orientações a repassar, e para isso vem se preparando dia a dia.
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Na era da tecnologia e da comunicação instantânea de massas, quere-
mos estar conectados com os destinatários de nosso trabalho, pois temos convicção 
de que se algum ceticismo ainda persiste, em boa parte se deve a dúvidas que podem 
ser dirimidas com uma comunicação efi caz.

Para tanto, contaremos com a habitual parceria da imprensa, represen-
tada pela Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão, e demais associa-
ções do setor da comunicação.

Mas contaremos, acima de tudo, com a paixão e a civilidade dos atores 
maiores da democracia: eleitores, partidos políticos e candidatos.

A eles servimos, para que possam, numa disputa justa e honrada, defi nir 
o comando político local do próximo quadriênio.

Assumir a Presidência deste Tribunal Regional Eleitoral muito me honra. 
E sei da enorme responsabilidade.

É um desafi o novo a condução do próximo pleito eleitoral. Serão mais 
de vinte e oito mil candidatos e oito milhões de eleitores. Tais números colocam o Rio 
Grande do Sul como o 4º Colégio Eleitoral do Brasil.

Como Presidente deste Tribunal, porém, quero assegurar que a Justiça 
Eleitoral do nosso Estado está preparada para atender aos anseios da sociedade, 
e exorto a cidadania gaúcha a honrar nossas tradições com um processo eleitoral 
exemplar.

Que se dispute voto a voto, ideia a ideia, mas com respeito e doçura, 
e que se tenha, ao fi nal do confronto, a renovação da esperança num futuro melhor!

Muito obrigada!
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Rodrigo Milani Fett*

1 INTRODUÇÃO
 A plêiade de literatos gaúchos e demais cultores das letras jurídicas, 

históricas e políticas de parte da sociedade brasileira comemorou no ano de 2015 o 
centenário do célebre poema campestre Antônio Chimango escrito pelo republicano 
Ramiro Fortes de Barcellos1, sob o pseudônimo de Amaro Juvenal. Em 2016 come-
mora-se o centenário de sua morte. Humor, Política, Regionalismo, Moral, tudo isso e 
mais um pouco pode ser encontrado nessa pequena-grande obra literária. O famoso 
escritor AUGUSTO MEYER sustentou que a repercussão prolongada da obra deveu-
se à originalidade de sua composição, onde há dois poemas em um só. O enredo 
se passa numa tropeada durante dias na qual os campeiros levam o gado gordo à 
charqueada, e durante as rondas do gado, à noite, o personagem Lautério conta a 
história e a vida de “um tal Antônio, Chimango por sobrenome”. Antônio Chimango não 
é senão o alônimo de Antônio Augusto Borges de Medeiros, Presidente da Província 
do Estado do Rio Grande do Sul.

  Conforme MEYER em sua obra:

* ANALISTA JUDICIÁRIO DO TRE-RS.
1 Ramiro Fortes de Barcellos nasceu em 23 de agosto de 1851, em Cachoeira do Sul/RS. Foi um 

dos fundadores do Partido Republicano Rio-Grandense, formou-se em medicina no Rio de Janei-
ro, tendo se especializado na Europa. Foi destacado membro do reduzido grupo que derrotou a 
monarquia e implantou a república, tendo exercido altos cargos, como Secretário da Fazenda do 
RS e Senador da República. Morreu em 29 de janeiro de 1916.

APONTAMENTOS SOBRE A REPÚBLICA, O CENTENÁRIO DE ANTÔNIO CHIMANGO

E O CÓDIGO ELEITORAL BRASILEIRO DE 1932

RESUMO: Retrata a importância da produção literária de Ramiro Fortes de Barcellos, 
destacando a obra Antônio Chimango, sua relevância na formação da literatura sul
-riograndense e na crítica a forma de organização política do Estado do Rio Grande 
do Sul durante a primeira república. Descreve a estrutura da obra, dando ênfase ao 
estilo literário adotado pelo autor. Analisa a relação entre o grupo político comandado 
por Borges de Medeiros e as forças de oposição ao seu governo.  Discorre sobre os 
movimentos que precederam a Revolução de 1930 e os esforços para o estabeleci-
mento de uma normatização do processo eleitoral no Brasil, dando ênfase a criação 
do primeiro Código Eleitoral e da Justiça Eleitoral em 1932.

Palavras-chave: Literatura gaúcha. Positivismo. Política. Código Eleitoral. Justiça 
Eleitoral. Ramiro Barcellos. Antônio Chimango.
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As rondas formam um delicioso poema descritivo, constituindo um qua-
dro fi el da vida do tropeiro. […] A intenção política de que se revestira o 
poema, prejudicou de certo modo a compreensão do seu valor literário, 
dentro do nosso regionalismo. Visto agora, a uma distância de tantos 
anos, sentimos que Antônio Chimango era a produção mais espontâ-
nea, mais próxima do sentimento popular, que então viera incorporar-
se no movimento regionalista do Rio Grande.2 

 Ainda segundo as refl exões de MAYER, a originalidade da obra está 
alicerçada na agilidade, na leveza e na graça, não tendo havido paralelo na poesia gê-
mea do Prata, como tentou-se em vão buscar em Martin Fierro, de José Hernandez, 
em Santos Vega, de Hilário Ascasubi ou Fausto de Estanislau Del Campo3. Críticos 
como CARLOS REVERBEL não duvidam em considerar esta última como “[...] uma 
das primeiras, senão a primeira obra clássica da literatura rio-grandense, condição 
de que poderiam compartilhar os Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de J. Simões 
Lopes Neto e O Continente, de Érico Veríssimo”4. 

 A sátira e a diatribe politica encontrada em Amaro Juvenal, foi método ou 
estilo utilizado pelo autor, homem culto5 que era, colhidos certamente nas célebres e 
antigas fontes literárias de um Salústio6. Gize-se que Ramiro Barcellos era um notável 
político e senhor de seu tempo. Essa sátira direcionava-se ao Presidente da Província 
do Rio Grande do Sul e ao Senador Pinheiro Machado, que segundo consta, na voz 
de muitos não-partidários, eram republicanos ferrenhos que ofertavam desmandos 
aos seus opositores políticos e também aos seus apoiadores.

 O político e escritor COSTA PORTO em sua obra biográfi ca7, comentan-

2 MEYER, Augusto. Prosa dos Pagos. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1960. p. 210-211.

3 A professora e crítica literária LÉA MASINA publicou artigo no sítio do Centro de Estudos de Litera-
tura e Psicanálise Cyro Martins no qual tenta aproximar Antônio Chimango da literatura platina. 
Disponível em: http://celpcyro.org.br/joomla/index.php?option=com_content&view=article&Itemi-
d=0&id=410. Acesso em: 28 abr. 2016.

4 RODRIGUEZ, Ricardo Vélez. Castilhismo: Uma fi losofi a da República. Brasília/DF: Senado Fe-
deral, 2000. p. 208. Disponível em:

  <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1037/571386.pdf?sequence=4>. Acesso em: 
21 dez. 2015.

5 Pertence a Ramiro Fortes de Barcelos (1851-1916) um excelente estudo, infelizmente incompleto, 
sobre “A Revolução de 1835 no Rio Grande do Sul”, onde a visada do historiador teve em mira o 
exame profundo das causas políticas e sociais da insurreição. Abrande apenas o período inicial do 
movimento, mas fi caram aí patenteadas as altas qualidades do escritor, a agudeza de seu lance 
de vista, mercê das quais pôde esclarecer de modo defi nitivo alguns aspectos até então olvidados. 
In: CÉSAR, Guilhermino. História da Literatura do Rio Grande do Sul. 2. ed., Coleção Provín-
cia, Porto Alegre: Globo, 1955. p. 367-368.

6 Caio Salústio Cripo, escritor romano e tribuno do povo que nasceu no ano de 86 a.C e morreu em 
34 d.C. e viveu em um período em que a política no Império de Roma caia na mais alta degra-
dação, onde os políticos eram os maiores negocistas da coisa pública e maiores trafi cantes da 
honra particular. In: CRIPO, Caio Salústio. Guerra Catilinária – Guerra Jururtina. Rio de Janeiro: 
Tecnoprint, [S. d.].

7 PORTO, José Costa. Pinheiro Machado e seu Tempo. Porto Alegre: L&PM, 1985. p. 80-81.
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do sobre como as relações de poder ocorriam e especialmente a conduta de Pinheiro 
Machado no plano nacional durante a República Velha, refere:

[...] mandando no Congresso, dando ou rasgando diplomas, aliava, ao 
fator amizade, o contrafreio do medo, logrando, desse modo, prender 
ao seu domínio os situacionismos estaduais, os chefes de grupo que, 
no Rio, encarnavam a força eleitoral. “Chefe dos chefes” chamou-lhe 
Quintino Bocaiúva que, neste resumo soberbo, esgotou a confi guração 
do pinheirismo, fenômeno único em nossa história. Daí porque Pinhei-
ro […] surge como o ponto alto do caciquismo tribal da vida brasileira: 
símbolo da fi sionomia política do país – na Colônia, no Império e na 
República – ele encarnou a síntese das forças dispersas que atuam ao 
longo da trepidação partidária nacional e nunca chefe político exibiu, 
em quadro amplo, representante mais legítimo.

 Ainda segundo COSTA PORTO, envergando vontades imprecisas,         
Pinheiro Machado, imprimiu à atividade política grande consistência e vigor, permitin-
do-lhe resistir à pressão dos interesses personalistas, fazendo com que a tônica do 
coletivo prevalecesse sobre as tendências egoístas do individual.

 No plano estadual, o desgaste político que Borges de Medeiros colheu 
durante as décadas que esteve à frente ou na infl uência indireta na Administração 
Pública do Rio Grande do Sul foi determinado por inimigos políticos provenientes do 
antigo regime ou por dissidentes republicanos, como é o caso de Ramiro Barcellos. 
Conforme sustenta LUÍS AUGUSTO FISCHER8 sobre o livro:

Ramiro o escreveu, conforme seus próprios depoimentos, de raiva, no 
verso de papéis de procuração eleitoral. Havia perdido uma eleição 
claramente fraudada, como costumavam ser as daquele período da 
República Velha, em que concorrera ao Senado contra o candidato 
apoiado pelo todo-poderoso presidente da província (o governador do 
estado) […] e pelo mais infl uente político gaúcho no plano nacional 
naquela época, o senador Pinheiro Machado. Mais que isso, tinha sido 
insultado pelo mesmo presidente do estado, acusado de oportunista 
e chamado publicamente de “insaciável” e “incorrigível”, numa insinu-
ação de que era um sujeito voluntarioso, insubmisso, valente, altivo, 
insubordinado.

 A determinação administrativa de Borges de Medeiros, calcada na ide-
ologia positivista e sua vontade particular de candidatar-se ao quinto mandato como 
chefe do Executivo Estadual culminou com sua vitória em novembro de 1922. Essa 
vitória foi impugnada pela oposição sob a alegação de fraude. Da confi rmação dessa 
reeleição eclodiu do Rio Grande do Sul a Revolução de 1923. A paz no pago rio-gran-
dense somente adviria com o Tratado de Pedras Altas que fora mediada pelo candi-
dato derrotado, o escritor, político e diplomata Joaquim Francisco de Assis Brasil. Co-

8 FISCHER, Luís Augusto. Antônio Chimango e Outros Textos. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 
2000. p. 09.
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mentando sobre a execução da paz, J. PIO DE ALMEIDA, em biografi a escrita sobre 
o Presidente do Rio Grande do Sul, sustenta: 

Todas as promessas e garantias do accôrdo político, cuja acta recebeu 
a assignatura do sr. Borges de Medeiros em 14 de dezembro de 1923, 
foram sucessiva e integralmente cumpridas pelos poderes públicos da 
União e do Estado. Estabeleceu-se immediatamente um regimen de 
amnistia ‘de facto’ para os revolucionários e pela Lei n. 327, de 16 
de fevereiro de 1924, foi promulgada a reforma da Constituição nos 
termos da obrigação assumida perante o governo federal no pacto da 
paz. Seguiram-se a reforma da Lei de Organisação Judiciária, deferin-
do ao Superior Tribunal a attribuição de julgar ordinariamente os recur-
sos relativos ás eleições municipaes, e a revisão da legislação eleitoral 
do Estado e dos municípios para adaptar o seu processo ao da legis-
lação federal, extinguindo ao mesmo tempo o alistamento estadoal.9

 Nesse singelo ensaio sustenta-se que a obra Antônio Chimango “cola-
borou” no seio da sociedade, de forma refl exa, com o crescimento da rejeição popular 
que pairou sobre a fi gura de Antônio Augusto Borges de Medeiros, político que já 
começara a sofrer seu lento ocaso politico. Desse declínio Getúlio Dornelles Vargas 
começava a amealhar seu patrimônio político notabilizando-se no cenário gaúcho e 
nacional como um verdadeiro prócer republicano.

 O livro aqui enaltecido certamente já densifi cava um anseio popular con-
tra as fraudes nas eleições e as arbitrariedades políticas que anos mais tarde impul-
sionou a Revolução de 1923 e a de 1930. Fruto dessas revoluções e imbuídos desse 
desejo veio à luz o Código Eleitoral de 1932 e a criação da Justiça Eleitoral.

 A busca por mudanças sociais no sentido de universalizar o exercício 
das liberdades públicas e a necessidade da afi rmação dos direitos declarados pela 
Ordem Jurídica eram os ideais a concretizar em 1930. Quase um século depois a 
atual sociedade brasileira ainda busca com difi culdade consolidar tais direitos de uma 
forma universal. Sob o ângulo da atualidade do pinheirismo republicano para a cons-
trução da Democracia no Brasil, COSTA PORTO sugeriu já em 1985 quando da pu-
blicação de seu livro que, sob o ângulo da “necessidade democrática”, o legado de 
Pinheiro Machado resultava atual, soando imperioso e urgente imprimir à atividade 
política o sentido novo e construtor, estruturando-se partidos sérios, sólidos, embasa-
dos em programas e ideias, pondo fi m a este partidarismo de opereta e de folia, uma 
das causas fundamentais da nossa instabilidade e caminhadas tontas e sem rumos10.

 Ironicamente ainda – em pleno século XXI – esse problema ressaltado 
por COSTA PORTO é o desafi o da política brasileira: fortalecer os partidos políticos 
entorno de ideias, assim como fortalecer o municipalismo, o federalismo orçamentá-

9 ALMEIDA, João Pio de. J. Borges de Medeiros: subsídios para o estudo de sua vida e de sua 
obra. Porto Alegre: Livraria do Globo. 1928. p. 283.

10 PORTO, 1985. Op cit. p. 80/273.
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rio e a responsabilidade fi scal. Cabe referir e fazer registro que essa necessidade do 
fortalecimento dos partidos entorno das ideias não poderá gerar, no dizer de ANTERO 
MARQUES, o excesso de disciplina partidária que padronize a mentalidade dos ho-
mens, gerando o servilismo subsequente11. 

 De maneira geral um país só terá instituições mais fortes e reconhecidas 
pela sociedade civil quando for presente uma educação fundada em seus valores, na 
sua moral e na ética. Antônio Chimango constrangeu Borges de Medeiros. Quando o 
povo conseguir enxergar a realidade política do país, assim como Ramiro Barcellos 
enxergou o Rio Grande do Sul e o Brasil no tempo em que viveu, os indivíduos po-
derão valer-se do constrangimento para exigir das autoridades uma conduta com-
patível com o que seja determinado pela Carta Política do Brasil. Os limites jurídicos 
impostos pelas normas jurídicas são muito importantes para impedir a corrupção das 
instituições e dos recursos públicos, mas não bastam. Os limites políticos são bem 
mais efi cazes, porém somente se estabelecem pelo bom exercício do direito ao voto 
e esse se dá através da educação do Povo.

2 O IDEÁRIO REPUBLICANO APÓS A INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
 Sob infl uência da Independência dos Estados Unidos e depois da Revo-

lução Francesa de 1789 as possessões da América Espanhola começaram a declarar 
suas soberanias, todas sob a forma republicana. No Brasil, nesse mesmo ano de 
1789, já havia sido sufocada por Portugal a Inconfi dência Mineira, que foi um movi-
mento emancipatório ocorrido em Vila Rica, hoje, cidade de Ouro Preto/MG. 

 Antes mesmo da Declaração da Independência, em 1822, o Príncipe 
herdeiro Dom Pedro determinou que, nesse mesmo ano fosse instaurada uma Assem-
bleia Constituinte para defender os interesses brasileiros, contrários à tese defendida 
pelos portugueses do “natural” retorno à condição do país à simples colônia. Essa 
assembleia, depois de eleitos seus representantes, iniciou seus trabalhos em maio 
de 1823 e de certa forma pretendia limitar o poder do imperador através da aprova-
ção de uma Constituição de cunho desconcentrador. Tal anteprojeto fi cou conhecido 
como Constituição da Mandioca, pois os deputados constituintes foram escolhidos 
por eleitores que somente poderiam votar caso tivessem uma renda anual superior à 
determinada quantia de farinha de mandioca em suas glebas. Essa constituição teve 
sua dissolução determinada pelo imperador que, apoiado pelos militares, não preten-
dia abria mão de um regime absoluto de poder e, em 1824 esse mesmo rei, outorgou 
uma Constituição que vigeu até 1889, estabelecendo a única forma monárquica na 
América do Sul.

 Procurando diminuir a infl uência do poder central e instaurar uma nova 
Assembleia Constituinte, no país eclodiu a chamada Confederação do Equador em 

11 MARQUES, Antero. Mensagem a Poucos e do Ibirapuitã ao Armistício. Revolução de 1923. Porto 
Alegre: Edital/Renascença, 2005. p. 30.
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02 de julho de 1824. Essa confederação foi um movimento político e revolucionário 
ocorrido na região Nordeste do Brasil em 1824. O movimento teve caráter emancipa-
cionista e republicano. Ganhou este nome, pois o centro do movimento fi cava próximo 
a Linha do Equador. A revolta teve seu início na província de Pernambuco, porém, 
espalhou-se rapidamente por outras províncias da região (Ceará, Rio Grande do Nor-
te e Paraíba)12. O movimento encabeçado por Manuel de Carvalho Paes de Andrade 
que fugiu em plena peleja libertária. Outros líderes foram condenados à morte, como 
por exemplo, Frei Caneca13 e João Guilherme Ratcliff, este último réu em um célebre 
processo criminal que, segundo PAULO SETUBAL em seu célebre As Maluquices do 

Imperador (2008 - 04):

[...] nasceu na cidade do Porto, freguesia da Sé, na Rua das Flores, em 
1770. Seu pai era polaco. Sua mãe era portuguesa, fi lha de polacos. 
Seu pai tinha negócios de instrumentos náuticos e de música. Ratcliff 
navegou muitas vezes para a Ásia. Possuía esclarecidíssma inteligên-
cia. Era alto, gordo, claro, corado, cabelos louros. Partidário feroz do 
constitucionalismo, palpitante das ideias liberais, Ratcliff meteu-se exal-
tadamente na revolução portuguesa antiabsolutista de 1820.

 Ratcliff, ele mesmo, foi o único ofi cial corajoso para lavrar o decreto de 
banimento da rainha Dona Carlota Joaquina, mulher de Dom João VI. Ao fi nal de dito 
processo o Imperador Pedro I do Brasil não teve clemência, e Ratcliff foi enforcado por 
conspirar politicamente contra o regime.

 Em 1825 a Província Cisplatina, rebelou-se contra o Império do Brasil 
que estava com seu exército combalido pelas revoltas internas e pela retirada das 
tropas por Portugal pelos acontecimentos de 1822. Essa região conseguiu o reconhe-
cimento de sua independência em 1828 pelo tratado de paz fi rmado entre o Brasil e as 
Províncias Unidas do Rio da Prata (Argentina), acordo mediado pela Inglaterra, quan-
do ambos os países sul-americanos desistem de suas pretensões na região, dando 
origem à República Oriental do Uruguai14.

 No extremo sul do Brasil eclodiu a Guerra dos Farrapos que ocorreu 
primeiramente no Rio Grande do Sul na época em que o país era governado pelo 
Regente Feijó (Período Regencial). Esta rebelião, gerada pelo descontentamento po-
lítico, durou por uma década (de 1835 a 1845). O estopim para esta rebelião foram 
as grandes diferenças de ideais entre dois partidos: um que apoiava os republicanos 

12 Confederação do Equador - resumo, causas, história, o que foi. História do Brasil.net. Disponível 
em: <http://www.historiadobrasil.net/resumos/confederacao_do_equador.htm>. Acesso em: 22 
maio 2015.

13 Frei Caneca (1779 - 1825), jornalista, religioso e político brasileiro infl uenciado pela Independên-
cia dos Estados Unidos da América do Norte e pela Revolução Francesa. Foi um dos principais 
líderes da Confederação do Equador de 1824.

14 FERREIRA, Fábio. Breves considerações acerca da Província Cisplatina: 1821-1828. Disponível 
em: <http://www.revistatemalivre.com/cisplatina06.html>. Acesso em: 26 maio 2015.
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(os Liberais Exaltados) e outro que dava apoio aos conservadores (os Legalistas). 
Em 1835 os rebeldes Liberais, liderados por Bento Gonçalves da Silva, apossaram-se 
[momentaneamente] de Porto Alegre, fazendo com que as forças imperiais fossem 
obrigadas a deixarem a região. Após terem seu líder Bento Gonçalves capturado e 
preso, durante um confronto ocorrido na ilha de Fanfa (no rio Jacuí), os Liberais não 
se deixaram abater e sob nova liderança (de Antônio Neto) obtiveram outras vitórias. 
Em novembro de 1836, os revolucionários proclamaram a República em Piratini e 
Bento Gonçalves, ainda preso, foi nomeado presidente. Somente em 1837, após fugir 
da prisão, é que Bento Gonçalves fi nalmente assume a presidência da República de 
Piratini.15 Decorrente da República Rio-grandense, em 1839, em Santa Catarina foi 
proclamada a República Juliana, que teve efêmera duração16.

 Em São Paulo, no dia 18 de abril de 1873, ocorreu uma reunião de lí-
deres republicanos, que fi cou conhecida como a Convenção de Itu, sendo mais um 
desdobramento das ações da propaganda republicana que estimulava a propagação 
dos clubes republicanos pelo país. Foi principalmente por meio da divulgação em 
1870 de um Manifesto no jornal carioca “A República”, que as adesões ao movimento 
republicano cresceram, com a participação do Clube Republicano de São Paulo e de 
representantes de cidades paulistas como Jundiaí, Amparo, Piracicaba, Capivari, Ita-
petininga, Rio Claro, Botucatu e Itu. Avessos a centralização promovida pelo Império 
e adeptos do federalismo, os líderes do Partido Republicano Paulista (PRP) estrutu-
raram esta organização na Assembleia ou Convenção de Itu em 187317. Estudantes 
gaúchos da Faculdade de Direito do Largo da Sé de São Paulo fundaram o Club 20 
de Setembro em 1881 em pleno solo paulista. Seu objetivo de cultuar o Rio Grande 
do Sul – especialmente entorno da Revolução Farroupilha de 1835 – e as ideias repu-
blicanas entre os jovens estudantes.

 Percebe-se assim que esses fatos históricos de evidente matiz republi-
cana, bem como, por exemplo, no Rio Grande do Sul, como sustenta GRIJÓ18, quan-
do da criação do Partido Republicano Rio-grandense (PRR), em 1882, os fundadores 
da agremiação tentaram apropriar-se das ideias e da epopeia farroupilha de 1835, 
principalmente para contraporem-se à Gaspar da Silveira Martins, líder monárquico 
fi liado ao Partido Liberal e sustentador do Império do Brasil. “Daí que federação, liber-

15 Guerra dos Farrapos - Revolução farroupilha. História do Brasil.net. Disponível em:
  <http://www.historiadobrasil.net/farrapos/>. Acesso em: 26 maio 2015.

16 República Juliana. História brasileira. Disponível em:
  <http://www.historiabrasileira.com/brasil-imperio/republica-juliana/>. Acesso em: 26 maio 2015.

17 MARÇOLA, Fernanda Helena Petrini. Memórias da República e da Educação: Cesário Motta     
Junior e a Convenção de Itu/SP (1873). Disponível em:

  <http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/jornada/jornada10/_fi les/IAi7ck3i.pdf>. Acesso 
em: 25 maio 2015.

18 GRIJÓ, Luiz Alberto. A elite do Partido Republicano se apropria da “Revolução”. História Unisinos, 
v. 14, n. 1, p. 29-37, janeiro/abril de 2010, São Leopoldo/RS. Disponível em:

  <http://revistas.unisinos.br/index.php/historia/article/view/4703>. Acesso em: 04 ago. 2015.
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dade e República fi ndam por se tornar efi cazes ideia-força na luta político-partidária 
da última década do Império […], respaldadas nas supostas tradição e natureza do 
povo rio-grandense”19. O movimento republicano no Rio Grande do Sul, do qual são 
fi guras de porte Salvador Pinheiro Machado, Dr. Joaquim Francisco de Assis Brasil e 
Júlio de Castilhos, dentre muitos outros. Portanto, para MACHADO20, esse movimento 
visava pugnar pelo federalismo e pela descentralização, considerando “a monarquia 
como um regime incapaz de conduzir o povo brasileiro à felicidade, à grandeza e a re-
pública como aspiração dominante do partido republicano”, sem adotar um processo 
revolucionário, mas um programa prático desconcentrador de poder.

 O Senador Ramiro Barcellos, portanto, tinha suas convicções, ideias e 
pensamentos políticos encadeados no sentido de que a solução para os problemas do 
Brasil estava na adoção do regime republicano. Em 1883 reuniu-se o Primeiro Con-
gresso do Partido Republicano Rio-Grandense. A partir de então, Castilhos começou 
a afi rmar-se como uma das mais altas expressões partidárias. Nesse Congresso per-
fi laram-se os rumos programáticos do Partido, rumos que lhe seriam peculiares por-
que já estavam marcados pela infl uência do comtismo. Uma comissão integrada por 
Castilhos, Demétrio Ribeiro e Ramiro Barcelos, foi encarregada de redigir as “Bases 
do Programa dos Candidatos Republicanos” […] Primeiramente, as “Bases” propug-
navam a eliminação da monarquia, como regime incapaz de conduzir o povo brasileiro 
à felicidade e à grandeza; pediam, em segundo lugar, a “fundação da República”, na 
qual o sistema de Federação seria “a condição única da unidade nacional, aliada à 
liberdade”. As “Bases” defendiam, ainda, um modus operandi moderado, porquanto 
não adotavam o processo revolucionário, apesar de considerar a revolução como um 
evento natural, que, para produzir os efeitos desejados, precisa operar-se em seu 
tempo “como uma solução positiva da evolução”; por tal motivo, as “Bases” prescre-
viam para os membros do Partido a cooperação pacífi ca nas reformas “que efetuem 
por partes a eliminação da monarquia”. A fi m de alcançar este objetivo, elas formula-
vam um programa de imediata aplicação, cujos itens fundamentais eram: descentra-
lização provincial, mediante a eletividade dos presidentes e a perfeita discriminação 
da economia da Província em relação à do Império; descentralização municipal, com 
base na faculdade dos municípios resolverem, soberanamente, sobre as suas rendas; 
extinção do poder moderador e do Conselho de Estado; temporariedade do Senado; 
alargamento do voto; liberdade de associação e de cultos; secularização dos cemité-
rios; matrimônio civil obrigatório e indissolúvel, sem prejuízo da voluntária observância 
das cerimônias religiosas; registro civil dos nascimentos e dos óbitos; derrogação de 
toda a jurisdição administrativa; liberdade de comércio e indústria; responsabilidade 

19 GRIJÓ, 2010. Op. Cit.

20 MACHADO, Gustavo Castagna. O Federalismo como Meio de Garantia das Condições para a 
Execução do Projeto Castilhista para o Estado do Rio Grande do Sul na República Velha. In:  
FLORES, Alfredo de J. (Org.). Temas de História do Direito: O Brasil e o Rio Grande do Sul na 
Construção dos Conceitos Jurídicos Republicanos (1889-1945).
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efetiva dos ministros e de todos os agentes da administração; liberdade de ensino, 
considerado em seu destino político de dar a base intelectual para o cumprimento do 
dever social; neste campo pedia-se subordinação ao ideal do partido, que encarava 
o assunto da seguinte forma: “Ensine quem souber e quiser – e como puder.” Para 
realizar este ideal educativo, as “Bases” julgavam necessárias as seguintes medidas; 
supressão dos privilégios, civis ou políticos, à classe dos diplomados; adoção provi-
sória de um sistema de ensino integral “adaptado à transição atual e limitado pelos 
recursos do Tesouro Público, pelas ideias correntes e pela competência do pessoal 
docente”; restrição do ensino ofi cial superior ao essencial para as profi ssões verdadei-
ramente úteis. Por outro lado, as “Bases” pediam a abolição do elemento servil; rejei-
tavam a imigração ofi cial e requeriam leis sábias, que promovessem a “boa imigração 
espontânea”. Exigiam, além disso, uma economia severa, com supressão de todos os 
gastos de caráter improdutivo, e defendiam o imposto direto como o verdadeiramente 
equitativo e o único capaz de enfrentar a fi scalização do contribuinte; para isso recla-
mavam a criação do imposto territorial e a eliminação, na medida do possível, dos im-
postos indiretos. A 1º de janeiro de 1884 apareceu o primeiro número de A Federação, 
órgão do Partido Republicano Rio-Grandense. Castilhos foi nomeado redator-chefe, 
mas rejeitou temporariamente o cargo, ocupado, então, pelo paulista Venâncio Aires21.

 No Rio Grande do Sul, em 13 de janeiro de 1888, a Câmara Municipal de 
São Borja aprovou a proposta datada do ano anterior da lavra do republicano, aboli-
cionista e vereador Apparício Mariense da Silva (1856-1907) sobre a necessidade da 
realização de um plebiscito no qual o eleitorado brasileiro votasse sobre a continuida-
de do Império do Brasil por Dona Isabel de Orleans e Bragança, fi lha de Dom Pedro 
II do Brasil, casada com o francês Conde d’Eu. Tal moção deveria ser endereçada à 
Assembleia Legislativa da então Província do Rio Grande do Sul para que essa casa 
direcionasse à Assembleia Geral do Império, no Rio de Janeiro, o pedido e aí sim se 
iniciasse o debate sobre a legitimidade do III Império em âmbito nacional. As câmaras 
municipais de São Francisco de Assis, Camaquã, dentre outras cidades apoiaram e 
aderiram a hoje famosa Moção Plebiscitária de São Borja, o que levou a abertura de 
processos de responsabilidade dos vereadores envolvidos, prisões e ao arquivamen-
to do pedido22. Porém, sob o espectro político a ideia republicana atravessou o país, e 
mesmo sem uma verdadeira legitimidade popular, certamente contribuiu para a quar-
telada de novembro de 1889.

 A 7 de junho de 1889 assumiu o poder o Partido Liberal, com o Gabinete 
Ouro Preto. Sacudido pela crise da abolição, o Império tratava de acabar com todas 

21 RODRIGUEZ, Ricardo Vélez. Castilhismo: Uma fi losofi a da República. Brasília/DF: Senado Fede-
ral, 2000. p. 40-42. Disponível em:

  <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1037/571386.pdf?sequence=4>. Acesso em: 
21 dez. 2015.

22 A Moção Plebiscitária. Folha de São Borja – Jornal Histórico. 100 anos da Moção Plebiscitária. 
São Borja/RS, 13 jan. 1988. p. 02.
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as resistências. A fi m de dominar as crescentes tendências republicanas, foi nomeado 
Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande o próprio Gaspar da Silveira 
Martins. Iniciou-se, a partir daquele momento, uma “limpeza” em todos os cargos, 
que foram sendo ocupados predominantemente pelos liberais. Ressentidos com a 
monarquia que os repudiara, os conservadores começaram a aderir em massa ao 
Partido Republicano. […] Ao ser proclamada a República, a 15 de novembro de 1889, 
Castilhos estava consciente de que a situação no Rio Grande dependia do apoio mi-
litar ao golpe dado na Capital. Auxiliado por Ramiro Barcellos, conseguia a adesão 
do mais importante general da província, o Marechal José Antônio Correia da Câma-
ra, Visconde de Pelotas, antigo senador do Império pelo Partido Liberal e a quem a 
causa da questão militar tinha afastado dos companheiros políticos, aproximando-o 
dos republicanos. Ao obter o apoio do Visconde, Castilhos e os republicanos assegu-
ram o domínio da situação. O Governo Central homologou Pelotas como Governador 
Provisório do Rio Grande do Sul e os republicanos ocuparam os cargos chaves da 
administração. A vitória do movimento revolucionário no Rio Grande foi decisiva para 
a consolidação do Governo Provisório. Grande era a expectativa dos líderes da re-
volta no Rio pelo rumo que tomariam os acontecimentos no meio gaúcho, pois havia 
dúvidas quanto à posição dos poderosos contingentes militares acantonados no Rio 
Grande, que poderiam fazer regredir a revolução de 15 de novembro, caso se deci-
dissem a favor do status quo monárquico. A atenção dada por Deodoro a Castilhos e 
seus correligionários durante os meses seguintes prova o reconhecimento do Gover-
no Provisório para com os líderes republicanos gaúchos23.

 A Monarquia teve seu ocaso não pelo vigor das ideias republicanas junto 
ao povo, mas sim pela sua incapacidade política de lidar com insatisfações advin-
das de próprios monarquistas, tais como militares, proprietários rurais e com uma 
sociedade tradicionalmente seguidora da Igreja Católica. A abolição da escravatura, 
a comparação entre militares brasileiros e seus iguais dos outros países sul-ameri-
canos, considerados mais privilegiados e o descontentamento de alguns religiosos e 
demais fi éis que estavam reticentes com a possível ruptura entre a Igreja Católica e o 
Estado, o que de fato veio a ocorrer com o advento da República, colaboraram para a 
decomposição do regime. Na última eleição parlamentar do Império, realizada em 31 
de agosto de 1889, o Partido Republicano elegeu somente dois deputados e nenhum 
senador. Os votos colhidos pelos seus candidatos em todo o país não chegaram a 
15% do total apurado. O resultado era pior do que o obtido quatro anos antes, no plei-
to de 1885, quando foram eleitos para a Câmara três deputados republicanos, entre 
eles os futuros presidentes da República Prudente de Morais (1894-1898) e Campos 
Salles (1898-1902)24.

23 RODRIGUEZ, 2000. Op. Cit. p. 47-48.

24 GOMES, Laurentino. 1889: como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor 
injustiçado contribuíram para o fi m da monarquia e a proclamação da República no Brasil. São 
Paulo/SP: Globo, 2013. p. 19. 
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 O sangue que deixou de correr em 1889 verteu em profusão nos dez 
anos seguintes, resultado do choque entre as expectativas e a realidade do novo re-
gime. Duas guerras civis, somadas à Revolta da Armada25, deixariam marcas profun-
das no imaginário brasileiro. No sul, os dois anos e meio de combates da Revolução 
Federalista custaram a vida de mais de 10 mil pica-paus e maragatos, como eram 
chamados os combatentes dos dois lados do confl ito. No sertão da Bahia, o sacrifício 
épico da vila de Canudos resultou na morte de outras 25 mil pessoas e uma história de 
humilhação para o Exército brasileiro, derrotado em três expedições consecutivas por 
um bando de jagunços e sertanejos pobres e mal-armados, sob a liderança messiâni-
ca de Antônio Conselheiro26, ao qual se atribuía, erroneamente, a ameaça de restau-
ração da Monarquia. Somadas as 35 mil vítimas, a República pagou em sangue um 
preço infi nitamente maior do que a Guerra da Independência, cujo número de mortos 
teria fi cado entre 2 mil e 3 mil combatentes brasileiros e portugueses27.

 O impasse que marcou o governo Deodoro, expressou-se, entre outras 
coisas, no confl ito inconciliável entre o grupo militar e os republicanos civis e na au-
sência de uma “fórmula política viável”, só encontrando solução defi nitiva com a as-
censão de Prudente de Morais e o ordenamento da “política dos governadores” na 
gestão Campos Sales. É verdade que Floriano Peixoto lançou as bases para a reso-
lução deste confl ito na medida em que, consagrando o império da Lei e do respeito às 
instituições, assegurou a sobrevivência do regime. Mas o governo Floriano represen-
taria, ainda, um período de transição, contraditório, no qual as dissidências regionais 
encontrariam ponto de apoio para a rebelião. Na avaliação de Fernando Henrique 
Cardoso, “As Forças Armadas continuavam divididas, as dissidências brotavam, a 
Constituição era ainda apenas papel”. O Estado descentralizado, como expressão do 
poder das oligarquias regionais, só se cristalizou de forma duradoura quando a hege-
monia dos republicanos civis, sob a égide dos “paulistas”, se instaurou estavelmente 
nos governos de Prudente de Morais e Campos Sales.28

 Estudos referem que a Primeira República (1889-1930) foi um período 
caracterizado por ser um Estado Transitório de uma sociedade com formação rural 
e escravista que estava por se acabar em transformação para uma sociedade social 

25 Revolta da Armada, ocorrida em 1893/1894, quando algumas unidades da Marinha do Brasil se 
rebelaram contra o Presidente Floriano Peixoto, na cidade do Rio de Janeiro.

26 Antônio Conselheiro (1830-1897), Antônio Vicente Mendes Maciel, foi um líder do movimento mes-
siânico que reuniu milhares de sertanejos no arraial de Canudos, no Nordeste da Bahia, à margem 
do rio Vasa-Barris, onde resistiu às tropas do Governo Federal. Disponível em: <http://basilio.
fundaj.gov.br/pesquisaescolar./index.phpoption=com_content&view=article&id=330&Itemid=1>. 
Acesso em: 22 dez. 2015.

27 GOMES, Laurentino. 1889: como um imperador cansado, um marechal vaidoso e um professor 
injustiçado contribuíram para o fi m da monarquia e a proclamação da República no Brasil. São 
Paulo/SP: Globo, 2013. p. 19-20. 

28 SPINELLI, José Antônio. Coronéis e Oligarquia na Primeira República. Departamento de Histó-
ria da Universidade Federal do RN. Disponível em:

  <www.fundaj.gov.br/geral/observanordeste/spinelli_05.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2015.
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capitalista.29 Respeitado o poder local, consolidados entre as gentes desde os tem-
pos do Brasil Colônia, a República proporcionou uma maior autonomia administrati-
va, legislativa e judiciária dos Estados, que ao tempo do Império eram denominados 
Províncias. Esse período foi marcado por uma forte luta entre os remanescentes do 
antigo regime, dentre eles conservadores e liberais, e novos grupos que almejavam 
consolidar o poder e a República.

 Vê-se, pois, por exemplo, através desses fatos selecionados, que o ide-
ário republicano desde há muito, muito antes da Independência do Brasil, procurou 
fl orescer, crescer e se consolidar. Essa consolidação formal, após 1889, aconteceu for-
malmente por vários países30, entretanto internamente veio acompanhada de abusos e 
prejuízos às liberdades públicas que já estavam em pleno exercício durante o Império.

 Os plebiscitos de 1963 e 1993 realmente consolidaram a opção política 
do Brasil sob a forma de Estado republicana e o sistema de governo presidencialista. 
Entretanto, o sentido de República sob o aspecto de uma consolidação substancial, 
na qual os cidadãos (declarados legítimos detentores do Poder na Constituição Fede-
ral de 1988) consigam eleger seus representantes e se sentirem bem representados 
nas instâncias políticas, é um objetivo grandioso e de demorada realização. O brasi-
leiro vive o drama hodierno de pagar muitos impostos e não receber sua contrapartida 
em serviços públicos de qualidade e efi cientes. Para realizar o verdadeiro sentido 
republicano é preciso investigar minuciosamente sobre o povo, sua cultura, história e 
tradições para construir instituições que se identifi quem com aqueles valores socio-
culturais, além de contemplar a participação do máximo da população, defi nida como 
possuidora da determinada qualifi cação bastante para legitimar seus representantes 
políticos, o que, infelizmente, o Brasil está longe de concretizar.

3 A OBRA LITERÁRIA E RAMIRO FORTES DE BARCELLOS
 Como dito anteriormente, o enredo fi ccional é composto por duas histó-

rias. Se passa em uma época na qual, já no declínio da indústria do charque e início 
da manufatura da carne refrigerada, os rebanhos de novilhos gordos rumavam às 
tabladas ou saladeiros, especialmente para a região de Pelotas/RS. Na primeira histó-
ria, o personagem mais notável, e capataz da tropa de bois, Tio Lautério, mulato velho 
mui sério, cria de Dona Maruca, reúne os demais tropeiros ao derredor do fogão, e 
como por refrigério, entre o cortar o churrasco e o passar a cuia de mate durante as 
noites de jornada, enquanto outros faziam a ronda, sacava da mala o bandoneón e 
contava a segunda história, na qual narrava a vida de um tal Antônio, Chimango por 

29 Idem.

30 Em 20 de novembro de 1889, o Ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos da América, 
Senhor Robert Adams Jr. enviou Nota ao colega do Brasil, Senhor Quintino Bocaiúva, reconhecen-
do a República e determinando que se mantivessem relações diplomáticas com o Governo Provi-
sório dos Estados Unidos do Brasil. In: Textos Políticos da História do Brasil. Vol. 01-10. Brasília: 
Senado Federal. 2005. p. 127.
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sobrenome, personagem principal, que vivia na estância do Coronel Prates. Nada 
mais seriam os personagens Chimango e Prates do que, na vida real, Antônio Augusto 
Borges de Medeiros e Júlio Prates de Castilhos. O primeiro, Presidente do Estado do 
Rio Grande do Sul, durante os anos de 1898 a 1908 e 1913 a 1928, e o segundo jor-
nalista, adepto do Positivismo, e dirigente do jornal A Federação que colaborou para 
o ocaso do Império do Brasil em 1889.

 Todo corpo do texto é escrito em redondilha maior31; classifi cado como 
poesia campestre, é uma crítica, uma sátira de fatos ocorridos àquela época, traduzin-
do-se, dessa forma, num precioso documento histórico, cuja vitalidade e força literária 
atravessam os limites do poema. A obra é composta de 213 sextilhas32 muito bem 
articuladas, usando a linguagem regional, apresenta substantivos, verbos, locuções, 
interjeições e adjetivos bem pouco comuns, principalmente para os que conhecem a 
linguagem regional do sul brasileiro, resultando, por isso, num texto disfarçado, diver-
tido e informativo. Este detalhe, entretanto, não o faz menos fausto, pelo contrário, 
atribui-lhe um sabor todo especial à leitura, temperada de muito humor e astúcia33.

 Ramiro Barcellos procurou, ao que se observa, utilizar o mais possível 
os termos regionais e até certo ponto o linguajar do momem campeiro, como as pala-
vras “ansim”, “quarquer” e o pronome “le” por lhe. Amaro Juvenal usa, com certa fre-
quência, palavras originárias da fronteira castelhana, ainda em uso nalgumas regiões 
do Estado, como “fi ambre”, “cuepucha”, “jalocreio” e tantas outras empregadas pelo 
campeiro de outros tempos no Rio Grande do Sul.34

 Amaro Juvenal encontrou na família dos falconídeos, o chimango, pa-
recença caricatural com o objeto. Borges de Medeiros sempre foi magro, de altura 
média e andar compassado; porém demonstrando muito tino. O chimango, a ave, 
demonstra ser atilado e paciente, alimenta-se de vermes e larvas e ácaros35. Fazendo 
comparações entre os personagens Antônio Chimango e Borges de Medeiros, o autor 
ironicamente relata fatos em um ambiente rural desde o nascimento, o crescimento, 
a idade escolar, tempos da adolescência e de sua juventude procurando ao fi m defi -
nir o caráter do personagem: bajulador do Coronel Prates (Júlio de Castilhos) que o 
protegeu e o escolheu para ser o capataz da estância (Presidente do Estado do Rio 
Grande do Sul), tendo a oportunidade política de tirar partido dessa situação, mesmo 
sendo um neófi to na arte de governar.

 Trazendo os apontamentos de PEDRO PAULO DE MEDEIROS, espe-

31 Poema com estrofes de sete sílabas. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/redondilha/>.    
Acesso em: 22 abr. 2016.

32 Substantivo feminino. Estrofe de seis versos. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/sextilha/>. 
Acesso em: 22 abr. 2016.

33 CARDOSO, Heloana. Antônio Chimango e o Patrimonialismo Gaúcho. Disponível em:
  <http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/ACPG.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2015.

34 MEDEIROS, Pedro Paulo de. Para meus netos compreenderem “Antônio Chimango”. Santa 
Maria: Edições UFSM, 1984. p. 83.

35 Idem. p. 18.
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cialmente no que tange à comparação entre a administração da estância (administra-
ção do Estado do Rio Grande do Sul), com os personagens que nela viviam (autorida-
des políticas), pode-se pintar o quadro dos acontecimentos que seguem na linha das 
explicações desse autor. 

 Com o falecimento de Júlio de Castilhos (na obra referido como o perso-
nagem Coronel Prates), “pra não dividir-se a Estância” e “que a peonada escolhesse” 
o “mais sisudo” e “administrasse tudo”. Isto é, um homem de prestígio e categoria para 
governar, a fi m de que os correligionários “obedecessem”. Nos primeiros dias, após 
a morte de Júlio de Castilhos, era natural que a população do Estado permanecesse 
pesarosa e sem resolução imediata, “a Estância marcha a esmo”, ninguém se preo-
cupava com a sucessão para o comando da Estância. Mas o Chimango (Borges de 
Medeiros)

como capataz que era

Tinha a sua camarilha,

Que escorava de forquilha

Seus projetos de ambição;

A quem tem poder na mão

Nunca lhe falta a matilha.

 O coronel tinha feito em vida o seu testamento; e foi o seu pensamento 
deixar tudo repartido, de tal modo que não houvesse cisão. Mas, querendo tomar a 
dianteira fi cou

Logo ao princípio o Chimango

Viu-se todo atarantado,

Pois quem sempre tem andado

A comer por mão alheia,

Em qualquer cipó s’enleia

E fi ca logo enredado.  

 Era natural que o Chimango se atrapalhasse no começo de seu manda-
to; antes, a sua assessoria o orientava corretamente. Por isso a expressão “em qual-

quer cipó se enleia”. O primeiro e o segundo verso da estrofe 182, dentro da ironia, 
caracteriza bem o indivíduo neófi to. O penúltimo verso da mesma estrofe signifi ca 
a pessoa sem prática tem de ser conduzida ou orientada por outra mais experiente. 
“Sempre a cabresto e na cola”. O campeiro, às vezes, para não sacrifi car a sua monta-
ria – quando leva um animal a cabresto costuma ou costumava atá-lo ao rabo do que 
vai montado. Ao ponto de – quando leva mais de um cavalo a cabresto – amarrá-lo na 
cola do primeiro atado na cauda do que vai encilhado.

 Pinheiro Machado (José Turuna) alimentava o desejo de ser Presidente 
do Estado do Rio Grande do Sul na falta de Júlio de Castilhos; mas Borges de Medei-
ros já tinha preparado a política local de modo que assegurasse a sua continuação no 
poder. E assim aconteceu. Vendo, porém, que poderia criar um caso político, Pinheiro 
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Machado, resolveu adotar outra tática ou jogo político, sem prejuízo ao seu prestígio 
local. Assim que

Fez-le muitos cumprimentos,

Muita festa, muito enguiço!

Até mandou-le um petiço,

E nele o andar era raro;

Gaúcho de muito faro

Pra amanunciar um noviço.

 A sátira deixa entender que se trata do jornal “A Federação”, que como 
se disse acima, foi fundado em 1884 e tinha caráter inteiramente político na defe-
sa do Partido Republicano e, portanto, do governo de Pinheiro Machado. Com isso, 
conforme o terceiro verso da estrofe, queria signifi car a sua indiferença às manobras 
políticas de Borges de Medeiros. “Amanunciar”, na vida campeira, quer dizer amansar 
de baixo, sem montar o animal. É feito para que o cavalo se entregue mais facilmente, 
o que, portanto, fez Pinheiro Machado com Borges de Medeiros, para lhe cooptar o 
apoio no Rio Grande do Sul.

Os anos foram passando

E o Chimango no poleiro,

Combiandno c’o parceiro

E sem mais ouvir conselho,

Foi levando tudo a relho

Sem resistência e folheiro.

 Borges de Medeiros, nessa altura, já se considerava fi rme no poder. Não 
dependia mais de conselhos, apenas combinava com José Turuna, e dava ordens 
sem muito agrado; começou a dirigir o Estado com a arrogância que já o dominava en-
tre seus correligionários, traçando com energia os seus planos de governo; o parceiro, 
aos poucos, a fi m de não contrariar o Chimango, foi-se retirando; nem dava mais os 
conselhos, das experiências que adquiriu em Tunas (Rio de Janeiro, capital federal). 
Assim que,

Tudo que era de valor

Daquela gente campeira

Que tinha feito carreira

Quando o coronel vivia,

Não vale nada hoje em dia,

Não passa de bagaceira.

 Homens de reconhecido valor na vida política e na administração do 
Estado foram relegados a plano inferior; elementos fi éis a Júlio de Castilhos foram en-
quadrados em classe inferior a que se mantinham no tempo do coronel, “aquela gente 

campeira, que tinha feito carreira quando o coronel era vivo”. Chimango, nessa altura 
do poder, dominava francamente, sem rodeios.
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Pobre Estância de São Pedro

Que tanta fama gozaste!

Como ansim te transformaste

Dentro tão poucos anos,

De destinos tão tiranos

Não há ninguém que te afaste!

 Na época, os políticos da oposição e os que eram contrários à orien-
tação de Borges de Medeiros cognominavam-no de tirano, tartufo, um espécie de 
ditadura disfarçada ou imposição do sistema., A Estância de São Pedro de fato (Rio 
Grande do Sul) gozava de muito prestígio entre os demais da Federação.

Qu’é da tua cavalhada,

Qu’é daquele lindo gado

Escolhido e bem criado

Naqueles campos de lei,

Onde o Gaúcho era rei

E agora é negro surrado?

 E lembra na estrofe acima, considerando a pecuária e a produção em 
geral, dirigidas por homens daquele tempo, quando “o gaúcho era rei/e agora é negro 

surrado” , desprezado e aviltado. A situação em que fi cou reduzido o Estado do Rio 
Grande do Sul [piorou], o arvoredo no mato, o gado com carrapato e campo cheio de 
praga, signifi cam que o relaxamento da administração errada de Borges de Medeiros 
contribuiu para o desleito das coisas principais do Estado.

 Ramiro Barcellos fi nalizou de uma maneira magistral a história de Antô-

nio Chimango, invocando que outros poetas seguissem contando a trajetória política 
de Antônio Augusto Borges de Medeiros e do Rio Grande do Sul:

E aqui le ponho o arremate

Na presilha desta história.

Que um outro tenha a vitória

De cantar n’algum fandango,

O mais que fez o Chimango,

Pra levar São Pedro à Glória.

 Alguns desses poetas herdeiros de Barcellos foram Trovas da Estância 

do Abandono de Dona Brasília Comarca, de José de Figueiredo Pinto (Zeca Blau), 
Homero Prates que escreveu A História de Dom Chimango e Waldemar Corrêa que – 
em 1935 sob o pseudônimo de Dino Desidério – publicou A volta de Antônio Chiman-

go.

 
4 REFLEXOS DE ANTÔNIO CHIMANGO: VEM A LUME O CÓDIGO ELEITORAL  
BRASILEIRO DE 1932

 Antônio Chimango foi publicado em 1915. Em que pese a obra tivesse 
em si o tempero do descontentamento pessoal de Ramiro Barcellos como vítima da 
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política de Borges de Medeiros que o preteriu na indicação para o Senado da Repú-
blica ela deixou em evidência o ambiente antidemocrático e os dissabores do abuso 
político exercido pelas oligarquias regionais durante a República Velha. A obra certa-
mente ensejou falatório no seio social e descontentamento do “estado de coisas” no 
meio político, sendo crescente a contestação da legitimidade das autoridades locais e 
regionais.

 Toda grande obra em si mesmo é um fato social, conforme afi rma RI-
CARDO VÉLEZ RODRÍGUEZ. Esse autor, citando o que afi rmaram os críticos literários 
RENÉ WELLEK e AUSTIN WARREN, em sua Teoria Literária é bem esclarecedor:

A literatura é uma instituição social que utiliza como meio próprio a 
linguagem, criação social. Os artifícios literários tradicionais, como 
o simbolismo e o metro, são sociais na sua mesma natureza; são 
convenções e normas que somente podem ter-se produzido na so-
ciedade. Mas, além disso, a literatura representa a vida; e a vida é, 
em grande medida, uma realidade social, mesmo quando tenham sido 
objeto de imitação literária o mundo natural e o mundo interior ou sub-
jetivo do indivíduo. O próprio poeta é membro da sociedade, e possui 
uma condição social específi ca; recebe um certo reconhecimento e 
recompensa sociais; dirige-se a um público, mesmo que hipotético. 
Mais exatamente, a literatura nasceu, em geral, em íntimo contato com 
determinadas instituições sociais, e pode acontecer que na sociedade 
primitiva não possamos sequer distinguir a poesia do ritual da magia, 
do trabalho ou do jogo. A literatura possui também uma função ou uso 
social, que não pode ser puramente individual. Daí que grande parte 
das questões colocadas pelos estudos literários sejam, ao menos em 
última instância ou por derivação, questões sociais; questões de tradi-
ção e convenção, de normas e gêneros, de símbolos e mitos”36

 Iniciada a década de 1920, houve uma infi nidade de tensões políticas no 
Brasil após o término da 1ª Guerra Mundial. Vários valores foram contestados e novos 
costumes sociais e artísticos foram incorporados à sociedade, especialmente pelo 
início da independência da mulher.

 No cenário nacional, a economia do Brasil ainda estava baseada num 
modelo agrário-exportador de produtos primários, anterior à urbanização e à indus-
trialização. A produção de café, por exemplo, recebia incentivo e proteção de seu 
preço por parte dos governantes (Política do Café com Leite) paulistas e mineiros. No 
Rio Grande do Sul a economia estava subordinada ao centro do país, e era baseada 
na exploração pecuária, especialmente para a produção de charque e couro. Nessa 
época ainda não havia sido implantada a refrigeração já incipientemente existente na 
Argentina e no Uruguai. O elemento europeu agregou à economia gaúcha a produção 
de banha de porco, de vinho, de cereais, etc. o que proporcionou ao Rio Grande do 

36 RODRÍGUES. Ricardo Vélez. Castilhismo: uma fi losofi a da República. Edições do Senado Federal 
, v. 145, p. 279-280, Brasília, DF, 2010. Disponível em: <http://cdpb.org.br/livro_castilhismo.pdf>. 
Acesso em: 04 set. 2016.
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Sul a denominação de “Celeiro do Brasil”. 
 A infl ação crescente e difíceis condições de trabalho desencadearam 

várias greves promovidas pelas classes operárias. O episódio dos 18 do Forte de Co-
pacabana entorno da eleição presidencial de 1921, o Movimento tenentista de 1922, 
e a Coluna Prestes foram alguns eventos que demonstraram o descontentamento de 
alguns setores, especialmente militares e dissidentes políticos civis, com os rumos 
tomados pelos governos centrais da época.

 Somente com a Revolução de 1930, que entre outros pontos tinha como 
meta a moralização do Sistema Eleitoral Brasileiro, pôde haver um processo de refor-
mas em vários setores. 

O presidente Vargas, iniciava as negociações com fi m a estabelecer, 
aparentemente, um caminho para a reconstitucionalização do estado 
brasileiro. Com este intuito, assinou, em 6 de dezembro de 1930, o 
Decreto n. 19.459, no qual nomeava um grupo de especialistas para 
integrar a 19ª Subcomissão Legislativa. Eram juristas e políticos, den-
tre os quais constava o nome de Assis Brasil, Mário Pinto Serva e João 
Crisóstomo da Rocha Cabral. Durante a primeira metade de 1931, As-
sis Brasil começaria ofi cialmente os estudos a fi m de desenvolver os 
trabalhos iniciais junto à comissão encarregada de realizar a reforma 
eleitoral, mas seria somente a partir de janeiro de 1932, momento em 
que tomaria posse no Ministério da Justiça o republicano rio-granden-
se Maurício Cardoso, é que se intensifi cariam os trabalhos. Ao fi nal de 
detalhado e laborioso esforço de refl exão político-jurídica, pensado, 
discutido e revisado, frente ao qual Assis Brasil tornou-se pars magna, 
o anteprojeto foi enviado para receber o parecer do presidente provi-
sório, Getúlio Vargas, que o aprovou através de decreto, instituindo o 
novo Código Eleitoral brasileiro. Tal documento regulamentaria o alis-
tamento e as eleições em todos os níveis, estabelecendo o sufrágio 
universal e direto e implantando a Justiça Eleitoral, na competência da 
União. Era o reconhecimento do ideário de Assis Brasil.37

 Em 1932 foi publicado o primeiro Código Eleitoral de nossa história, cons-
tituindo uma Justiça Eleitoral independente e especializada, baseada na credibilidade 
e estrutura do Poder Judiciário. Um dos tópicos deste Código desmontou a estrutura 
vigente durante a República Velha: transferiu para a Justiça Eleitoral a apuração dos 
votos, sua contagem, a proclamação dos resultados ofi ciais e a diplomação dos can-
didatos eleitos38. A chamada “verifi cação e reconhecimento dos Poderes”, que antes 
eram feitos pelo Poder Legislativo e que facilitavam a ocorrência de fraudes eleitorais, 
passou a ser competência de uma nova instituição, essencialmente imparcial frente 

37 PERFIS PARLAMENTARES. Joaquim Francisco de Assis Brasil. Perfi l biográfi co e discursos 
(1857-1938). Organização (pesquisa documental/iconográfi ca e texto) Carmen Aita. Porto Alegre: 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 2006. p. 165.

38 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. História da Justiça Elei-
toral. Memorial da Justiça Eleitoral Gaúcha, Porto Alegre, 11 jan. 2016. Disponível em:

  <http://www.tre-rs.jus.br/index.php?nodo=17153>. Acesso em: 05 maio 2016.
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ao processo político-eleitoral: a Justiça Eleitoral.
 Assim, através do Decreto n. 21.076 de 24 de fevereiro de 1932, o país 

passou a possuir um importante estatuto normativo que buscou regulamentar a legi-
timidade do processo político e dar a autoridade necessária aos representantes do 
Povo. Através desse Decreto, especifi cadamente em seu artigo 5º, foi criada no Brasil 
a Justiça Eleitoral, sendo assegurados aos magistrados eleitorais as mesmas garan-
tias dos magistrados federais.

 O voto passou a ser obrigatório e secreto. Um dever para alfabetizados, 
já que desde 1881, com a edição da Lei Saraiva, os analfabetos foram alijados do pro-
cesso político que vinha sendo, de certa maneira, participativo desde o Império. Como 
avanço da época, o voto feminino foi instituído de forma facultativa para mulheres 
casadas que tivessem autorização formal do marido, para viúvas e/ou solteiras com 
renda própria.

5 CONCLUSÃO
 A centenária obra Antônio Chimango, publicada em 1915, foi um ma-

nifesto político de seu autor que demonstrou o descontentamento com o regime au-
toritário de seus correligionários, tendo depositado em Antônio Augusto Borges de 
Medeiros a origem de muitas arbitrariedades políticas, fraudes eleitorais e conchavos 
eleitoreiros daquela época. Atualmente a força da obra de Ramiro Barcellos renasce 
constantemente – há mais de um século – sob o aspecto literário e cultural. Na época 
Antônio Chimango foi, sem sombra de dúvidas, uma “ferramenta política para criticar 
o governo” que Ramiro Barcellos utilizou através da literatura. O autor, partindo “da 
acusação, temperada pela derrota [político-partidária], passou à ação cabível na for-
ma literária: desenhou uma sátira em que o poderoso Borges virou o personagem [...], 
um fracote sem vontade, submisso, incompetente – um anti-gaúcho modelar, segundo 
a imagem que os sul-rio-grandenses moldaram para si mesmos, imagem para cuja 
construção contribui, e não pouco, [...].”39

 O ano de 2016 marca o centenário de morte de Ramiro Barcellos, o 
que deve ser lembrado pelos gaúchos e demais estudantes em geral como momento 
de render homenagem a um vulto que glorifi cou as letras rio-grandenses. Em 1915 
Barcellos contribuiu para fazer o povo do Rio Grande do Sul perceber, de uma forma 
hilária, o arbítrio perpetrado há décadas pelo seu mandatário maior e seus asseclas. 
Essa inconformação poderia indicar ânsia de Democracia, de Liberdade e de Justiça. 

 Imortalizado Barcellos, décadas mais tarde, feitas as revoluções, tomba-
dos os soldados, rendidos os vencidos e glorifi cados os vencedores, o Código Elei-
toral de 1932 foi um estatuto normativo que buscou instituir uma nova ordem institu-
cional. Sob as bases da Democracia, da Liberdade e da Justiça o Poder Judiciário 

39 JUVENAL, Amaro. Antônio Chimango. Ensaios e Notas de Luís Augusto Fischer. Porto Alegre: 
Artes e Ofícios, 2000. p. 09. Disponível em: <http://www2.al.rs.gov.br/biblioteca/LinkClick.aspx?fi -
leticket=mV9iAYD5lcQ%3D&tabid=3101&language=pt-BR>. Acesso em: 04 set. 2016.
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Eleitoral é uma instituição imprescindível para colaborar com a mudança da realidade 
política do país. Essa mudança exige muito trabalho, esforço e tempo. Nesse árduo 
caminho o sucesso extraordinário e atemporal de Antônio Chimango também mostra-
se colaborativo, sob o prisma político, para a conquista desse objetivo fundamental da 
República. A mudança da realidade passa necessariamente – como afi rmado antes 
– não somente pela defi nição dos limites jurídicos e políticos da ação governamental, 
mas principalmente através do bom exercício do direito ao voto, e esse só advém de 
uma verdadeira educação do Povo.
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Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Abuso de poder. Art. 22, XIV e XVI, 
da Lei Complementar n. 64/90. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, 
I e III, da Lei n. 9.504/97. Propaganda eleitoral irregular. Resolução TSE                
n. 23.404/14. Prefeito, vice e partido político. Eleições 2014.
Divulgação de material publicitário apócrifo, com conteúdo calunioso contra 
candidatura ao cargo de deputado estadual. Alegada utilização de agentes 
públicos e veículos da administração municipal para a distribuição. Deferi-
mento parcial de pedido liminar, a fi m de atender a demanda visando a busca 
e apreensão dos panfl etos.
Preliminar de ilegitimidade passiva para a causa afastada. O vice-prefeito é 
parte legítima na ação, uma vez que existe litisconsórcio passivo necessário 
entre o titular e o vice, dada a possibilidade de ser afetado pela efi cácia da 
decisão.
Embora comprovada nos autos a existência de material apócrifo, em infrin-
gência ao art. 5º, inc. IV, da Constituição Federal, não há como atribuir res-
ponsabilidade aos representados, diante da absoluta falta de provas com re-
lação à autoria do material e de seu eventual envolvimento na distribuição. 
Tampouco restou comprovada a alegada utilização indevida de veículo ou 
servidor da Administração Municipal.
Para a apuração do abuso de poder, econômico ou político, deve restar de-
monstrada violação à normalidade e legitimidade do pleito, considerando-se 
a gravidade das circunstâncias em que envolto o ato, não se perquirindo a 
sua potencialidade em afetar as eleições.
Necessidade de prova inequívoca acerca da conduta ou da contribuição dos 
representados nos fatos.
Insufi ciência do conjunto probatório para a confi guração das práticas do abu-
so de poder, condutas vedadas e propaganda eleitoral irregular.
Improcedência.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, afastada a matéria preliminar, julgar impro-
cedente a ação.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 19 de abril de 2016.

 Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro,
 Relatora.

PROCESSO CLASSE AIJE N. 1876-11.2014.6.21.0000
PROCEDÊNCIA:  BENTO GONÇALVES

REPRESENTANTE:  ROBERTO LUNELLI

REPRESENTADOS:  GUILHERME RECH PASIN, MÁRIO GABARDO, PARTIDO PROGRESSISTA - PP 
  DE BENTO GONÇALVES E ADEMAR PETRY
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RELATÓRIO
 ROBERTO LUNELLI ingressou, em 02.10.2014, com ação de investi-

gação judicial eleitoral – AIJE - cumulada com pedido de busca e apreensão contra 
GUILHERME RECH PASIN (prefeito de Bento Gonçalves), MÁRIO GABARDO (vice
-prefeito de Bento Gonçalves), ADEMAR PETRY e o PARTIDO PROGRESSISTA - PP 
de Bento Gonçalves, sob alegada distribuição de material publicitário apócrifo, cujo 
conteúdo se dirigiria caluniosamente contra a sua candidatura ao cargo de deputado 
estadual no pleito de 2014.

 O representante alegou que teve notícias da distribuição dos panfl etos 
e que, inclusive, chegou a receber um exemplar. A partir dos dias 27 e 28.9.2014 a 
alegada distribuição teria fi cado mais intensa, sendo realizada em conjunto com ma-
terial de propaganda do representado ADEMAR e de Ana Amélia Lemos, candidatos, 
respectivamente, aos cargos de deputado estadual e senador pelo PP.

 No dia 29.9.2014, diversas pessoas teriam sido fl agradas com o panfl eto 
e levadas para a Delegacia de Polícia. Dentre elas, pessoas que seriam da adminis-
tração municipal e que, claramente, estariam identifi cadas com as candidaturas do 
PP, em especial à de ADEMAR.

 Ademais, veículos ofi ciais da prefeitura de Bento Gonçalves teriam sido 
fotografados contendo os referidos panfl etos em seu interior. Dentre estes, o veículo 
da Secretaria Municipal da Saúde, responsável pela distribuição de medicamentos, 
teria sido fl agrado circulando com o material, até mesmo em órgãos públicos.

 O conteúdo calunioso dos panfl etos consistiria na enumeração de di-
versas supostas irregularidades, com acusações de fatos não comprovados contra o 
representante, ex-prefeito e candidato a deputado estadual, e encerraria com a inda-
gação “Com tudo isso você acha que o candidato a Deputado Roberto Lunelli merece 
o seu voto?”.

 Liminarmente, requereu que: a) fosse decretada a ilegalidade da distri-
buição do material, com a determinação de busca e apreensão, em Bento Gonçalves, 
nas sedes do PP e comitês eleitorais dos candidatos Ana Amélia Lemos e do repre-
sentado ADEMAR e b) fossem realizadas diligências nos veículos da Secretaria de 
Saúde de Bento Gonçalves e outros veículos ofi ciais, a fi m de verifi car a eventual 
estocagem do material gráfi co.

 Requereu, ainda, a expedição de ofícios à Brigada Militar e à prefeitura 
municipal para apresentarem as fi lmagens das câmeras de vigilância da cidade e à 
Delegacia de Polícia para que informasse a existência de eventuais expedientes refe-
rentes ao caso.

 No mérito, pediu a procedência da ação para reconhecer as práticas de: 
a) distribuição de material de propaganda eleitoral ilegal, b) abuso de poder e c) con-
dutas vedadas a agentes públicos, para o fi m de condenação às penas pecuniárias e 
à cassação de mandato ou diploma, nos casos em que couber (fl s. 02-30).

 Em 02.10.2014, o desembargador Luiz Felipe Brasil Santos, então        
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relator desta ação, despachou deferindo parcialmente o pedido de liminar, para o fi m 
de conceder o pleito quanto à busca e apreensão dos panfl etos na sede do Diretório 
Municipal do PP e nos comitês de Ana Amélia Lemos e do representado ADEMAR, em 
Bento Gonçalves, e determinar a expedição de Carta de Ordem para o juízo da 8ª ZE 
para dar cumprimento à decisão (fl . 33 e v.).

 Em 03.10.2014, o representante protocolou documento indicando nova-
mente os locais em que pretendia que fossem realizadas diligências, com o acréscimo 
da residência de Jorge Lobo Pizzatto, o qual seria um dos articuladores da distribuição 
do material (fl . 39). Na mesma data, o relator precedente despachou determinando a 
juntada do documento, entendendo que emendava os termos do pedido após o defe-
rimento do mesmo, e declarando não haver nada a acrescentar ao já decidido (fl . 37).

 Foi expedida a Carta de Ordem n. 057/2014 (fl s. 34-35v.), a qual retor-
nou cumprida, sem encontrar panfl etos anônimos nos locais determinados para a 
busca e apreensão (fl s. 42-45).

 Ainda em 03.10.2014, sob alegada existência de fato novo, o repre-
sentante protocolou requerimento em virtude de outro material gráfi co apócrifo, ale-
gadamente calunioso, que estaria sendo distribuído por adeptos da candidatura de 
ADEMAR, dentre os quais muitos se utilizando da condição de agentes públicos da 
administração municipal. Pleiteou, então, o refazimento de diligências no Diretório 
Municipal do PP de Bento Gonçalves e no comitê de ADEMAR (fl s.49-50). Juntou do-
cumentos (fl s. 51-62).

 O relator indeferiu o pedido (fl . 66), porquanto ausente o caráter de ur-
gência da medida, exaurida com as diligências infrutíferas certifi cadas na fl . 45 dos 
autos.

 Notifi cados, os representados ADEMAR, GUILHERME e o PP de Bento 
Gonçalves apresentaram defesa em conjunto (fl s. 76-87). Após, MÁRIO apresentou 
sua defesa (fl s. 94-98).

 ADEMAR, GUILHERME e o PP aduziram a inexistência de participação 
ou ciência quanto aos fatos narrados; reputaram inverídica a afi rmação de que a pro-
paganda de ADEMAR e Ana Amélia Lemos estivesse sendo distribuída em conjunto 
com o material apócrifo. Afi rmaram ser incorreta a afi rmação de que a candidatura do 
representante seria contrária aos interesses do atual prefeito de Bento Gonçalves, o 
representado GUILHERME, o qual sequer era candidato no pleito de 2014. Por fi m, 
sustentaram a inexistência de potencialidade lesiva no ato apontado como abusivo 
(fl s. 76-87).

 MÁRIO, por sua vez, arguiu, preliminarmente, ilegitimidade passiva para 
a causa. No mérito, sustentou o desconhecimento e a falta de participação nos fatos 
elencados na exordial, assim como a falta de potencialidade lesiva na conduta tida 
como abusiva (fl s. 94-98).

 Os autos foram com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, a qual exa-
rou parecer pela realização de audiência de instrução para a oitiva das testemunhas 
arroladas na inicial (fl s. 100-101).
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 O Des. Luiz Felipe Brasil Santos despachou deferindo a produção de 
prova testemunhal, assim como determinando a intimação dos representados para 
tomada de depoimento pessoal, com delegação ao Juiz Eleitoral da 8ª ZE, com baixa 
dos autos para a designação e realização da audiência (fl . 103).

 Realizada a audiência, os autos retornaram a este Tribunal (fl s.112-115).
 O representante ingressou com novo pedido. Neste, em razão de en-

tender ainda haver prova a ser produzida, solicitou fosse requisitada à Prefeitura de 
Bento Gonçalves cópia integral dos autos da sindicância referida na audiência de 
instrução pelo representado GUILHERME. Além disso, repisou o solicitado na petição 
inicial quanto à expedição de ofícios à Brigada Militar e à Prefeitura de Bento Gonçal-
ves para que apresentassem as câmeras de vigilância do município, e à Delegada de 
Polícia Civil, Deise Brancher, para que fornecesse cópia integral do inquérito policial 
instaurado em decorrência da busca e apreensão de panfl etos ocorrida na noite de 
29-30 de setembro de 2015 (fl s. 120-121).

 Os pedidos foram parcialmente deferidos para o fi m de serem expedidos 
ofícios à Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves e à Delegada de Polícia Civil, Deise 
Brancher (fl . 126 e v.).

 A Prefeitura de Bento Gonçalves respondeu ao ofício, fornecendo as 
cópias solicitadas e informando que o processo de sindicância estava em fase de 
apuração (fl s. 135-150).

 Os representados ADEMAR, GUILHERME e o PP de Bento Gonçalves 
manifestaram-se no sentido de que a testemunha Tiago Oliveira da Silveira, arrolada 
pelo representante, teria faltado com a verdade em seu depoimento, o que teria levado 
a grei partidária a protocolizar contra ele, junto à Procuradoria da República em Bento 
Gonçalves, notícia-crime por falso testemunho. Requereram a juntada aos presentes 
autos da cópia da notícia-crime, assim como a juntada de postagens publicadas na 
rede social Facebook pela testemunha supracitada, demonstrando sua preferência 
político-partidária (fl s. 152-171).

 Os representados protocolizaram nova manifestação, dando conta de 
que a testemunha Tiago Oliveira da Silveira teria sido nomeada em 06.04.2015 para 
ocupar o cargo de auxiliar parlamentar CC-1 do vereador pelo Partido Trabalhista – PT 
de Bento Gonçalves, Moacir Camerini, o que corresponderia à contrapartida pelo falso 
testemunho prestado na Justiça Eleitoral (fl s. 177-181).

 A Secretaria Judiciária certifi cou que tanto a primeira expedição de ofício 
à Delegada de Polícia Civil Deise Brancher, em 13.04.15, quanto a sua reiteração, em 
15.05.15, restaram sem manifestação (fl . 182).

 Por despacho de minha lavra, foi determinada verifi cação sobre qual 
a autoridade policial responsável pelo inquérito, cujas cópias foram solicitadas, bem 
como a expedição de novo ofício reiterando a requisição à atual autoridade (fl . 183).

 Recebido ofício da Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento 
à Mulher de Bento Gonçalves, o qual informou a redistribuição do requerimento de 
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cópias à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Bento Gonçalves (fl . 196), 
determinei que os autos aguardassem a resposta em secretaria por 15 dias e que 
após, com ou sem manifestação, fosse dada vista ao Procurador Regional Eleitoral  
(fl . 198).

 Transcorrido in albis o prazo determinado, os autos foram encaminhados 
ao MPE, o qual tomou ciência da documentação das fl s. 125-203 e requereu nova 
vista após o encerramento da fase instrutória e da apresentação de alegações fi nais 
(fl . 204).

 Foi determinada a intimação do representante para manifestação sobre 
os documentos de fl s. 153-69 e 178-81 e a verifi cação junto à autoridade correlata 
quanto à resposta ao ofício encaminhado à Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves 
(fl . 206).

 Juntadas aos autos as cópias do Termo Circunstanciado n. 
1175/2014/151019/B encaminhadas pela Delegada de Polícia Deise Brancher (fl s. 
212-53).

 Juntada resposta do representante aos documentos acostados pelos re-
presentados (fl s. 255-256).

 Encerrada a dilação probatória, foi aberto o prazo para alegações fi -
nais (fl . 258), as quais foram apresentadas por GUILHERME (fl s. 262-267), MÁRIO 
(fl s. 269-279), ROBERTO LUNELLI (fl s. 281-282), individualmente, e em conjunto por 
ADEMAR e o PP (fl s. 296-300).

 Os autos, então, foram com vista ao MPE, o qual opinou pela improce-
dência do pedido (fl s. 302-314v).

 É o relatório.

VOTO
 I) Pedido de prorrogação da fase instrutória
 O representante ROBERTO LUNELLI, quando intimado para apresentar 

alegações fi nais, ao mesmo tempo em que postulou a procedência da ação, aduziu a 
necessidade de se aguardar a conclusão dos diversos inquéritos e expedientes que 
tramitam na Polícia Federal, na Polícia Civil e no Município de Bento Gonçalves – os 
quais teriam por objeto a investigação da distribuição de panfl etos que embasa a pre-
sente ação, pois, sem eles, haveria grave prejuízo à prova da parte autora.

 Assim, para além dos documentos já fornecidos pela autoridade poli-
cial e pela administração municipal de Bento Gonçalves (estes últimos em sede de 
sindicância), requereu fossem novamente instados os órgãos públicos responsáveis 
acima nominados para que respondessem com as conclusões de suas investigações 
(fl . 281).

 Todavia, entendo não estar presente o grave prejuízo alegado pelo re-
presentante.

 A uma, porque os elementos já ofertados nos autos tornam a causa 
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madura para o julgamento, sendo despiciendas, para o deslinde das questões aqui 
postas, as eventuais medidas probatórias decorrentes da suposta conclusão dos in-
quéritos ora em trâmite.

 A duas, porque o teor do art. 22 da LC n. 64/90 assim disciplina:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério 
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao 
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, 
indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para 
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder 
de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comuni-
cação social, em benefício de candidato ou de partido político, obede-
cido o seguinte rito: […] (Grifo da autora.)

 Nesse sentido, as provas indicadas e os indícios e circunstâncias que 
possam vir a ser apurados na fase instrutória condizem com elementos que, no mo-
mento do pedido de abertura de investigação judicial, apresentem um mínimo de subs-
trato concreto, não se coadunando com incertas provas futuras que talvez surjam, 
ou não, em múltiplos “inquéritos” tramitando por diversos órgãos públicos a fi m 
de apurar o mesmo fato que se pretende investigar na presente ação.

 A três porque, na eventualidade de algum dos inquéritos resultar em 
elemento probatório apto a modifi car o objeto jurídico discutido, a existência de fato 
novo pode ensejar, ao menos em tese, a renovação da ação de investigação judicial 
eleitoral, afastando o alegado prejuízo para a parte representante.

 A não ser assim, corre-se o risco de aguardar indefi nidamente a conclu-
são de todos os expedientes nos quais entende o representante será produzida prova 
que o favoreça no presente processo – em desvirtuamento do procedimento subja-
cente.

 Logo, rejeito o pedido e passo à apreciação da lide.

 II) Preliminar de ilegitimidade passiva para a causa
 O representado MÁRIO GABARDO, vice-prefeito de Bento Gonçalves, 

alegou ser fi liado ao Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, o qual não 
estaria vinculado a nenhum dos fatos narrados na petição inicial, uma vez que apoiou 
a candidatura de José Ivo Sartóri ao Governo do Estado do Rio Grande do Sul (vincu-
lado ao PMDB).

 Ademais, a exordial teria narrado que os panfl etos apócrifos foram dis-
tribuídos em conjunto com a propaganda eleitoral do representado Ademar e de Ana 
Amélia Lemos, o que o excluiria do rol de acusados.

 Por tais motivos, arguiu sua ilegitimidade passiva para a causa (fl . 94 e v.).
 Sem razão o representado.
 Na condição de vice-prefeito, em razão da indivisibilidade da chapa ma-

joritária – tendo em vista a fi gura do correpresentado GUILHERME RECH PASIN 
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(prefeito de Bento Gonçalves) –, o litisconsórcio que se forma, in casu, é o necessário, 
pois a decisão da presente ação pode projetar efeitos sobre o mandato de ambos.

 Com efeito, de ver que GUILHERME é fi liado ao PP e MÁRIO ao PMDB, 
ambos tendo concorrido aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, pela 
Coligação Renova Bento (PP / PMDB).

 Nesse sentido, é a jurisprudência pacífi ca, v.g.:

Ação de Impugnação De Mandato Eletivo. Citação. Vice-prefeito. Obri-
gatoriedade. Decadência.
1. A jurisprudência do Tribunal consolidou-se no sentido de que, 
nas ações eleitorais em que é prevista a pena de cassação de re-
gistro, diploma ou mandato (investigação judicial eleitoral, repre-
sentação, recurso contra expedição de diploma e ação de impug-
nação de mandato eletivo), há litisconsórcio passivo necessário 
entre o titular e o vice, dada a possibilidade de este ser afetado 
pela efi cácia da decisão.
2. Decorrido o prazo para a propositura de ação de impugnação de 
mandado eletivo sem inclusão do vice no polo passivo da demanda, 
não é possível emenda à inicial, o que acarreta a extinção do feito sem 
resolução de mérito. […].1 (Grifo da autora.)

 Portanto, tenho que a preliminar invocada não merece guarida.
 DESTACO.
 Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade inerentes à es-

pécie, passo ao exame do mérito.

 III) Mérito
 O pedido subjacente foi formulado sob a roupagem processual, exclusi-

vamente, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE.
 Porém, analisando o teor da exordial, no seu sentido material, inequí-

voco se tratar de AIJE, com lastro na prática de abuso de poder, cumulada com re-
presentação por condutas vedadas previstas nos incisos I e III do artigo 73 da Lei n. 
9.504/97 e pela prática de distribuição irregular de material de propaganda eleitoral.

 Tendo em mira a redação do caput do artigo 22 da LC n. 64/90, a AIJE se 
caracteriza pela tutela da normalidade e legitimidade das eleições e pela inequívoca 
prova da potencialidade lesiva da prática imputada, delineada, hodiernamente, pela 
gravidade das suas circunstâncias.

 Nessa esteira, quanto ao abuso de poder, o artigo 14, § 9º, da Constitui-
ção Federal de 1988 traça seus contornos:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e 
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da 

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo de Instrumento n. 254928. […]. Agravo regimental não 
provido. Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, Brasília, DF, 17 de maio de 2011. In: Diário da 
Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 153, p. 54, 12 ago. 2011. Disponível em:
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lei, mediante:
[...]
§ 9° Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e 
os prazos de sua cessação, a fi m de proteger a probidade administrati-
va, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pre-
gressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições 
contra a infl uência do poder econômico ou o abuso do exercício de 
função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. (Grifo 
da autora.)

 Soares da Costa (2002), a seu turno, leciona:

[…] abuso do poder político é o uso indevido de cargo ou função públi-
ca, com a fi nalidade de obter votos para determinado candidato […]. É 
a atividade ímproba do administrador, com a fi nalidade de infl uenciar 
no pleito eleitoral de modo ilícito, desequilibrando a disputa. Sem im-
probidade, não há abuso de poder político.2

 Também oportuna a doutrina de José Jairo Gomes:3

Por abuso de poder compreende-se a realização de ações exorbi-
tantes da normalidade, denotando mau uso de recursos detidos ou 
controlados pelo benefi ciário e a ele disponibilizados, sempre com vis-
tas a exercer infl uência em disputa eleitoral futura ou já em curso. As 
eleições em que ele se instala resultam indelevelmente maculadas, 
gerando representação política mendaz, ilegítima, já que destoante da 
autêntica vontade popular.

 Quanto às condutas vedadas, a fi nalidade é apurar condutas tendentes 
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, das 
quais se destacam as destinadas aos agentes públicos em seu sentido amplo:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as se-
guintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades en-
tre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou 
coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de conven-
ção partidária;
[…]
III - ceder servidor público ou empregado da administração dire-
ta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, 
ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de 
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de ex-
pediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licen-

 <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 30 ago. 2016.
2  COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral: teoria da inelegibilidade, direito 

processual eleitoral, comentários à lei eleitoral. 5. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2002.
3  GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 5. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 167.
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ciado; (Grifos da autora.)

 Já quanto à proibição de propaganda ilegal, ao menos em tese, a resolu-
ção do TSE que dispõe sobre propaganda e condutas ilícitas em campanha eleitoral, 
no que tange ao pleito de 2014, ora em foco, é a de n. 23.404/20144.

 In casu, conquanto diferentes as demandas subjacentes no tocante à 
sua fi nalidade e ao seu objeto, as suas causas de pedir se interligam, conforme passo 
a demonstrar.

 Com efeito, de acordo com a inicial, a pretensão se fundamenta na ale-
gada utilização indevida de veículos e servidores do executivo municipal de Bento 
Gonçalves, com a fi nalidade de distribuir panfl etos apócrifos cujo teor macularia a 
imagem do representante, então candidato ao cargo de deputado estadual pelo PT, 
adversário da grei partidária à qual pertence o atual prefeito de Bento Gonçalves, o 
PP.

 Tal narrativa, segundo o representante, descreve as práticas de dis-
tribuição de material de propaganda eleitoral ilegal, conduta vedada a agente 
público e abuso de poder perpetradas, no seu conjunto, pelos representados GUI-
LHERME RECH PASIN (prefeito de Bento Gonçalves), MÁRIO GABARDO (vice-pre-
feito de Bento Gonçalves), ADEMAR PETRY (então candidato a deputado estadual 
pelo PP) e o PP de Bento Gonçalves.

 Importa, inicialmente, delimitar o conjunto probatório constante dos au-
tos, o qual é composto de 1) prova documental e 2) prova testemunhal e depoimentos 
pessoais.

 1. A prova documental abrange as seguintes peças:
 a) cópia dos panfl etos apócrifos cujo teor macularia a imagem do repre-

sentante (fl s. 11 e 51-54);
 b) cópia parcial do Termo Circunstanciado n. 1175/2014/151019/B (fl s. 

212-23), instaurado para apurar crime de injúria, mediante a distribuição dos panfl e-
tos, contendo:

 b.1) autos de arrecadação de panfl etos avulsos (fl s. 215-219) e de saco-
las com o idêntico material gráfi co (fl s. 223-224);

 b.2) termo de declaração da vítima, o ora representante ROBERTO LU-
NELLI (fl . 225);

 b.3) termo de declarações das testemunhas Nilson Ferraz da Silva e 
Olimar Salvadori (fl s. 230-231);

4 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 23.404, de 27 de fevereiro de 2014. Dispõe 
sobre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas Eleições de 2014. Rel. 
Min. Dias Toffoli, Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 
DF,  n. 43, p. 47, 05 mar. 2014. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 30 ago. 2016.
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 b.4) termo de declarações de Daniel Maciel da Silva (fl . 226) e Jorge 
Lobo Pizzato (fl . 226), conduzidos à Delegacia em virtude de terem sido fl agrados 
realizando a distribuição do material;

 b.5) termo de declarações de Regina Zanetti, acusada de ter envolvi-
mento com a distribuição dos panfl etos (fl . 236);

 c) cópia do boletim de ocorrência policial n. 11776/2014 (fl .12), o qual 
gerou o Termo Circunstanciado n. 1175/2014/151019/B;

 d) cópia de divulgação na mídia local da condução dos distribuidores dos 
panfl etos à delegacia em razão da apreensão em fl agrante (fl s. 14-16);

 e) cópias de fotografi as do veículo pertencente à frota do município, pla-
ca IHS 7583, com um exemplar do panfl eto apócrifo sobre o painel frontal, do lado 
direito (fl s. 17-23);

 f) reprodução fotográfi ca de imagem captada pelas câmeras de vigilân-
cia, na qual se observa um dos indivíduos, que mais tarde foi fl agrado pela Brigada, 
realizando a panfl etagem (conforme foto da fl . 13), colocando material gráfi co à porta 
de um edifício (fl .24);

 g) reprodução fotográfi ca de imagem captada pelas câmeras de vigilân-
cia, mostrando panfl etos com o título “A Verdade” junto à entrada de outros prédios 
(fl s.25-27); 

 h) reprodução de páginas do Facebook, demonstrando o compartilha-
mento entre usuários de postagem abordando os temas dos panfl etos intitulados “A 
Verdade” e “Você precisa dizer não ao PT” (fl s. 28 e 55-62);

 i) reprodução da página do Facebook de Jorge Lobo Pizzato, com pos-
tagem favorável ao PP (fl s. 29-30);

 j) certidões das frustradas diligências de busca e apreensão dos panfl e-
tos apócrifos, realizadas pela Justiça Eleitoral nas viaturas da Secretaria Municipal da 
Saúde, assim como na sede do comitê do candidato e ora representado ADEMAR;

 k) cópia de processo administrativo de sindicância aberto pela Prefeitura 
de Bento Gonçalves com a fi nalidade de apurar a eventual utilização de veículo de 
sua frota na distribuição dos panfl etos apócrifos (fl s. 135-150);

 l) reprodução da página de Facebook da testemunha de acusação Tiago 
Silveira, com o conteúdo de apoio à candidatura do representante ROBERTO LU-
NELLI, e demonstração da existência de relação amistosa e próxima entre a referida 
testemunha e o representante (fl s. 159-161);

 2. Em audiência una, gravada, foram ouvidas as seguintes pessoas 
(fl s. 112-113 e 115):

 a) Tiago Oliveira da Silveira, como testemunha arrolada pela acusação;
 b) Nilson Ferraz da Silva, como informante arrolado pela acusação;
 c) Olimar Salvadori, como informante arrolado pela acusação;
 d) GUILHERME PASIN prestou depoimento pessoal, na qualidade de 

representado;
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 e) ADEMAR PETRY prestou depoimento pessoal, na qualidade de re-
presentado;

 f) o PARTIDO PROGRESSISTA – PP de Bento Gonçalves, representado 
por Carlos José Perizzolo, o qual prestou depoimento pessoal, na qualidade de presi-
dente da grei demandada.

 Quanto à prova documental, as questões arroladas nos itens “b.2” (ter-
mo de declaração da vítima) e “c” (cópia do boletim de ocorrência) nada acrescen-
tam, como elemento probatório, à presente ação.

 Também assim os termos de declarações dos itens “b.4” (de Daniel 
Maciel da Silva e Jorge Lobo Pizzato) e “b.5” (de Regina Zanetti), porquanto todos os 
três declarantes optaram por exercer o direito de manifestação apenas em juízo. 

 No que diz com a prova produzida em audiência, entendo que os depoi-
mentos pessoais dos representados, em virtude de restarem limitados à negativa da 
autoria, nada contêm que se apresente a exame.

 Destarte, restam para análise os elementos indicados nos itens “a”, “b.1”, 
“b.3”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k” e “l”, o que será feito em conjunto com a prova 
testemunhal.

 Delimitado o conjunto probatório, passo à apreciação propriamente 
dita.

 No caso em tela, os documentos elencados nos itens “a” (cópia dos pan-
fl etos apreendidos), “b.1” (autos de arrecadação do material gráfi co), “b.3” (termo de 
declarações de Nilson Ferraz da Silva e Olimar Salvadori), “d” (cópia de divulgação do 
fl agrante pela mídia local), “f” (imagem de um indivíduo colocando panfl etos na porta 
de um edifício), “g”(imagem dos panfl etos apócrifos na entrada de alguns  prédios) e 
“h” (compartilhamento dos panfl etos apócrifos no Facebook) são aptos a comprovar a 
efetiva existência do material e também a realização da sua distribuição no município 
de Bento Gonçalves.

 Tanto o conteúdo do panfl eto sob o título “A Verdade” (amostra à fl . 11-v.) 
quanto o panfl eto sob o título “Você precisa dizer não ao PT” (fl s. 51-54) revelam inú-
meras críticas ao ora representante, com alusão depreciativa ao seu histórico político 
e enquanto gestor na condição de ex-prefeito de Bento Gonçalves, informações sobre 
o que seriam processos e condenações judiciais contra ele existentes e algumas pas-
sagens que beiram o baixo calão (como a expressão “ladrão”).

 Em relação às críticas, na linha da jurisprudência do TSE, poder-se-ia 
consignar que confi guram posicionamento acerca de assuntos de interesse político-
comunitário, não justifi cando a reprimenda legal.

 Já quanto às expressões alegadamente ofensivas, reconheço esse ca-
ráter, a desafi ar a incidência do art. 15 da Res. TSE n. 23.404/20145, valendo repisar, 

5 Op. Cit. ver nota 4.
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outrossim, que o próprio representante dá conta da existência, na seara penal, de 
expedientes junto à autoridade policial visando à respectiva persecução.

 Nada obstante, da análise do material apreendido depreende-se que, 
porquanto apócrifos, a panfl etagem em evidência fere a vedação ao anonimato conti-
da no art. 5º, inc. IV, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se-
gurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

 Portanto, assente a irregularidade da propaganda, importa averiguar se 
a confecção ou a distribuição do material teve o envolvimento dos representados, bem 
como perquirir se a referida distribuição foi efetuada com a utilização de veículos e/ou 
servidores da Prefeitura de Bento Gonçalves.

 Caso constatado tal uso, será necessário apurar, em seu sentido gené-
rico, se isso foi realizado, direta ou indiretamente, pelos representados.

 Autoria dos panfl etos apócrifos

 Pressupondo a irregularidade constatada no que concerne ao anonima-
to, e/ ou mesmo a ilegalidade d o conteúdo dos panfl etos, n ão há elemento algum nos 
autos que aponte, com certeza, para os responsáveis pela confecção do material.

 Dessa sorte, impossível atribuir, a quem quer que seja, a autoria das 
peças publicitárias anônimas.

 Em vista disso, quanto à confecção da propaganda irregular, não se 
pode imputar a responsabilidade aos representados.

 Nesse sentido é o parecer ministerial, o qual adoto como razões de de-
cidir (fl . 314):

Por outro lado, não há como se atribuir responsabilidade e sanção aos 
representados pelos fatos. Inicialmente, cumpre evidenciar que o ma-
terial é apócrifo, e a prova não conseguiu determinar sua autoria. No 
termo circunstanciado aberto a partir do fl agrante da distribuição dos 
panfl etos, os fl agrados não imputaram os mandantes, fi cando em si-
lêncio. Já na instrução do presente processo, não se chegou à confi s-
são dos representados e estes tampouco trouxeram elementos para, 
conjugados com outros, tecer algum elo sólido acerca do seu envolvi-
mento.

 Distribuição dos panfl etos e uso de servidores da Prefeitura

 A imputada participação dos representados na distribuição dos panfl etos 
e o uso de servidores da Prefeitura de Bento Gonçalves para tal fi nalidade são fatos 
que devem ser analisados em conjunto.
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 Em face da apreensão em fl agrante, resta sobejamente evidenciada, nos 
autos, a distribuição do material de propaganda irregular por parte de “Daniel Maciel da 
Silva” e “Jorge Lobo Pizzato”.

 Ocorre que nada há no caderno de provas que demonstre, modo cabal, 
a condição de qualquer dos dois como servidor es do município de Bento Gonçalves 
ou seu envolvimento com os representados.

 A prova documental indicada no item “i”, qual seja, a reprodução da pági-
na do Facebook de Jorge Lobo Pizzato, com postagem favorável ao Partido Progres-
sista – PP (fl s. 29-30), demonstra, certamente, sua preferência política pela grei em 
questão.

 Entretanto, essa demonstração é somente unilateral, ou seja, evidencia 
apenas que ele conhece a agremiação e que concorda com as suas ideias, mas não 
o contrário. A identifi cação do eleitor com a plataforma política do partido pode, per-
feitamente, correr à revelia da agremiação e a prova da alegada condição de servidor 
público é ônus que incumbe ao representante.

 Nesse norte, a prova produzida em audiência, mesmo quando da oitiva 
de pessoas arroladas pela parte autora, igualmente não socorre a pretensão aviada 
na demanda. 

 Nilson Ferraz Silva, vice-presidente do PT de Bento Gonçalves, ao ser 
ouvido como informante arrolado pela parte autora, assim declarou:

Juíza: O senhor sabe alguma coisa sobre o envolvimento de Guilher-
me Rech Pasin, Mario Gabardo, Carlos Perizzolo e Ademar Petry nes-
sa distribuição?
Informante: Não. Eu não sei isso aí não. O que o pessoal me ligava 
no telefone e dizia é que havia funcionários da Prefeitura fazendo essa 
distribuição, com motos, com carro e uns a pé. Mas contra essas pes-
soas que a senhora citou eu não tenho nada como contar.
Juíza: E essas pessoas que foram fl agradas, o senhor sabe indicar os 
nomes, se eram servidores ou não?
Informante: Ah, eu não conhecia eles, mas a Brigada, quando pegou 
eles ali no local, já levou eles direto pro boletim de ocorrência.

 Olimar Salvadori, fi liado ao PT de Bento Gonçalves e participante, sem 
cargo, daquele diretório municipal, ao ser ouvido como informante arrolado pela parte 
autora, asseverou:

Juíza: Sobre o envolvimento de Ademar Petry, Guilherme Rech Pasin, 
Mario Gabardo, Carlos Perizzolo nessa distribuição de material, o que 
o senhor sabe?
Informante: Olha, pelo que dá de entender, depois nós andamos na ci-
dade, percorremos vários locais, nós via bastante pessoal que trabalha 
na Prefeitura, cargos de confi ança… largando era panfl eto, era moto 
que o pessoal tava, a pé – grupos de dois, três, quatro [...].
Juíza: Tá, mas essas pessoas, o envolvimento dessas pessoas, o 
senhor sabe alguma coisa?
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Informante: Olha, a princípio não. O que sei é desses panfl etos, 

né, da questão que foi apreendido com os cargos de confi ança da 

Prefeitura.
Juíza: O senhor pode referir quem eram esses cargos de confi an-

ça da Prefeitura?
Informante: Tem essa Regina Zanetti e esses dois rapazes ali que 
eu sei que eles são ou eram cargos, pois já faz quase um ano, quase 
meio ano. Não sei se continuam na Prefeitura ou não.
Juíza: Tá, o senhor sabe o nome dessas pessoas, além da Regina?
Informante: Ah, fi nal é Santos o sobrenome, parece, deles. Agora o 
nome deles eu não sei.

 No entanto, malgrado ter alegado que os dois homens fl agrados rea-
lizando a panfl etagem ocupariam cargo de confi ança na Prefeitura, nada veio aos 
autos que corroborasse a afi rmação.

 Tocante à pessoa de Regina Zanetti, referida no depoimento em desta-
que, não houve sequer comprovação de que ela tenha participado, de algum modo, 
na distribuição do material apócrifo, razão pela qual nada há na informação prestada 
que ampare as alegações de ROBERTO LUNELLI.

 Já sobre o depoimento de Tiago Oliveira da Silveira, inicialmente ouvido 
na qualidade de testemunha arrolada pela parte autora, importa considerar a prova 
acostada pela defesa (item “l”) dando conta de sua relação com o PT, haja vista o 
conteúdo de sua página do Facebook, na qual apoia expressamente a candidatura do 
representante ROBERTO LUNELLI e apresenta imagens do representante em festa 
familiar na casa da testemunha (fl s. 159-161).

 É de relevo também a documentação acostada às fl s. 180-181, a qual 
comprova que a referida testemunha foi nomeada para o exercício de Cargo em Co-
missão como Auxiliar Parlamentar do Vereador pelo PT, Moacir Camerini.

 Tenho que os documentos não são sufi cientes para estabelecer se o 
Cargo em Comissão foi oferecido como retribuição pelo alegado falso testemunho. 
Por outro lado, são bastantes para lançar a necessidade de cautela quanto à credi-
bilidade de teor desfavorável aos representados, eventualmente contido nessa prova 
testemunhal.

 Quanto ao uso de servidores da Prefeitura, veja-se o que Tiago Oliveira 
da Silveira relatou:

Testemunha: […] nesse meio tempo, chegou uma Kombi, tá, que foi 
quando recolheu as moças que estavam de colete amarelo fazendo a 
entrega e não deixaram, não permitiram eu questionar o motorista por 
que ou quem que era que estava mandando elas fazerem a entrega.
Juíza: O senhor sabe quem eram essas pessoas?
Testemunha: Não conheço pessoalmente essas pessoas, já vi algu-

mas vezes em jornais e até mesmo na Prefeitura uma dessas pes-

soas que estavam junto, uma delas eu tenho 99% de certeza que es-

tava dentro da Kombi também, que é o Procurador do Município, 
porque eu vi outro dia uma foto dele no jornal […] foi quem me disse 
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“não chega perto da Kombi”, e aí eu me retirei [...].
Juíza: O senhor chegou a ver o conteúdo desse…
Testemunha: Sim, é o material que acho que é do conhecimento de 
todos na sala que estava sendo distribuído publicamente em toda a 
cidade [...]
Juíza: Tá, mas aquele material especifi camente que estava com essas 
pessoas que o senhor presenciou a distribuição? O senhor teve aces-
so àquele material?
Testemunha: Tive acesso quando saí do meu emprego [...]
[…]
Procurador A (de Guilherme Pasin): O senhor disse que viu a Kombi 
com alguém da Prefeitura que o senhor reconheceu. Quando foi isso? 
Não fi cou claro para mim.
Testemunha: Quando eu reconheci?
Procurador A: Quando o senhor viu e quando reconheceu?
Testemunha: Quando eu vi, eu não sabia quem era. Pra mim era uma 
pessoa normal. Foi na semana da eleição [...]. Porém, posteriormente 
olhando os jornais, houve um caso que não me lembro qual foi que 
tinha foto do senhor Prefeito, seu Vice, Procurador e alguns outros 
Secretários e eu verifi quei que era realmente aquele senhor.
Procurador A: O senhor conversou com ele?
Testemunha: Ele não deixou eu me aproximar da Kombi.
Procurador A: E quanto tempo depois o senhor viu no jornal e reco-
nheceu
uma pessoa que o senhor viu de passagem numa Kombi?
Testemunha: Uns dois ou três meses depois.
Procurador A: E ele estava dirigindo?
Testemunha: Ele estava dirigindo.
[...]
Procurador B (de Ademar e Carlos): […] Eu entendi no começo que o 
rapaz que teria reconhecido estava fora da Kombi. É isso?
Testemunha: Ele estava dentro, dentro da Kombi.
Procurador B: Mas não entendo. Como é que ele não deixou se apro-
ximar?
Testemunha: [...]. Eu estava indo pro meu trabalho. Quando uma pes-
soa grita contigo falando pra não se aproximar é porque ela não quer 
que se aproxime. Então eu não me aproximei.

 Tiago Oliveira da Silveira apontou para a implicação do Procurador do 
Município de Bento Gonçalves.

 Porém, o teor do seu testemunho é contraditório.
 Ora havia pessoas que não deixaram a testemunha questionar o moto-

rista,  ora a pessoa que não deixou se aproximar da Kombi era o próprio motorista – o 
referido procurador. Em outra fala, afi rmou que esse servidor estaria dentro da Kombi, 
junto com as pessoas que distribuíam o panfl eto, ou seja, seria um passageiro e não 
o condutor. Também é duvidoso que, de dentro da Kombi, tivesse condições de gritar 
de forma que efetivamente afastasse a testemunha.

 Não bastasse a contradição, nenhuma outra prova foi trazida aos autos 
que oportunizasse uma análise do alegado envolvimento dessa pessoa, sequer nomi-
nalmente identifi cada.
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 Sobre a insufi ciência da prova produzida em audiência, assim se mani-
festou o Ministério Público Eleitoral (fl . 314):

[…] os depoimentos dos informantes, que, apesar de terem trazidos 
vários detalhes sobre os eventos envolvendo a distribuição manual dos 
panfl etos, nada acrescentam para esclarecer a eventual participação 
dos representados nesses fatos.

 Para a confi guração do abuso de poder político e da prática de conduta 
vedada por uso de servidores públicos, nos moldes postos na presente representa-
ção, é inarredável que seja comprovada, de modo cabal, a existência do vínculo fun-
cional das pessoas envolvidas na distribuição dos panfl etos com o órgão público. O 
onus probandi, no caso, recai sobre o representante.

 Assim, em virtude da ausência de provas sufi cientes à demonstração de 
que a distribuição de panfl etos irregulares teve a participação de servidores do mu-
nicípio de Bento Gonçalves, entendo que a alegação, quanto ao ponto, não merece 
guarida.

 Uso de veículos da Prefeitura
 Antecipo que a alegação de uso de veículos da frota municipal acompa-

nha a sorte da alegação de uso de servidores da Prefeitura.
 As fotografi as acostadas nas fl s. 17-23 evidenciam o furgão, marca Mer-

cedes Benz, de placa IHS 7583, identifi cado com o brasão da Prefeitura e os letreiros 
“Prefeitura de Bento Gonçalves” e “Secretaria da Saúde”.

 Em seu interior, no painel frontal, no lado do passageiro, há uma quanti-
dade exígua do material apócrifo, a qual não se consegue precisar pela imagem, mas 
resta claro que se trata de volume inexpressivo, muito provavelmente composto por  
apenas um exemplar, ou, no máximo, algo bem próximo disso.

 Esse(s) magro(s) exemplar(es), largado(s) à vista de todos no painel 
frontal, e no lado do passageiro, não tem (êm) como comprovar o uso do veículo para 
a fi nalidade da distribuição dos panfl etos.

 Material para distribuição, ainda mais quando realizada em larga es-
cala, consoante alega ROBERTO LUNELLI, corresponde a volume substancial de 
exemplares, normalmente acomodados na parte traseira do veículo, longe dos olhos 
curiosos, tendo em vista a ilicitude tanto do panfl eto quanto da sua entrega com carro 
pertencente à frota pública. 

 Já a existência de um número tão reduzido de panfl etos, na localização 
em que aparece na fotografi a, é bem mais condizente com peça publicitária recebida 
por eventual passageiro durante o trajeto do veículo, ou mesmo levada por ele da rua 
e lá esquecida.

 Se efetivamente havia passageiro no veículo, se ele era servidor do mu-
nicípio, ou algum cidadão atendido pela Secretaria da Saúde, não há elementos nos 
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autos que forneçam qualquer pista, nem mesmo na cópia da sindicância realizada 
pelo município de Bento Gonçalves para apurar os envolvidos no evento (fl s. 135-50).

 De todo modo, tal informação não é substancial, pois não elide o fato de 
haver sido fotografado apenas um volume irrisório do panfl eto no interior do furgão da 
Secretaria da Saúde, o que comporta, como visto acima, múltiplas interpretações, e 
carece de confi rmação por outras provas para que se possa afi rmar a efetiva prática 
da conduta ilícita.

 Ocorre que tal corroboração não veio aos autos.
 A Carta de Ordem n. 057/2014, expedida por este Tribunal para o Cartó-

rio Eleitoral da 8º ZE a fi m de realizar diligências de busca e apreensão dos panfl etos 
apócrifos nas viaturas da Secretaria da Saúde, bem como na sede do comitê do can-
didato e ora representado ADEMAR, retornou com a certidão de que as diligências fo-
ram realizadas, porém não lograram encontrar qualquer exemplar do aludido material 
(prova “j”, fl s. 43-45).

 Quanto aos testemunhos, a distribuição de panfl etos afi rmada por Tiago 
Oliveira da Silveira refere a existência de uma Kombi, não de um furgão Mercedes 
Benz, sem mencionar, em qualquer momento, que o veículo pertencia à frota munici-
pal.

 Já a oitiva do informante Nilson Ferraz da Silva igualmente nada acres-
centa de concreto, como se vê do trecho abaixo:

Juíza: O senhor sabe alguma coisa sobre o envolvimento de veículos 
do município nessa distribuição?
Informante: Sei, inclusive pela imprensa. Teve fotos de uma ambulân-
cia l´pa no 24 horas que tinha esse material. Tá fotografado e foi am-
plamente divulgado. Onde esse material tava dentro da ambulância e 
um funcionário que fazia o transporte distribuía lpa no 24 horas. Isso 
pela imprensa.
Juíza: Presenciar isso o senhor não presenciou?
Informante: Não, não presenciei. Até porque eu fi cava mais dentro do 
comitê.

 Também infrutífera, como prova da utilização de veículos municipais, a 
oitiva do informante Olimar Salvadori:

Juíza: Sobre veículos do Município utilizados nessa distribuição, o que 
o senhor sabe? Viu alguma coisa?
Informante: Só através li que o pessoal fez o boletim de ocorrência, 
que tem fotos que tiraram dentro do veículo.
Juíza: O senhor sabe que veículo era?
Informante: Ah, agora eu não …
Juíza: De que órgão da prefeitura?
Informante: Da Secretaria de Saúde.

 Esse entendimento também foi esposado pelo Parquet eleitoral (fl s. 302-
314v.):
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[…] importa ressalvar, quanto ao veículo ofi cial da Prefeitura, como 
meio utilizado para se fazer a distribuição, que a prova coletada, em 
nenhum momento, esclarece se o fato ocorreu, ou não, como descrito 
na exordial. A fotografi a da viatura com o panfl eto não permite certeza 
se aquele panfl eto foi arrecadado ou se estava sendo distribuído.

 Dessarte, tenho que o caderno probatório não apresenta indícios míni-
mos aptos a demonstrar, modo inequívoco, quer a autoria do material apócrifo, quer 
a participação dos representados na sua distribuição, sendo inábil, também, quanto à 
demonstração da utilização indevida de veículo ou servidores da administração muni-
cipal de Bento Gonçalves.

 Nesse espeque, novamente, agrego do parecer do Procurador Regional 
Eleitoral, incorporando, a seguinte passagem:

Isso porque a presente ação se funda em veiculações de panfl etagem 
apócrifa, de cunho ofensivo ao representante que, no entanto, não se 
comprovou serem reservadas aos representados e ao partido. As pro-
vas, de fato, demonstram que o material circulou pelo município às 
vésperas da eleição, porém são fracas no que tange a determinar a 
contribuição dos representados para o acontecimento dos fatos apu-
rados.
Como dito, o conjunto da prova é sufi ciente para demonstrar realmente 
que houve a distribuição dos panfl etos no município, às vésperas das 
eleições de 2014. O fl agrante e o auto de apreensão das sacolas com 
os panfl etos, as imagens das câmeras, as notícias veiculadas nos jor-
nais e nas redes sociais, não deixam dúvidas sobre a veiculação do 
material. Ainda, lendo-se o panfl eto, o conteúdo desonroso à pessoa 
do representante também resta evidente.
O objetivo de trazer desvantagem à candidatura do representante tam-
bém é incontestável, haja a vista as circunstâncias nas quais os fatos 
ocorreram: a proximidade do pleito eleitoral, de modo que o tempo 
para se tentar reverter o prejuízo certamente se tornaria menor; e a 
forma de distribuição direta ao eleitor (em mão, domiciliar e em redes 
sociais). Tais circunstâncias evidenciam a gravidade da violação prati-
cada e a potencialidade lesiva do ato.
Entretanto, importa ressalvar, quanto ao veículo ofi cial da Prefeitura, 
como meio utilizado para se fazer a distribuição, que a prova coleta-
da, em nenhum momento, esclarece se o fato ocorreu, ou não, como 
descrito na exordial. A fotografi a da viatura com o panfl eto não per-
mite certeza se aquele panfl eto foi arrecadado ou se estava sendo 
distribuído. Tampouco, por meio da fotografi a, consegue-se visualizar 
a quantidade de panfl etos, se é um ou se são mais panfl etos, valendo 
ainda ressaltar que, por ocasião do cumprimento da medida de busca 
e apreensão dos panfl etos efetuado no pátio do estacionamento das 
viaturas, nada foi encontrado no local. Ademais, a prova oral coletada 
durante a instrução não deu nenhuma informação concreta sobre este 
fato específi co. O informante Nilson Ferraz da Silva disse que apenas 
soube do fato por meio da imprensa, não o tendo presenciado. Por fi m, 
os dados da sindicância administrativa juntados aos autos são ainda 
incipientes, deles não se tendo auxílio.
Por outro lado, não há como se atribuir responsabilidade e sanção 
aos representados pelos fatos. Inicialmente, cumpre evidenciar que 
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o material é apócrifo, e a prova não conseguiu determinar sua auto-
ria. No termo circunstanciado aberto a partir do fl agrante da distribui-
ção dos panfl etos, os fl agrados não imputaram os mandantes, fi cando 
em silêncio. Já, na instrução do presente processo, não se chegou à 
confi ssão dos representados e estes tampouco trouxeram elementos, 
para, conjugados com outros, tecer algum elo sólido acerca do seu 
envolvimento. O fl agrante em que esteve envolvido a pessoa de Jorge 
Lobo Pizzatto, bem como as publicações, que este veiculou em sua 
página social, favoráveis ao Partido Progressista, não são sufi cientes 
para se chegar ao juízo de reprovabilidade pessoal, haja vista a neces-
sidade de prova inequívoca acerca da conduta e/ou da contribuição 
dos representados nos fatos. Vale notar, outrossim, que na sede do co-
mitê do representado ADEMAR PRETY, um dos locais onde a Justiça 
Eleitoral determinou a efetivação de busca e apreensão dos folhetos, 
nada foi encontrado.
Prosseguindo-se na análise, a testemunha Tiago, arrolada pelo repre-
sentante, também não referiu diretamente o envolvimento dos repre-
sentados, muito embora tenha demonstrado convicção de se tratar de 
material veiculado no interesse do Partido Progressista. Todavia, ape-
sar de seu testemunho afi rmando tal convicção, os autos carecem de 
outras provas robustas para corroborar as afi rmações da testemunha. 
Nessa mesma linha, prosseguindo nesta valoração, também não se 
pode deixar de considerar (pelo menos minimamente), os depoimentos 
dos informantes, que, apesar de terem trazido vários detalhes sobre os 
eventos envolvendo a distribuição manual dos panfl etos, nada acres-
centaram para esclarecer a eventual participação dos representados 
nesses fatos.
Assim, considerando que a possível ligação dos representados nos 
fatos narrados na exordial não conta com o respaldo probatório neces-
sário, a representação ajuizada deve ser julgada improcedente.

 Colho, nesse contexto, o seguinte aresto desta Corte:

Eleições 2012. Recurso Eleitoral. Ação de investigação judicial eleito-
ral. Conduta vedada a agente público. Abuso de poder econômico e 
político.
Para apuração do abuso de poder, econômico ou político, deve 
restar demonstrada violação à normalidade e legitimidade do plei-
to, considerando-se a gravidade das circunstâncias em que en-
volto o ato, não se perquirindo a sua potencialidade em afetar as 
eleições.
Quanto às condutas vedadas, tutela-se a igualdade de oportu-
nidades entre os concorrentes. As suas hipóteses são taxativas 
e de legalidade restrita, devendo corresponder ao tipo defi nido 
previamente, ao passo que os candidatos podem ser punidos por 
conduta praticada por terceiros em seu benefício.
O ônus probatório quanto à ilicitude da conduta incumbe à parte autora.
Insufi ciência do conjunto probatório para confi guração de abuso de po-
der econômico e político e conduta vedada.
Negaram provimento ao recurso.6 (Grifo da autora.)

6 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Eleitoral n. 
58757. […]. Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos, Porto Alegre, RS, 29 de setembro de 2014. In: 
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 Portanto, considerando que o onus probandi é incumbência do repre-
sentante e que ele, desse encargo, não se desincumbiu – seja quanto à imputação de 
abuso de poder, seja quanto à atrelada a condutas vedadas e propaganda eleitoral 
irregular –, o juízo de total improcedência da demanda é medida que se impõe.

 Diante do exposto, afastada a matéria preliminar, VOTO pela improce-
dência da ação.

DECISÃO
 Por unanimidade, afastaram a matéria preliminar e julgaram improce-

dente a ação.

 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Presidente da Sessão.

 Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro,
 Relatora.

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
- presidente -, Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, 
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dr. Eduardo Augusto Dias Bainy, Des. Federal 
Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes, bem como o douto 
representante da Procuradoria Regional Eleitoral. 

Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 176, p. 4, 01 out. 2014. Disponível 
em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 30 ago. 2016.
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Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Fonte vedada. Resolu-
ção TSE n. 21.841/04. Exercício fi nanceiro de 2013.
Prefacial afastada. Manutenção apenas da agremiação como parte no pro-
cesso. A aplicabilidade imediata das disposições processuais da Resolução 
TSE n. 23.432/14, e mais recentemente da Resolução TSE 23.464/15, não 
alcança a responsabilização dos dirigentes partidários, por se tratar de maté-
ria afeta a direito material.
Confi guram recursos de fonte vedada as doações a partidos políticos reali-
zadas por titulares de cargos demissíveis “ad nutum” da administração direta 
ou indireta que detenham condição de autoridades, vale dizer, que desem-
penhem função de direção ou chefi a. In casu, recursos oriundos de prefeito, 
enquadrado no conceito de agente político, detentor de função com poder de 
autoridade. 
Excluído da vedação o cargo de assessor jurídico, por exercer função exclu-
siva de assessoramento.
Nova orientação do TSE no sentido de que verbas de origem não identifi cada 
e de fontes vedadas devem ser recolhidas ao Tesouro Nacional, nos termos 
do disposto na Resolução TSE n. 23.464/15.
Adequação do quantum a ser recolhido. Redução do prazo de suspensão do 
repasse de novas quotas do Fundo Partidário para três meses.
Provimento parcial.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, dar parcial provimento ao recurso, a fi m de, 
mantida a desaprovação das contas do PARTIDO PROGRESSISTA - PP de Serafi na 
Corrêa, referentes ao exercício de 2013, adequar o valor a ser recolhido ao Tesouro 
Nacional para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), bem como reduzir o prazo de suspensão 
das quotas do Fundo Partidário para 03 (três) meses, nos termos do art. 28, inc. II, da 
Resolução TSE n. 21.841/04. Determinada ainda, a pedido da Procuradoria Regional 
Eleitoral, a disponibilização dos autos para extração de cópias.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 08 de junho de 2016.

 Des. Carlos Cini Marchionatti,
 Relator.

PROCESSO CLASSE RE N. 53-96.2015.6.21.0022
PROCEDÊNCIA: SERAFINA CORRÊA

RECORRENTE: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE SERAFINA CORRÊA

RECORRIDA: JUSTIÇA ELEITORAL
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RELATÓRIO
 Trata-se de recurso interposto pelo PARTIDO PROGRESSISTA - PP de 

Serafi na Corrêa contra sentença que desaprovou suas contas referentes ao exercício 
fi nanceiro de 2013. Na decisão, foi determinada a suspensão do repasse de novas 
quotas do Fundo Partidário pelo período de 12 meses, bem como o recolhimento, ao 
Tesouro Nacional, dos valores havidos pelo magistrado como indevidamente recebi-
dos, porquanto oriundos de doadores ocupantes de cargos enquadrados no conceito 
de autoridade pública (art. 31 da Lei n. 9.096/95).

 Em sua irresignação, o recorrente suscitou que a Resolução TSE n. 
23.432/141 se encontra revogada, por força da publicação da Resolução TSE n. 
23.464/152 e, portanto, encontra-se fora de vigência. Afi rmou ser aplicável ao caso a 
Resolução TSE n. 21.841/043. Na questão de fundo, aduziu que os cargos arrolados 
como fontes vedadas não se enquadram nesse conceito. Postulou a reforma da sen-
tença, a fi m de que as contas sejam julgadas aprovadas ou, alternativamente, seja 
determinado prazo para correção da falha e estorno dos valores aos doadores (fl s. 
99-104).

 Nesta instância, os autos foram com vista à Procuradoria Regional Elei-
toral (fl s. 107-117v.). O Parquet eleitoral, preliminarmente, em virtude de entender 
pela necessidade de inclusão dos dirigentes partidários, com sua respectiva citação, 
opinou pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para proceder-
se à adequação do feito. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso. Por fi m, 
solicitou o encaminhamento de cópias do processo para apuração de eventual ato de 
improbidade administrativa, por possível confl ito entre a prestação de serviços advo-
catícios a partido político e a atuação como assessor jurídico do município de Serafi na 
Corrêa.

 É o relatório.

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 23.432, de 16 de dezembro de 2014. Regu-
lamenta o disposto no Título III da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Das Finanças e 
Contabilidade dos Partidos. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Brasília, DF, 16 de dezembro de 
2014. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 245, p. 2, 30 dez. 2014. Disponível em:      
<http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 23 jul. 2016.

2 _____________. Resolução n. 23.464, de 17 de dezembro de 2015. Regulamenta o dis-
posto no Título III da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Das Finanças e Contabilida-
de dos Partidos. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. 
In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 28, p. 114, 11 fev. 2016. Disponível em:                                         
<http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 23 jul. 2016.

3 _____________. Resolução n. 21.841, de 22 de junho de 2004. Disciplina a prestação de contas 
dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial. Rel. Min. Fernando Neves da Silva, Brasí-
lia, DF, 22 de junho de 2004. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, p. 83, 26 abr. 2004.
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VOTO
 Admissibilidade
 O recorrente foi intimado em 08.03.2016 (terça-feira) e o recurso foi pro-

tocolado em cartório na data de 10.03.2016 (quinta-feira), dentro do tríduo legal.
 Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser 

conhecido.

 Preliminar de inclusão dos responsáveis partidários suscitada pelo 
MPE

 Em razão da ausência dos dirigentes partidários no processo, o procura-
dor regional eleitoral requereu a declaração da nulidade da sentença, com a remessa 
dos autos ao juízo originário para que se proceda à sua citação (fl s. 107-117v.).

 Contudo, em se tratando de exercício fi nanceiro de 2013, a tese não 

prospera, na linha da remansosa jurisprudência desta Casa:

Agravo Regimental. Prestação de contas. Partido político. Exercício 

fi nanceiro de 2013.

Interposição contra decisão monocrática que determinou a exclusão 

do feito dos responsáveis pela administração fi nanceira da agremiação 

partidária.

A aplicabilidade imediata das disposições processuais da Reso-
lução TSE n. 23.432/14 não alcança a responsabilização dos diri-
gentes partidários, por se tratar de matéria afeta a direito material.
Previsão inserida no caput do artigo 67 da aludida resolução, es-
tabelecendo que as normas de natureza material somente se apli-
cam às prestações relativas aos exercícios fi nanceiros a partir de 
2015.

Prevalência do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das re-

lações processuais, uma vez que a Resolução TSE n. 23.432/14 altera 

o entendimento quanto à responsabilização dos dirigentes partidários, 

estabelecendo a regra da responsabilidade solidária, onde aqueles 

passam a responder de forma concomitante ao partido político pelas 

irregularidades contábeis, podendo fi gurar no mesmo título executivo 

co mo devedoressolidários.

Provimento negado.4 (Grifos do autor.)

 Logo, afasto a prefacial suscitada, mantendo no feito apenas a agremia-

ção partidária.

 Destaco.

4 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação de Contas 

n. 4610. […]. Rel. Dr. Hamilton Langaro Dipp, Porto Alegre, RS, 06 de outubro de 2015. In: Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 185, p. 4, 08 out. 2015. Disponível em: 

<http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 25 jul. 2016.
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 Mérito
 Trata-se da prestação de contas anual do Partido Progressista – PP de 

Serafi na Corrêa, referente ao exercício fi nanceiro de 2013, desaprovada em virtude 
do ingresso de valores provenientes dos fi liados da grei Ademir Antonio Presotto e 
Antonio Rampanelli. Referidos fi liados, quando da realização da doação, ocupavam, 
respectivamente, os cargos de prefeito em exercício e o de assessor jurídico do mu-
nicípio.

 Por essa razão, estariam enquadrados no conceito de autoridade públi-
ca, restando, portanto, legalmente impedidos de efetuar as doações.

 O recorrente asseverou que os doadores em foco, porque fi liados ao 
partido - a par dos cargos que ocupavam, estariam autorizados a doar, pela legislação 
de regência.

 Razão não lhe assiste.
 Vejamos o teor do art. 5º, § 1º, da Resolução do TSE n. 21.841/20045:

Art. 5º O partido político não pode receber, direta ou indiretamente, 
sob qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou 
estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qual quer 
espécie, procedente de (Lei n. 9.096/95, art. 31, incisos I a IV):
I – entidade ou governo estrangeiros;
II – autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações do Fundo 
Partidário;
III – autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços 
públicos, sociedades de economia mista e fundações instituídas em 
virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entidades 
governamentais; e
IV – entidade de classe ou sindical.
§ 1º A vedação às contribuições e auxílios provenientes das pes-
soas abrangidas pelo termo autoridade, inserto no inciso II, não 
alcança os agentes políticos e os servidores públicos fi liados a 
partidos políticos, investidos em cargos, funções, mandatos, co-
missões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o 
exercício de atribuições constitucionais, no âmbito dos Poderes 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (Resolução-TSE 
n. 20.844/2001) (Grifo do autor.)

 Após a edição da Resolução n. 22.585/07 o TSE sinalizou mudança de 
entendimento. A atual concepção daquela Corte Superior tomou rumo contrário ao da 
argumentação do recorrente, consoante se verifi ca na ementa da consulta que deu 
origem à nova resolução:

Partido político. Contribuições pecuniárias. Prestação por titulares de 
cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta. Im-
possibilidade, desde que se trate de autoridade. Resposta à consulta, 
nesses termos. Não é permitido aos partidos políticos receberem 

5 Op. Cit. ver nota 3.
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doações ou contribuições de titulares de cargos demissíveis ad 
nutum da administração direta ou indireta, desde que tenham a 
condição de autoridades.6

 Portanto, todos aqueles que exercem cargos ad nutum, em funções co-
missionadas, desde que na condição de autoridades, estão enquadrados como fonte 
vedada.

 Também este Tribunal adotou esse posicionamento. Seguem os arestos: 

Prestação de contas anual. Partido político. Diretório Estadual. Exercí-
cio 2010. Desaprovam-se as contas do partido político quando presen-
tes irregularidades que maculam a prestação como um todo. 
1. Recebimento pelo partido de recurso de fonte vedada. Doação 
advinda de titular de cargo em comissão que desempenha função 
de direção ou chefi a – chefe de gabinete de deputado estadual - 
caracterizando, pois, afronta ao art. 31, II, da Lei n. 9.096/95.
2. Utilização irregular de recursos provenientes do Fundo Partidário 
para pagamento de multas eleitorais, infringência ao art. 8º da Resolu-
ção TSE n. 21.841/04.
3. Entrega parcial de peças e documentos obrigatórios à prestação de 
contas anual. Ausentes demonstrativos eleitorais referentes às doa-
ções recebidas pelo partido. Suspensão das cotas do Fundo Partidá-
rio, recolhimento de valores ao erário e ao Fundo Partidário.
Desaprovação.7 (Grifo do autor.) 

Recurso. Prestação de contas anual de partido político. Exercício 2012. 
Doação de fonte vedada. Confi gura recurso de fonte vedada o re-
cebimento de doação advinda de titular de cargo demissível ad 

nutum da administração direta ou indireta, que detenha condição 
de autoridade. Afronta ao art. 31, II, da Lei n. 9.096/95. Suspensão de 
novas cotas do Fundo Partidário. Recolhimento do valor indevidamen-
te recebido ao mesmo fundo. Provimento negado.8 (Grifo do autor.)

Prestação de contas partidária. Diretório municipal. Art. 5º, inc. II, da 
Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício fi nanceiro 2011. Desaprovam-
se as contas quando constatado o recebimento de doações de servido-
res públicos ocupantes de cargos demissíveis ad nutum e na condição 
de autoridades. No caso, recebimento de quantia expressiva advin-
da de cargos de coordenador, diretor de departamento e chefe de 
setores e unidades administrativas. Manutenção das sanções de 

6 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 22.585. Consulta n. 1.428. […]. Rel. Min. José 
Augusto Delgado. Rel. para a Resolução Min. Cezar Peluso, Brasília, DF, 06 de setembro de 
2007. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, p. 172, 16 out. 2007.

7 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação de Contas n. 
6958. […]. Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Porto Alegre, RS, 1º de outubro de 2014. In: Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 178, p. 5, 03 out. 2014. Disponível em: 
<http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 25 jul. 2016.

8 _____________. Recurso Eleitoral n. 4582. […]. Rel. Desa. Federal Maria de Fátima Freitas La-
barrère, Porto Alegre, RS, 29 de setembro de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, 
Porto Alegre, RS, n. 176, p. 4, 1º out. 2014. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. 
Acesso em: 25 jul. 2016.
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recolhimento de quantia idêntica ao valor doado ao Fundo Parti-
dário e suspensão do recebimento das quotas pelo período de um 
ano. Provimento negado.9 (Grifo do autor.)

 Assim, afastado o argumento da possibilidade indiscriminada de doa-
ção por parte de qualquer fi liado político, e incontroversa a ocorrência das doações 
apontadas, o cerne da questão reside em determinar se os cargos exercidos pelos 
referidos doadores enquadram-se, ou não, no rol vedado pela legislação.

 Na espécie, retira-se do parecer técnico conclusivo (fl s. 75-77v.) a rela-
ção dos doadores, com o respectivo valor ofertado, a qual foi adotada na sentença 
(fl s. 92-94v.):

 1. Ademir Antonio Presotto: “prefeito do município” – R$ 1.100,00;
 2. Antonio Rampanelli: “assessor jurídico do município” - R$ 600,00.
 Cabe, nesse momento, analisar o argumento utilizado pelo recorrente de 

que o cargo de prefeito caracteriza-se como agente político e, portanto, não estaria 
incluído no conceito de cargo em comissão.

 Em recente resposta, por parte deste Tribunal, na consulta n. 109-
98.2015.6.21.0000 foi consolidado o entendimento de que a vedação prevista no art. 
12, XII e seu § 2º, abrange a doação por parte dos ocupantes de mandatos eletivos. 
Eis a íntegra da ementa da consulta citada:

Consulta. Indagações quanto à interpretação que deve ser dada ao 
disposto no art. 12, XII e seu § 2º, da Resolução TSE n. 23.432/2014, 
com referência ao conceito de autoridade pública.
1. A vedação prescrita no dispositivo invocado refere-se aos ocupantes 
de cargos eletivos e cargos em comissão, bem como aos que exercem 
cargo de chefi a e direção na administração pública, na qualidade de 
funcionários públicos efetivos.
2. A norma abrange os funcionários públicos vinculados aos três Po-
deres da União.
3. As doações de detentores de mandato eletivo e de ocupantes 
de cargos de chefi a e direção junto aos Poderes Executivo, Le-
gislativo e Judiciário, constituem verba oriunda de fonte vedada.
Conhecimento.10 (Grifo do autor.)

 Pelo exposto, fi ca evidenciada a consolidação do entendimento no qual a 
norma prevê a vedação sobre doação a partido político oriunda de prefeito.

 Quanto ao segundo doador, entendo que o cargo em foco não traz, em seu 
bojo, carga decisória compatível com o enquadramento realizado na decisão de piso.

9 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Eleitoral n. 
3480. […]. Rel. Dr. Ingo Wolfgang Sarlet, Porto Alegre, RS, 26 de agosto de 2014. In: Diário de 
Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 152, p. 2, 28 ago. 2014. Disponível em: 
<http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 25 jul. 2016.

10 _____________. Consulta n. 10998. […]. Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Porto Alegre, RS, 23 
de setembro de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 176, p. 
3, 25 set. 2015. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 25 jul. 2016.
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 Em consulta ao sítio de internet da prefeitura de Serafi na Corrêa é pos-
sível acessar a Lei Ordinária n. 3352/15, a qual versa sobre as atribuições inerentes 
ao cargo de assessor jurídico no município.

 São elas:
 a) assessorar direta e imediatamente o presidente sobre assuntos jurídico

-legislativos;
 b) assessorar o presidente nos contatos com o Poder Executivo Muni-

cipal e outros poderes e órgãos públicos da Federação, que importem em questões 
jurídico-legislativas;

 c) estudar processos e assuntos que lhe sejam submetidos pelo presi-
dente;

 d) analisar aspectos de constitucionalidade e legalidade da legislação 
municipal;

 e) despachar com o presidente e participar de reuniões no recinto da 
Casa, quando convocado, bem como acompanhar o presidente, a Mesa Diretora e 
Vereadores em reuniões fora das dependências da Câmara, junto a poderes e órgãos 
Públicos;

 f) assessorar sobre assuntos jurídico-legislativos durante as Sessões 
Plenárias e reuniões das comissões parlamentares;

 g) acompanhar em viagens de interesse da Câmara, quando necessário;
 h) analisar todo material de natureza administrativa e jurídica recebido e 

enviado pelo gabinete do presidente;
 i) orientar subsidiariamente os parlamentares componentes das comis-

sões na emissão de pareceres, sempre que solicitado;
 j) tratar com cortesia e simpatia as pessoas do ambiente interno e exter-

no;
 l) recusar determinação de realização de atividade que afete a segrega-

ção de funções; e
 m) executar outras tarefas de assessoramento ao Legislativo, na sua 

área de atuação e conforme determinação do Gabinete da Presidência.
 Consoante verifi cado nas descrições das atribuições estabelecidas para 

o cargo em análise, não há atividade que exija a tomada de decisões e tampouco o 
gerenciamento de pessoas e recursos, por isso se excluindo do conceito de “autorida-
de”.

 Colaciono jurisprudência desta Corte neste sentido:

Recurso. Prestação de contas anual de partido político. Exercício de 
2011. Doação de fonte vedada. Conceito de autoridade. Art. 31, II, da 
Lei n. 9.096/95. Controvérsia quanto à interpretação do conceito de 
autoridade. É possível afi rmar que o conceito atual de autoridade 
abrange os servidores ocupantes de cargos de direção e chefi a 
(art. 37, V, da Constituição Federal), sendo excluídos os que de-
sempenham função exclusiva de assessoramento. Enquadra-se 
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nesse conceito o detentor de cargo de coordenação, por confi gurar o 
exercício de chefi a ou direção para fi ns de enquadramento na hipótese 
de fonte vedada prevista no art. 31, II, da Lei n. 9.096/95. Redução 
do período de suspensão do recebimento de novas cotas do Fundo 
Partidário em função do valor diminuto do montante envolvido. Corre-
ção de erro material na sentença relativo ao valor da doação. Deram 
parcial provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas, 
reduzindo o período de suspensão das quotas para 6 (seis) meses e 
determinando o recolhimento ao Fundo Partidário de R$ 660,00 (seis-
centos e sessenta reais).11 (Grifo do autor.)

 Nesse cenário, é de ser afastado do conceito de “autoridade” o cargo de 
assessor jurídico em apreço, mantendo-se, outrossim, em tal conceituação, o cargo 
de prefeito. Por conseguinte, o valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), doado pelo en-
tão prefeito em exercício, Ademir Antonio Presotto, confi gura doação oriunda de fonte 
vedada.

 Antes de prosseguir, cumpre analisar o pedido sucessivo formulado pelo 
recorrente, o qual, adianto, deve ser indeferido.

 Requer a agremiação partidária, caso não provido seu recurso na forma 
pleiteada, que seja desconstituída a sentença para o fi m de que se determine “a aber-
tura de prazo processual para a correção da falha através do estorno dos valores glo-
sados aos doadores, com base no § 5º do art. 11 da Resolução TSE n. 23.464/2015”.

 Quanto ao pedido, é de ser esclarecido que o recorrente pretende aqui, 
na verdade, é a anulação de uma sentença que não contém nenhum vício, a fi m de 
que se lhe viabilize, para além de todos os prazos que já lhe haviam sido concedidos, 
um estorno de valores próprio para outra modalidade de situação – qual seja, recusa 
de crédito – e cuja oportunidade já teria precluído, ainda que fosse - e não é - aplicável 
ao caso.

 Veja-se o teor do § 5º, artigo 11, da Resolução TSE n. 23.464/201512, 
invocado como escudo pelo recorrente:

§ 5º Os partidos políticos podem recusar doação identifi cável que seja 
creditada em suas contas bancárias indevidamente, promovendo o es-
torno do valor para o doador identifi cado até o último dia útil do mês 
subsequente à efetivação do crédito, ressalvado o disposto no art. 13.

 Por todo o exposto, resta cristalina a inviabilidade de deferimento do 
pedido.

 Dito isso, e em vista do entendimento de que a doação efetuada pelo 

11 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Eleitoral         
n. 3650. […]. Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha. Redator do Acórdão Des. Luiz Felipe Brasil 
Santos, Porto Alegre, RS, 23 de setembro de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, 
Porto Alegre, RS, n. 172, p. 2, 25 set. 2014. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. 
Acesso em: 25 jul. 2016.

12 Op. Cit. ver nota 2.
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então prefeito em exercício confi gura doação oriunda de fonte vedada, assim como 
considerando o afastamento da doação efetuada pelo assessor jurídico do rol das 
vedações, passo à análise da sanção cabível à espécie.

 Primeiramente, constatada a irregularidade, em decorrência do teor do 
inciso II, do art. 28, da Res. TSE n. 21.841/0413, é impositiva a sanção de suspensão 
de repasse de quotas do Fundo Partidário – a qual foi aplicada na sentença pelo perí-
odo de 12 meses.

 No caso, o prefeito Ademir Antonio Presotto doou o valor de R$ 1.100,00 
(mil e cem reais), o que equivale a 60,43% do total de R$ 1.820,00 (mil oitocentos e 
vinte

reais) arrecadado pela agremiação partidária durante o exercício fi nan-
ceiro em exame.

 Em que pese o elevado percentual, entendo que a quantia, em si, não se 
avulta excessiva. Assim, considerando precedentes desta Casa, estou reduzindo, de 
ofício, o período de suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário 
para 03 (três) meses, em prol dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

 Já quanto à devolução do montante, igualmente prevista no artigo su-
pracitado, importa destacar que na Consulta 116-75.2015.6.00.0000/MG, respondida 
em 16.02.2016, o TSE abordou o tema e posicionou-se no sentido de que tais verbas 
devem ser destinadas ao Tesouro Nacional, nos termos do disposto na Resolução 
TSE 23.464/15:

Consulta recebida como Processo Administrativo. Recuperação de 
créditos da União decorrentes de desaprovação de contas partidárias. 
Ilegitimidade da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Caráter ju-
risdicional do processo de prestação de contas. Procedimento. Art. 61 
da Resolução-TSE n. 23.464/2015. Competência da Advocacia-Geral 
da União. Matéria devidamente regulamentada.
1. Consulta feita pelo TRE, recebida como processo administrativo de-
vido à relevância da matéria.
2. À época dos fatos, as regras que regiam os procedimentos atinentes 
ao recolhimento de recursos oriundos de fonte vedada ou de origem 
não identifi cada, decorrentes da desaprovação de contas partidárias, 
encontravam-se dispostas na Res.-TSE n. 23.432/2014 - editada por 
esta Corte Superior para regulamentar a matéria após a alteração pro-
movida pela Lei n. 12.034/2009, a qual acrescentou o § 6º ao art. 37 da 
Lei n. 9.096/95, conferindo caráter jurisdicional aos procedimentos de 
prestação de contas.
3. Atualmente, tais regras encontram-se dispostas na Res.-TSE                    
n. 23.464, de 17, de dezembro de 2015.
4. O entendimento insculpido na Res.-TSE n. 23.126/2009, que dava 
aos referidos recursos o tratamento destinado a multas eleitorais, cuja 
competência para cobrança mediante execução fi scal é da Procurado-
ria-Geral da Fazenda Nacional, foi superado pela nova regulamenta-
ção em comento.

13 Op. Cit. ver nota 3.
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5. O recebimento direto ou indireto de recursos nas condições 
acima delineadas implicará ao órgão partidário o recolhimento 
do montante irregular ao Tesouro Nacional, mediante Guia de Re-
colhimento da União (GRU), e, não havendo o devido recolhimento, 
a execução do julgado será da competência da Advocacia-Geral da 
União.14 (Grifo do autor.)

 Este Tribunal, recentemente, com fulcro no art. 14 da Resolução TSE    
n. 23.464/15, adotou o mesmo entendimento:

Prestação de contas anual. Partido político. Resolução TSE n. 21.841/04. 
Exercício fi nanceiro de 2012.
Verifi cada a existência de recursos de origem não identifi cada, bem 
como de arrecadações oriundas de fontes vedadas, realizadas por ti-
tulares de cargos demissíveis “ad nutum” da administração direta ou 
indireta, na condição de autoridades e desempenhando funções de 
direção ou chefi a. No caso, Chefe de Gabinete, Coordenador-Geral e 
Diretor.
Nova orientação do TSE no sentido de que tais verbas - de origem 
não identifi cada e de fontes vedadas - devem ser recolhidas ao 
Tesouro Nacional, nos termos do disposto na Resolução TSE n. 
23.464/15.
Aplicação dos parâmetros da razoabilidade para fi xar a sanção do pra-
zo de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário em 
um mês.
Desaprovação.15 (Grifo do autor.)

 Portanto, impõe-se a confi rmação da sentença no que concerne à de-
saprovação das contas, com a consequente suspensão do repasse das quotas do 
Fundo Partidário, revista para o período de 3 (três) meses, devendo ser recolhida ao 
Tesouro Nacional a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) porquanto oriunda da 
fonte vedada.

 Por derradeiro, quanto ao pedido do procurador regional eleitoral acerca 
de extração de cópias, determino que lhe sejam disponibilizados os presentes autos, 
para tal fi nalidade.

 Diante do exposto, afastada a matéria preliminar, VOTO pelo parcial 
provimento do recurso, no sentido de considerar regular a doação efetuada por An-
tonio Rampanelli, mantendo no rol de fontes vedadas a doação realizada por Ademir 
Antonio Presotto, com a consequente desaprovação das contas do Partido Progres-

14 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta n. 11675. […]. Rel. Min. Maria Thereza Rocha de 
Assis Moura, Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2016. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 
n. 45, p. 52, 07 mar. 2016. Disponível em: 

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 25 jul. 2016.
15 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação de Contas 

n. 7242. […]. Rel. Dra. Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez, Porto Alegre, RS, 04 de 
maio de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 79, p. 3, 06 maio 
2014. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 25 jul. 2016.
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sista PP de Serafi na Corrêa, referentes ao exercício fi nanceiro de 2013, bem como 
determino o recolhimento do valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) ao Tesouro Na-
cional e a suspensão, com perda, das quotas do Fundo Partidário, pelo período de 03 
(três) meses, nos termos do art. 28, inc. II, da Resolução TSE n. 21.841/04.

DECISÃO
 Por unanimidade, afastada a preliminar, deram parcial provimento ao re-

curso, a fi m de adequar o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 1.100,00, 
bem como reduzir o prazo de suspensão das quotas do Fundo Partidário para três 
meses.

 Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro,
 Presidente da Sessão.

 Des. Carlos Cini Marchionatti,
 Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Desa. Liselena Schifi no Ro-
bles Ribeiro - presidente -, Des. Carlos Cini Marchionatti, Dr. Leonardo Tricot Salda-
nha,  Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de 
Gonzalez, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, 
bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Recurso. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder. Art. 22 da 
Lei Complementar n. 64/90. Representação. Captação ilícita de sufrágio. 
Condutas vedadas. Arts. 41-A e 73, incs. I e III, ambos da Lei n. 9.504/97. 
Eleições 2012.
Matéria preliminar afastada. Licitude da gravação ambiental de reunião re-
alizada em local público, com a presença de várias pessoas, sem qualquer 
indício de violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. Não 
vislumbrado o alegado cerceamento de defesa por tratamento desigual às 
partes ou indeferimento de prova pericial. Legalidade da denúncia apresenta-
da com base em áudio entregue por terceiros ao Ministério Público Eleitoral, 
em conformidade com o art. 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Reunião em sala de posto de saúde municipal, durante o horário de expe-
diente dos agentes comunitários, com fi ns eleitorais. Acervo probatório ali-
cerçado em gravação ambiental e prova testemunhal, apto a demonstrar a 
utilização da condição funcional – chefe do Poder Executivo, assessor jurídi-
co municipal e secretário de saúde – para, mediante coação, captar votos e 
arregimentar força de trabalho para a campanha eleitoral dos representados 
candidatos. Ato de autoridade tendente a afetar a igualdade de oportunidades 
entre os disputantes ao pleito. Evidenciados o abuso de poder, a conduta 
vedada e a captação ilícita de sufrágio.
Sentença de procedência confi rmada. Manutenção das penalidades de mul-
ta, da declaração de inelegibilidade e da exclusão dos partidos integrantes 
da coligação representada na distribuição dos recursos do Fundo Partidário, 
oriundos das multas aplicadas, nos termos do disposto no § 9º do art. 73 da 
Lei n. 9.504/97.
Provimento negado.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, ouvida 

a Procuradoria Regional Eleitoral, afastar a matéria preliminar e negar provimento ao 
recurso, vencidos os Drs. Leonardo Tricot Saldanha e Silvio Ronaldo Santos de Moraes.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 15 de junho de 2016.

 Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja,
 Relatora.

RELATÓRIO
 Trata-se de recurso interposto por RANIERI TONIM, COLIGAÇÃO PRA 

CONTINUAR CRESCENDO (PP-PTB), VALTER HATWIG SPIES, ADAIR JOSÉ 

PROCESSO CLASSE RE N. 737-95.2012.6.21.0096
PROCEDÊNCIA: CERRO LARGO

RECORRENTES: ADAIR JOSÉ TROTT, RENZO THOMAS, TANIA ROSANE PORSCH, VALTER HATWIG

 SPIES, RANIERI TONIM E COLIGAÇÃO PRA CONTINUAR CRESCENDO (PP/PTB)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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TROTT, RENZO THOMAS e TÂNIA ROSANE PORSCH contra sentença (fl s. 345-
362v.) que julgou procedente a ação de investigação judicial eleitoral cumulada com 
a representação por conduta vedada e representação por captação ilícita de sufrágio 
promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL.

 Colho da sentença a síntese dos fatos:

O Ministério Público ajuizou a presente ação de investigação judicial 
eleitoral cumulada com representação por conduta vedada e repre-
sentação por captação ilícita de sufrágio contra ADAIR JOSÉ TROTT, 
RENZO THOMAS, TÂNEA ROSANE PORSCH, VALTER HATWIG 
SPIES, RANIERI TONIM e COLIGAÇÃO “PRA CONTINUAR CRES-
CENDO” (PP/PTB) DE CERRO LARGO, todos devidamente qualifi -
cados nos autos, alegando, em síntese, que os representados Adair, 
Renzo e Tânea cederam e usaram, em benefício dos candidatos (e 
também representados) Valter e Raneiri bens móveis (cadeiras e me-
sas para reunião) e imóvel (prédio do posto de saúde da cidade de 
Cerro Largo) com a fi nalidade de praticar conduta tendente a afetar 
a igualdade de oportunidades entre os candidatos no pleito eleitoral 
de 2012 em Cerro Largo (art. 73, inc. I, da Lei n. 9.504/97). Ainda, 
segundo a representação, os réus Adair, Renzo e Tânea, em horário 
de expediente normal, cederam e usaram, para a campanha eleitoral 
em favor de Valter e Ranieri, os serviços das agentes comunitárias de 
saúde em reunião que ocorreu no dia 20.08.2012 (art. 73, inc. III, da 
Lei. 9.504/97). Por fi m, referiu a inicial que as agentes comunitárias 
de saúde e Agentes do Programa primeira infância são caracterizados 
como agentes públicos para os fi ns eleitorais do art. 73, inc. III, da lei 
de eleições. Derradeiramente, relatou a vestibular do abuso de poder 
(que dá azo a ação de investigação judicial eleitoral, nos termos do 
art. 22 da Lei Complementar n. 64/90) por parte dos representados, 
em virtude da prática dos atos acima referidos (ameaça de demissão, 
caso as agentes não apoiassem os candidados Valter e Ranieri, ora re-
presentados), bem como a utilização, em campanha, dos serviços das 
agentes e bens públicos, com o que captaram, de forma ilícita, o sufrá-
gio. Ao fi nal, requereu a procedência dos pedidos, com a condenação 
dos representados nas penalidades da lei (pedidos das p. 34v°/35).

 Na decisão, o juiz reconheceu as alegadas condutas vedadas, captação 
ilícita de sufrágio e abuso de poder político e econômico, apontados na peça vestibular 
(fl s. 02-35v.), condenando-os ao pagamento de multas e inelegibilidade, e determinou 
a exclusão dos partidos componentes da Coligação PRA CONTINUAR CRESCENDO 
(PP e PTB de Cerro Largo) na distribuição dos recursos do Fundo Partidário.

 Irresignados, os representados interpuseram recurso requerendo a re-
forma da sentença (fl s. 372-440), alegando, preliminarmente, o cerceamento de de-
fesa pelo tratamento desigual às partes, ilicitude na colheita da prova sem prévia 
autorização judicial, ausência de perícia da gravação ambiental, falta de juntada da 
gravação original dos diálogos, disponibilização da gravação ao Ministério Público por 
quem não é parte no processo, ilicitude nas demais provas por derivação, a ilegitimi-
dade passiva de Valter, Ranieri e Coligação Pra Continuar Crescendo, na medida em 
que não praticaram qualquer dos atos descritos na inicial.
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 No mérito, defendem a ausência de provas dos fatos e a não partici-
pação na prática das condutas pelos recorrentes, inexistência de potencialidade e 
desproporcionalidade das penas aplicadas. Por fi m, requereram que fossem julgados 
improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, negaram a prática de captação ilícita 
de sufrágio, alegando, em síntese, que a prova colhida pelo Ministério Público não é 
idônea para dar lastro à acusação, pois se baseia em declarações de pessoas com-
prometidas por ideologia partidária e gravação ambiental ilícita. Referiram que a inqui-
nada reunião, que ocorreu no posto de saúde, aconteceu de forma ordinária e normal, 
com o desiderato de cuidar dos interesses da comunidade. Nesse particular, disseram 
que na reunião não houve ameaça de coação ou oferecimento de vantagem, mas, 
sim, discussão acerca da demanda que tramitava na Justiça do Trabalho. Por fi m, 
requereram que fossem julgados improcedentes os pedidos vinculados na inicial.

 O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo a procedên-
cia da investigação judicial eleitoral, representação por conduta vedada e captação 
ilícita de sufrágio.

 Foram os autos com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou 
pelo afastamento das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fl s. 
472-487).

 Pautado o processo para julgamento, sobreveio petição às fl s. 492-498, 
na qual os recorrentes pleitearam a suspensão do processo pelo prazo de até um 
ano, sob o argumento de prejudicial externa consistente no deferimento de perícia, 
em ação civil pública, da mídia que instrui os autos. O pedido foi indeferido às fl s. 500-
501.

 É o relatório.

VOTOS
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja (relatora):

 Eminentes colegas:

 1. Preliminares
 1.1. Admissibilidade recursal
 O recurso é tempestivo. Os recorrentes foram intimados no dia 25 de 

agosto de 2014 (fl . 369) e interpuseram o recurso no dia 28 de agosto de 2014 (fl . 
372), dentro, portanto, do tríduo legal.

 1.2. Cerceamento de defesa pelo tratamento desigual às partes
 A primeira prefacial suscitada pelos recorrentes a justifi car a pretensa 

nulidade do processo refere-se ao alegado cerceamento de defesa por eventual trata-
mento desigual às partes. Alegam que o juiz indeferiu a transcrição de todos os depoi-
mentos, requerida pelos recorrentes, deferindo apenas o pedido do Ministério Público 
para transcrição de alguns depoimentos, resultando, assim, em prejuízo para defesa.
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 No contexto da presente ação, a simples ausência da transcrição de 
todos os depoimentos das testemunhas não é sufi ciente para ocasionar cerceamento 
de defesa, mormente quando os recorridos tiveram garantido o acesso ao conteúdo 
do DVD, tomando conhecimento deste e oportunizando a elaboração de uma consis-
tente defesa. Por outro lado, não restou demonstrada a ocorrência de qualquer preju-
ízo em relação à falta de transcrição dos depoimentos.

 Assim, para a correta solução da preliminar posta, há que se perquirir 
qual ato judicial objetivamente teria preservado aos representados o devido processo 
legal e a ampla defesa, neste item da demanda. Ou seja, os recorrentes devem ter 
recebido acesso facilitado à íntegra do conteúdo dos depoimentos, sob pena de nuli-
dade.

 Tal acesso restou absolutamente garantido.
 Isso porque foram disponibilizadas cópias das mídias (fl s. 262, 269 e 

272), o que garante o exercício do direito constitucional de defesa, de forma absoluta-
mente ampla, e atende ao devido processo legal, nos seus vieses formal e material.

 Acrescento que para a confi guração do cerceamento de defesa é neces-
sário se fazer a demonstração do prejuízo sofrido, bem como o nexo de causalidade 
entre esse fato e sua tese defensiva. Como nem uma ou outra coisa restou evidencia-
da, em verdade, não houve cerceamento de defesa.

 Por tais razões, afasto a preliminar.

 1.3. Ilicitude na colheita de prova sem prévia autorização judicial
 Os recorrentes alegam ilicitude na colheita da prova, sem prévia autori-

zação judicial, realizada em uma reunião com agentes comunitárias de saúde e agen-
tes do Programa Primeira Infância durante a campanha eleitoral. Sustentam a ilicitude 
da gravação ambiental e, por consequência, todas as demais provas do processo, 
pois efetivada sem o consentimento dos seus interlocutores.

 Na hipótese dos autos, não se verifi ca qualquer ilegalidade na gravação 
realizada. A captação de áudio foi feita em local público, em uma reunião, gravando 
palavras dirigidas a um grande número de pessoas. Não há, portanto, qualquer situa-
ção de intimidade que justifi que a restrição de publicidade da gravação.

 Portanto, tenho por rejeitar a preliminar de ilicitude da gravação ambiental.
 A respeito do tema, trago as considerações tecidas pelo Dr. Hamilton 

Langaro Dipp no julgamento do RE 884-791, na sessão de 03.6.2014:

1 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Eleitoral n. 
88479. Recursos. Ação de investigação judicial eleitoral. Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da 
Lei n. 9.504/97. Abuso de poder econômico. Candidatos à majoritária. Procedência. Inelegibilida-
de. Multa. Eleições 2012. Matéria preliminar afastada. 1. Nulidade do processo por ausência de 
litisconsórcio passivo necessário não confi gurada. A demanda proposta contra o agente público 
responsável pela prática de captação ilícita de sufrágio não impõe a obrigatoriedade de integração 
da lide por eventuais benefi ciários. 2. Licitude da gravação ambiental realizada por um dos inter-
locutores, já que o caso não inspira proteção constitucional da intimidade a justifi car a restrição 
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Esta Corte já decidiu, com base em decisão proferida em regime de 
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, que a gravação am-
biental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do 
outro é plenamente lícita, de acordo com a ementa que segue:
Recurso. Condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio. Alega-
da oferta à eleitora de inclusão em programa habitacional em troca 
de apoio, em ofensa aos art. 41-A e art. 73, inc. IV, ambos da Lei n. 
9.504/97. Eleições 2012. Improcedência da representação no juízo ori-
ginário. Matéria preliminar rejeitada. É lícita a gravação ambiental 
realizada sem o conhecimento de um dos interlocutores quando 
ausente motivo que justifi que uma especial proteção da intimida-
de. Acervo probatório frágil a amparar juízo condenatório. A gravação 
ambiental juntada aos autos, embora legal, é imprestável como meio 
de prova, haja vista a qualidade do som, praticamente inaudível. Tam-
pouco a imagem e o áudio permitem a efetiva identifi cação dos in-
terlocutores. Manutenção da sentença prolatada. Provimento negado. 
(TRE/RS, Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha, julg. Em 27.6.2013.)
Na hipótese, não há qualquer situação que mereça especial proteção 
da intimidade dos interlocutores, tratando-se de conversa havida en-
tre um dos representados e a testemunha Maria Duarte. Como era 
lícito à eleitora testemunhar a respeito dessa conversa, nada impede 
que apresente a gravação realizada. Dessa forma, de acordo com os 
julgados desta Casa, em consonância com o entendimento fi rmado 
pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, deve ser afastada a nulidade 
suscitada. (Grifo da autora.)

 No entanto, não desconheço que o TSE tem entendimento de que a gra-
vação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento de um de-
les e sem a prévia autorização judicial, é prova ilícita, conforme a jurisprudência citada 
no recurso (fl s. 380-383), todavia, tal compreensão não se aplica aos fatos relatados 
neste processo.

 Explico.
 O TSE, no julgamento do REspe n. 166034, de 16.4.2015, da relatoria 

do Min. Henrique Neves da Silva, considerou que a gravação em local público é lícita 
e não  há violação à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade. Vejamos:

Recursos Especiais. Eleições 2012. Representação. Captação Ilícita 
de Sufrágio. Gravação Ambiental. Licitude. Via Pública.

da prova. 3. Suposições genéricas sobre a atuação do magistrado no procedimento de audiência 
não suportam a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de 
ilegalidade processual. 4. Suposto comprometimento político das testemunhas, matéria vinculada 
à análise do mérito. Alegado oferecimento de cargos públicos em troca de aliança política e de 
voto. Apoio à chapa majoritária e posterior assunção em cargos em comissão na prefeitura muni-
cipal. Não evidenciada a oferta de valores para que candidatos desistissem de suas candidaturas 
e apoiassem os representados, bem como não caracterizado o especial fi m de agir para captar 
ilicitamente os votos dos apoiadores. Confi gurada a formação de aliança política e não a prática 
de ilicitude eleitoral. Reforma da sentença. Provimento dos recursos. Rel. Dr. Hamilton Langaro 
Dipp, Porto Alegre, RS. 03 de junho de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto 
Alegre, RS, n. 99, p. 6, 05 jun. 2014. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso 
em: 23 ago. 2016.
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1. Para que se possa afi rmar a violação ao art. 275 do Código Eleito-
ral, o recorrente deve indicar qual vício levantado perante a instância 
recorrida não foi sanado e a sua relevância para o deslinde da causa.
2. Enfrentada a matéria a partir dos depoimentos prestados nos autos 
pelas testemunhas, não há falar em omissão em relação à posterior 
oitiva delas perante a autoridade policial, determinada pelo magistrado 
para a apuração do crime de falso testemunho.
3. Não ocorre violação ao art. 458 do CPC quando o acórdão recorrido 
registra os elementos de convicção que embasaram o julgamento.
4. Nos termos da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleito-
ral, 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, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 28.11.2012; AgR-RO n. 2614-70, 
rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 07.4.2014; REspe n. 577-90, rel. 
Min. Henrique Neves, DJe de 05.5.2014; AgR-REspe n. 924-40, rel. 
Min. João Otávio de Noronha, DJe de 21.10.2014.
5. Diversa é a situação em que a gravação registra fato que ocor-
reu à luz do dia, em local público desprovido de qualquer controle 
de acesso, pois, nesse caso, não há violação à intimidade ou que-
bra da expectativa de privacidade. A gravação obtida nessas cir-
cunstâncias deve ser reputada como prova lícita que não depende 
de prévia autorização judicial para sua captação.
6. Para rever a conclusão do acórdão regional no sentido de que “restou 
devidamente demonstrado, do cotejo de todos os elementos de con-
vicção trazidos aos autos, o ilícito descrito no 41-A da Lei n. 9.504/97” 
e de que “a distribuição de dinheiro, inicialmente, foi evidenciada pelas 
imagens acostadas à inicial e, posteriormente, ratifi cada pela prova 
testemunhal”, seria necessário o reexame do conjunto fático-probató-
rio, o que encontra óbice nas Súmulas 7 do STJ e 279 do STF.
Recursos especiais aos quais se nega provimento.2 (Grifo da autora.)

 Portanto, amoldando-se o caso concreto ao entendimento fi xado no item 
5 da ementa acima transcrita, não há ilicitude a ser declarada, motivo pelo qual afasto 
também esta preliminar.

 1.4. Perícia na gravação
 Os recorrentes também alegam ilicitude da prova em face do indefe-

rimento da perícia na gravação que ampara o juízo condenatório e ocorrência de 
prejuízo pela impossibilidade de comprovar o efetivo conteúdo do áudio que captou 
as conversas entre Adair, Renzo e Tânia com as agentes comunitárias de saúde e 
agentes do Programa Primeira Infância em uma reunião verifi cada no dia 20.8.2012, 
assim como eventual montagem que viesse a comprometer os diálogos e revertesse

2 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 166034. […]. Rel. Min. Henrique 
Neves Da Silva, Brasília, DF, 14 de abril de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 
90, p. 183, 14 maio 2015. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 23 ago. 2016.
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em proveito dos propósitos da coligação adversária no último pleito municipal. Sem 
razão, contudo, a inconformidade

 Como constou na decisão da fl . 238v., o pedido de perícia foi indeferido, 
pois tal providência iria de encontro à celeridade e economia processual, princípios 
norteadores dos feitos eleitorais.

 Nesse sentido, trago jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

Agravo Regimental. Recurso Em Mandado De Segurança. Teratologia. 
Inexistência. Direito líquido e certo. Não comprovação. Súmula n. 182/
STJ. Não provimento. 1. O indeferimento de diligência considerada 
desnecessária pelo Juízo competente não viola os princípios do 
contraditório e da ampla defesa. Precedente: REspe n. 35.479/AL, 
Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 05.8.2009. Logo, não há falar 
em teratologia da decisão que indeferiu a prova pericial requerida 
pelo ora recorrente, tampouco na existência de direito líquido e 
certo à realização de tal prova. 2. Assim, negou-se seguimento ao 
recurso pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de teratologia da 
decisão atacada; b) ausência de demonstração de direito líquido e cer-
to; e c) não afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Na espécie, o agravante não impugnou especifi camente esses fun-
damentos, razão pela qual subsistem as conclusões da própria deci-
são agravada (Súmula n. 182/STJ). 4. Agravo regimental não provido.3 
(Grifo da autora.)

Representação. Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da Lei n. 
9.504/97. 1. Ausente nos autos prova da publicação da sentença, não 
há como reconhecer a intempestividade do recurso interposto para o 
TRE. 2. Segundo tem decidido o Tribunal, o desconhecimento da gra-
vação de conversa por um dos interlocutores não implica nulidade da 
referida prova. 3. Não há falar em cerceamento de defesa, em vir-
tude do indeferimento da prova pericial, se, conforme assentou o 
Regional, ela se afi gurou desnecessária e o próprio interlocutor 
da conversa, por livre e espontânea vontade, admitiu o diálogo 
como existente e verdadeiro. 4. Para afastar a conclusão do voto 
condutor do acórdão na Corte de origem - de que o fato narrado na 
representação não confi gurou compra de voto, mas, sim, mera tratati-
va de proposta de trabalho - necessário seria o reexame do contexto 
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos ter-
mos da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Recurso especial 
a que se nega provimento.4 (Grifo da autora.)

3 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso em Mandado de Segurança n. 716. […]. Rel. Min. 
Felix Fischer, Brasília, DF, 11 de março de 2010. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF,   
n. 62, p. 205, 05 abr. 2010. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 24 ago. 2016.
4 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 35479. […]. Rel. Min. Arnaldo 

Versiani Leite Soares, Brasília, DF, 09 de junho de 2009. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasí-
lia, DF, n. 148, p. 73, 05 ago. 2009. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 24 ago. 2016.
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 Assim, mostra-se absolutamente correta a decisão do magistrado ao in-
deferir a perícia, não havendo que se falar em nulidade e cerceamento de defesa.

 Desse modo, afasto também esta preliminar.

 1.5. Ausência da gravação original da reunião
 Os recorrentes asseveram que não há comprovação nos autos de que 

a prova é fi el à gravação original, assim como que o conteúdo integral da reunião não 
foi levado ao Ministério Público Eleitoral.

 Quanto ao fato de ter vindo aos autos cópia da gravação, tenho que não 
prejudica a validade da prova, pois os fatos restaram comprovados pelas testemu-
nhas, que inclusive confi rmaram o tempo de duração da reunião, sendo as declara-
ções consistentes e harmônicas nesse sentido.

 No ponto, utilizo as razões lançadas pelo magistrado em sentença, fl . 
358v.:

Depreende-se de tais testigos a clarividente autoria do delito em re-
lação a pessoa dos acusados, na medida em que a prova testemu-
nhal, ratifi cando o teor da gravação ambiental, demonstra, de modo 
contundente, que os acusados convocaram a reunião realizada em 
20.08.2012 para, incisivamente, valendo-se da condição de superio-
ridade hierárquica ostentada naquela ocasião, captar votos junto aos 
presentes aos candidatos Valter e Ranieri, da Coligação “PRA CON-
TINUAR CRESCENDO”, o que fi zeram mediante grave ameaça, con-
sistente na propalada demissão das eleitoras agentes de saúde caso 
elas não votassem e trabalhassem na campanha partidária em prol 
dos seus candidatos.
Adentraram os acusados, pois, na fi gura típica em tela, revelando-se 
imperiosa sua condenação, porquanto os relatos das vítimas confor-
tam o teor da gravação ambiental realizada, pela qual se depreende 
que a reunião, desde seu limiar, teve evidente caráter político.
Note-se que a validade da gravação ambiental é denotada pelo fato de 
que as testemunhas, de modo uníssono, confi rmaram que a reunião 
durou o tempo alusivo a gravação da p. 33, o que anula enfaticamen-
te a possibilidade de alteração digital do arquivo, encontrando-se no 
plano da ilusão, da falácia, a esgrima defensiva de que a gravação 
decorre de compilação de áudios de outros comícios e outras reuniões 
dos quais participaram os acusados.

 Afasto, assim, a preliminar de nulidade da prova.

 1.6. Entrega da gravação ambiental ao Ministério Público por terceiro
 Alegam os recorrentes que houve utilização ilícita da gravação ambien-

tal realizada em uma reunião com agentes comunitárias de saúde e agentes do Pro-
grama Primeira Infância durante a campanha eleitoral, pois essa prova foi entregue ao 
Ministério Público por terceiros, adversários políticos dos denunciados.

 Da análise dos autos, extraio que o Ministério Público Eleitoral obteve 
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ciência da ação antijurídica imputada aos recorrentes a partir da denúncia veiculada 
pela Coligação Cerro Largo Unido e Forte sob o protocolo n. 131.693/2012 (fl . 3v.).

 Em face da denúncia, o promotor eleitoral instaurou o procedimento ad-
ministrativo PA n. 0075.00022/2012, juntando a degravação do CD de áudio e ouvindo 
testemunhas para realização da investigação e comprovação dos fatos.

 Nos termos do art. 22 da LC n. 64/90, qualquer partido político, coliga-
ção, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, 
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de in-
vestigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou 
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação 
social em benefício de candidato ou de partido político.

 Deste modo, não há qualquer ilicitude na denúncia realizada, fi cando 
afi rmada a legalidade da iniciativa do ente ministerial ao propor a abertura de proces-
so na Justiça Eleitoral.

 Afasto a preliminar.

 1.7. Ilicitude das provas por derivação
 Os recorrentes alegam ainda que a ação judicial que foi proposta teve 

fundamento em gravação clandestina, cujo entendimento sobre a ilicitude é reconhe-
cida pela jurisprudência das Cortes Superiores.

 Entendem inválida a prova testemunhal, por derivação, e invocam a tese 
doutrinária denominada Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, devendo ser con-
sideradas ilegais todas as provas decorrentes da aludida gravação. Nesse contexto, 
para a aplicação da referida teoria, a prova produzida a partir da gravação ambiental 
ilícita estaria contaminada, sendo ilícita por derivação.

 Igualmente sem razão a insurgência.
 No caso, a gravação ambiental foi considerada prova lícita, porque se 

verifi ca na conversa gravada a ausência de causa legal de reserva de sigilo, e, assim, 
consequentemente, tem-se a legalidade dos outros elementos de prova.

 Pelo exposto, afasto também esta prefacial.
 Portanto, tenho por desacolher integralmente a matéria preliminar.
 Passo ao exame do mérito.

 2. Mérito
 No mérito, os recorrentes insurgem-se contra o juízo de procedência da 

ação de investigação judicial eleitoral cumulada com representação por conduta ve-
dada e representação por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder político e de 
autoridade.

 Defendem a ausência de prova dos fatos e de participação na prática 
das condutas, inexistência de potencialidade e desproporcionalidade das penas apli-
cadas.
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 Afi rmam a nulidade das provas na comprovação dos seguintes fatos: (a) 
cedência e utilização de bens móveis e de bem imóvel em benefício dos candidatos 
(art. 73, inc. I, da Lei n. 9.504/97); (b) cedência para a campanha eleitoral de Valter e 
Ranieri dos serviços das agentes comunitárias de saúde do Programa Primeira Infân-
cia Melhor, as quais se enquadram como agentes públicos para os fi ns eleitorais, em 
reunião que ocorreu no dia 20.8.2012 (art. 73, inc. III, da Lei n. 9.504/97); (c) ameaça 
de demissão, caso as referidas agentes não apoiassem os candidatos Valter e Ranie-
ri; e (d) utilização em campanha dos serviços das agentes e bens públicos, com os 
quais captaram, de forma ilícita, o sufrágio.

 Passo, então, à análise dos fatos.

 a) Condutas Vedadas
 Antes de adentrar no caso concreto, convém trazer breves apontamentos.
 A Lei n. 9.504/97 traz capítulo específi co sobre as condutas vedadas 

aos agentes públicos durante a campanha eleitoral, na formulação posta nos arts. 73 
a 78, trazendo a inicial fato que se enquadraria no art. 73, incisos I e III, que a seguir 
transcrevo:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as se-
guintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades en-
tre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coliga-
ção, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou 
indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de 
seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, parti-
do político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo 
se o servidor ou empregado estiver licenciado; [...]

 O doutrinador Rodrigo López Zilio5 assim leciona sobre as condutas ve-
dadas:

As condutas vedadas – na esteira de entendimento da doutrina e ju-
risprudência – constituem-se como espécie do gênero abuso de poder 
e surgiram como um antídoto à reeleição, a qual foi instituída através 
da EC n. 16/97. Em verdade, pode-se conceituar os atos de conduta 
vedada como espécies de abuso de poder político que se manifestam 
através do desvirtuamento dos recursos materiais (incisos I, II, IV e § 
10º do art. 73 da LE), humanos (incisos III e V do art. 73 da LE), fi nan-
ceiros (inciso VI, a, VII e VIII do art. 73 da LE) e de comunicação (inciso 

5 ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade, ações 
eleitorais, processo eleitoral (da convenção à prestação de contas). 3. ed., Porto Alegre: Verbo 
Jurídico, 3ª ed., 2012. p. 502-503.
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VI, b e c do art. 73 da LE) da Administração Pública (lato sensu). [...]
O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igual-
dade entre os candidatos. Assim, despiciendo qualquer cotejo com 
eventual malferimento à lisura, normalidade ou legitimidade do plei-
to. Basta, apenas, seja afetada a isonomia entre os candidatos; nada 
mais. Neste sentido, aliás, o próprio caput do art. 73 da LE prescreve 
que são condutas vedadas porque “tendentes” a afetar a igualdade 
entre os candidatos. Ou seja, o legislador presume que tais condutas, 
efetivamente, inclinam-se a desigualar os contendores.
Neste giro, exigir prova da potencialidade da conduta na lisura do pleito 
equivale a um amplo esvaziamento da norma preconizada, porquanto 
imporia, ao representante, duplo ônus: a prova da adequação do ilíci-
to à norma (legalidade estrita ou taxatividade) e da potencialidade da 
conduta. O prevalecimento desta tese importa o esvaziamento da re-
presentação por conduta vedada, pois, caso necessária a prova da po-
tencialidade, mais viável o ajuizamento da AIJE – na qual, ao menos, 
não é necessária a prova da tipicidade da conduta. Em suma, o bem 
jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da isonomia en-
tre os candidatos, não havendo que se exigir prova de potencialidade 
lesiva de o ato praticado afetar a lisura do pleito. Do exposto, a prá-
tica de um ato previsto como conduta vedada, de per si e em re-
gra – salvo fato substancialmente irrelevante – é sufi ciente para a 
procedência da representação com base no art. 73 da LE, devendo 
o juízo de proporcionalidade ser aferido, no caso concreto, para 
a aplicação das sanções previstas pelo legislador (cassação do 
registro ou do diploma, multa, suspensão da conduta, supressão 
dos recursos do fundo partidário). (Grifo da autora.)

 Assim, os arts. 73, 74, 75 e 77 do aludido diploma legal regulam atos que 
seriam considerados vedados aos agentes públicos, servidores ou não, com vistas a 
coibir que uma pessoa possa aproveitar-se da condição de agente público para favo-
recer uma campanha eleitoral.

 Objetiva-se, portanto, garantir o respeito à igualdade de chances que 
deve nortear um processo eleitoral isonômico.

 Logo, para que haja a caracterização da transgressão da regra, a ação 
deve ter sido dirigida com o propósito de benefi ciar candidatura, causando prejuízo 
aos demais concorrentes ao pleito.

 Na hipótese dos autos, os representados Adair, Renzo e Tânia reali-
zaram em uma sala do posto de saúde da cidade de Cerro Largo uma reunião, no 
horário de expediente, com agentes comunitárias de Saúde e agentes do Programa 
Primeira Infância na qual fi cou reconhecida a fi nalidade de benefi ciar os candidatos (e 
também representados) Valter e Ranieri.

 O magistrado de primeiro grau examinou com extrema clareza, exatidão 
e acuidade a prova coligida aos autos, motivo pelo qual adianto que a sentença não 
merece reparo.

 Nesse sentido, em síntese, assinalo que o juízo de primeiro grau con-
cluiu, apesar da alegação em contrário dos acusados, estar caracterizado o delito 
eleitoral em exame, face à cotejada prova carreada aos autos. 
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 Assim, depreende-se a autoria do delito em relação aos acusados, na 
medida em que a prova testemunhal ratifi ca o teor da gravação ambiental, demons-
trando o fato de que estes convocaram a reunião realizada em 20.8.2012 para, valen-
do-se da condição superior hierárquica, captar votos junto aos presentes em benefício 
de Valter e Ranieri, candidatos da Coligação PRA CONTINUAR CRESCENDO, sob 
a ameaça de demissão das eleitoras agentes de saúde, caso elas não votassem e 
trabalhassem na campanha partidária em prol dos seus candidatos.

 Destarte, o juízo a quo entendeu ser imperiosa a condenação dos acu-
sados, pois a reunião, desde seu limiar, teve evidente caráter coativo. E decidiu bem. 
Destaco que corretamente reconhecida a validade da gravação ambiental pelo fato de 
as testemunhas, de modo uníssono, confi rmarem que a reunião durou o tempo alusi-
vo à gravação (fl . 33), anulando o argumento de possibilidade de alteração digital do 
arquivo, conforme a tese defensiva de que a gravação decorreria de compilação de 
áudios de outros comícios e outras reuniões dos quais participaram os acusados.

 Por esses fundamentos, deve ser mantida a condenação de todos os 
representados ao pagamento individualizado de 5.000 (cinco mil) UFIR, determinan-
do-se a exclusão dos partidos componentes da Coligação PRA CONTINUAR CRES-
CENDO (PP e PTB de Cerro Largo) da distribuição dos recursos do Fundo Partidário.

 b) Da Ação de Investigação Judicial Eleitoral
 O caput do art. 22 da LC 64/90 dispõe sobre a abertura de investigação 

judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder 
de autoridade:

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério 
Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao 
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, in-
dícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para 
apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do 
poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de 
comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político, 
obedecido o seguinte rito: (Grifo da autora.)

 Para Pedro Roberto Decomain, o abuso de poder político é o “emprego 
de serviços ou bens pertencentes à administração pública direta ou indireta, ou na 
realização de qualquer atividade administrativa, com o objetivo de propiciar a eleição 
de determinado candidato”.6

 O abuso de poder político é reconhecido no âmbito da Justiça Eleitoral 
como abuso de autoridade ou abuso no exercício de função, cargo ou emprego na 
administração pública direta ou indireta, praticado em infração às leis eleitorais brasi-

6 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade & Inelegibilidade. Florianópolis: Obra Jurídica, 2000. 
p. 72.
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leiras, para benefi ciar abusivamente candidatos a cargos eletivos, muitas vezes can-
didatos à reeleição.

 De acordo com Adriano Soares da Costa:

[…] o abuso do poder político é o uso indevido de cargo ou função 
pública, com a fi nalidade de obter votos para determinado candidato 
[…]. É a atividade ímproba do administrador, com a fi nalidade de 
infl uenciar o pleito eleitoral de modo ilícito, desequilibrando a dis-
puta. Sem improbidade, não há abuso de poder político.7 (Grifo da 
autora.)

 Para o colendo TSE, “O abuso do poder político ocorre quando agentes 
públicos se valem da condição funcional para benefi ciar candidaturas (desvio de fi nali-
dade), violando a normalidade e a legitimidade das eleições” e o abuso de autoridade. 
“É o ato de autoridade que embora competente para praticar o ato, excede os limites 
de suas atribuições ou o pratica com fi ns diversos dos objetivados pela lei ou exigidos 
pelo interesse público”.8 9

 Assim, o abuso do poder político ocorre nas situações em que o detentor 
do poder vale-se de sua posição para agir de modo a infl uenciar o eleitor, em detri-
mento da liberdade de voto, caracterizando-se, dessa forma, como ato de abuso de 
autoridade.

 Feitas essas considerações, e atenta à prova dos autos, tenho por com-

7 COSTA, Adriano Soares da. Instituições de Direito Eleitoral. 5. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 
2002.

8 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental em Recurso Ordinário n. 718. Agravo 
Regimental. Recurso Ordinário. Representação eleitoral. Condutas vedadas. Lei n. 9.504/97, art. 
73. As condutas vedadas (Lei das Eleições, art. 73) constituem-se em espécie do gênero abuso 
de autoridade. Afastado este, considerados os mesmos fatos, resultam afastadas aquelas. O fato 
considerado como conduta vedada (Lei das Eleições, art. 73) pode ser apreciado como abuso 
do poder de autoridade para gerar a inelegibilidade do art. 22 da Lei Complementar n. 64/90. O 
abuso do poder de autoridade é condenável por afetar a legitimidade e normalidade dos pleitos 
e, também, por violar o princípio da isonomia entre os concorrentes, amplamente assegurado na 
Constituição da República. Agravo Regimental desprovido. Decisão mantida. Rel. Min. Luiz Carlos 
Lopes Madeira, Brasília, DF, 24 de maio de 2005. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, v. 
1, p. 161, 17 jun. 2005.

9 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 25074. Recurso Especial. Elei-
ções 2004. Distribuição de material de construção. Abuso do poder político e econômico. Carac-
terização. Preliminares afastadas. Provimento negado. - A suspensão dos direitos políticos, em 
decorrência do trânsito em julgado de condenação criminal, não impede a prática dos demais atos 
da vida civil, tais como o de participar de sociedade privada e, até, de representá-la. - O arqui-
vamento da procuração em cartório, devidamente certifi cado pela Secretaria, “torna dispensável 
a juntada do mandato em cada processo relativo às eleições de 2004” (art. 27 da Res.-TSE n. 
21.575/2003). - Apenas na hipótese do art. 397 do CPC é que se admite a juntada de documen-
tos novos. - Em recurso especial não se reexaminam provas. - Caracteriza-se o abuso de poder 
quando demonstrado que o ato da Administração, aparentemente regular e benéfi co à população, 
teve como objetivo imediato o favorecimento de algum candidato. Fraus omnia corrumpit. Rel. 
Min. Humberto Gomes de Barros, Brasília, DF, 20 de setembro de 2005. In: Diário de Justiça da 
União, Brasília, DF, p. 136, 28 out. 2005.
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provado o abuso de poder político na conduta imputada aos recorrentes Adair (chefe 
do Poder Executivo), Renzo (assessor jurídico municipal) e Tânia (secretária de saúde 
municipal), com benefício direto aos candidatos Ranieri e Valter. Com isso, impõe-se 
a manutenção do juízo condenatório que declarou a inelegibilidade dos representados 
para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição em que 
se verifi cou o abuso de poder.

 c) Da Representação por Captação Ilícita de Sufrágio
 Como já indicado, após análise da prova, aplicável o art. 41-A da Lei 

Eleitoral:

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

 Francisco de Assis Sanseverino10 leciona que o art. 41-A da Lei n. 
9.504/97 protege genericamente a legitimidade das eleições e, especifi camente, 
o direito de votar do eleitor e a igualdade de oportunidades entre candidatos, 
partidos e coligações.

 Assevera o autor que para o enquadramento da conduta na moldura do 
texto legal do art. 41-A deve haver a compra ou negociação do voto, com promessas 
de vantagens específi cas, de forma a corromper o eleitor. Já as promessas de campa-
nha eleitoral, embora também dirigidas aos eleitores com a fi nalidade de obter votos, 
têm caráter mais genérico.

 No caso ora em exame, foi atribuída a Adair, Renzo e Tânia, e com-
provada, a prática de captação ilícita de sufrágio, por realizarem uma reunião duran-
te a campanha eleitoral com agentes comunitárias de saúde, agentes do Programa 
Primeira Infância e do SAMU com o objetivo de coagir os presentes, ameaçando a 
manutenção de seus empregos, para angariar votos aos candidatos Ranieri e Valter, 
apoiados pelos representados.

 E ressalto que não calha a tese dos acusados de que a reunião foi de 
trabalho, que não houve fi nalidade política, nem promessa de vantagens em troca 
de votos. Porque no presente caso, principalmente da análise das provas, conclui-se 
que restaram devidamente comprovados os elementos caracterizadores da captação 
ilícita.

10 SANSEVERINO, Francisco de Assis. Compra de votos: análise à luz dos princípios democráti-
cos. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007. p. 274.
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 Colho, nas razões de decidir da sentença recorrida (fl . 358v.):

Noutra vertente, impõe-se destacar que uma das facetas da estratégia 
defensiva guiou-se no sentido de afi rmar que a reunião teve travestido 
seu objeto original por intervenções propositalmente obradas por de-
terminadas agentes comunitárias de saúde que lá se faziam presente 
e que eram contrárias à coligação simpatizada pelos acusados. Con-
tudo, não elide a responsabilidade criminal dos acusados se a reunião 
teve este ou aquele cunho, porque o que deve ser considerado em 
específi co é a coação exercitada contra os lá presentes para angariar 
votos.
Ora, não é pertinente crer que os acusados seriam tão ingênuos a 
ponto de adentrar o assunto política levados pelas por eles propala-
das espúrias intervenções de determinados indivíduos lá presentes, 
até porque a reunião ocorreu em período onde fervilhavam os atos de 
campanha partidária para o pleito municipal e sabiam os acusados a 
posição que ostentavam, tanto aos olhos da comunidade em geral, 
quanto aos presentes na reunião telada.
Importa ser notado que a prova dos autos focaliza o nítido caráter in-
timidatório dos acusados sobre os presentes na reunião, mormente 
para angariar votos das vítimas à coligação que apoiavam, sob a ame-
aça de demissão, o que restou claro pela gravação ambiental, esta, 
como visto, ratifi cada pela prova judicializada.
Não há outra interpretação a ser dada à gravação ambiental como que-
rem os acusados. É ela hígida em todos seus termos, especialmente 
porque ausentes quaisquer indícios de que tivesse sido editada para 
propiciar e fomentar imbricações na seara penal aos acusados.
A propósito, o acusado Adair revela no seu depoimento que participou 
de inúmeras reuniões no decorrer da campanha, do que se extrai que 
era militante ferrenho no objetivo de eleger os candidatos da Coliga-
ção “PRA CONTINUAR CRESCENDO”, circunstância que, de per si, 
descortina a conclusão de que a reunião conclamada tinha o evidente 
escopo político.
De mais a mais, vazia e totalmente absurda a alegação do acusado 
Renzo de que seria vítima da gravação ambiental, face a sutileza da 
prova coligida, que torna estéril a alegação de que a reunião teria sido 
convocada para debate exclusivo sobre questões envolvendo o labor 
dos presentes e que o assunto política foi decorrente de apartes e ma-
nifestações de determinadas agentes de saúde. Causa perplexidade 
que agora venha o acusado Renzo autointitular-se vítima, coisa que, 
em absoluto, ao menos pelo ilícito em apreço, não é!
À luz do exposto, evidente a mancomunação dos acusados a coação 
das vítimas a votarem e trabalharem em prol da eleição dos candidatos 
Valter e Raniei da Coligação “PRA CONTINUAR CRESCENDO”, me-
diante grave ameaça de demissão das mesmas, restando confortado o 
juízo condenatório, que é o caminho a ser seguido na hipótese.
Haure-se dos testigos e demais provas cotejadas por ocasião da sen-
tença que apreciou o agir dos ora representados na órbita penal que 
eles efetivamente convocaram reunião com cunho eminentemente po-
lítico, junto ao Posto de Saúde da municipalidade, na qual se fi zeram 
presentes, dentre outros, agentes do PIM e comunitárias de saúde, 
tendo uma destas orquestrado gravação ambiental (objeto da mídia 
anexada à p. 60), pela qual se ressuma a nítida pretensão dos repre-
sentados de captar sufrágio por vias espúrias.
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 Os fatos alegados na inicial restaram, ao longo da instrução, sufi ciente-
mente demonstrados.

 Tenho, por esses fundamentos e pelas provas dos autos, como bem ca-
racterizada a prática de captação ilícita de sufrágio por parte de Adair, Renzo e Tânia.

 Não se trata, como alegou a defesa, de decisão baseada em presun-
ções. As provas são claras e sufi cientes.

 Desse modo, é da estrita análise do caderno probatório que se extrai a 
conclusão pela manutenção da sentença que condenou todos os representados ao 
pagamento individualizado de 2.000 (duas mil) UFIR.

 Assim, concluo que há de ser integralmente mantida a sentença, 
negando-se provimento ao recurso.

 Diante do exposto, VOTO por afastar as preliminares e desprover o 
recurso para:

 a) em relação à representação por condutas vedadas: manter a sen-
tença que condenou todos os representados ao pagamento individualizado de 5.000 
(cinco mil) UFIR e determinou a exclusão dos partidos componentes da Coligação 
PRA CONTINUAR CRESCENDO (PP e PTB de Cerro Largo) da distribuição dos re-
cursos do Fundo Partidário, oriundos das multas ora aplicadas, nos termos do dispos-
to no § 9º do art. 73 da Lei n. 9.504/97;

 b) na ação de investigação eleitoral: manter a declaração de inelegi-
bilidade dos representados Adair, Renzo, Tânia, Valter e Ranieri para as eleições que 
se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verifi cou o abuso 
de poder; e,

 c) na representação por captação ilícita de sufrágio: manter a conde-
nação de todos os representados ao pagamento individualizado de 2.000 (duas mil) 
UFIR. 

 É como voto, Senhor Presidente.
 (Após votar a relatora, sendo acompanhada pelos Desembargadores 

Paulo Afonso e Liselena Ribeiro e pelos Doutores Eduardo Bainy e Silvio Ronaldo, 
pediu vista do processo o Dr. Leonardo Tricot.)

Dr. Leonardo Tricot Saldanha: (Voto-vista)
 A Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja trouxe a julgamento, na sessão 

do dia 31 de março de 2016, recurso em ação de investigação judicial eleitoral por 
abuso do poder de autoridade, cumulada com representação por condutas vedadas e 
captação ilícita de sufrágio, na qual foi prolatada sentença que afastou as preliminares 
e julgou procedentes os pedidos, para o fi m de condenar os representados, ora recor-
rentes, ao pagamento de multa individual no valor total de R$ 7.000,00, e declaração 
da inelegibilidade pelo prazo de 8 anos.

 A ilustre relatora concluiu pela manutenção da sentença.
 Pedi vista para melhor analisar os autos e, com redobradas vênias à 
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compreensão contrária, trago em mesa voto divergente, pois concluí de modo diverso 
quanto à valoração da prova dos autos.

 A ação foi ajuizada com base em gravação ambiental de áudio de uma 
reunião ocorrida no posto de saúde municipal de Cerro Largo, no dia 20 de agosto 
de 2012, da qual participaram agentes comunitárias de saúde, agentes do programa 
Primeira Infância Melhor - PIM, técnicas de enfermagem da SAMU, e os representa-
dos: Adair José Trott, prefeito de Cerro Largo à época, Renzo Thomas, presidente da 
Associação Hospitalar de Caridade Serro Azul, entidade responsável pela contratação 
das funcionárias de saúde, e Tânia Rosane Porsch, secretária municipal de saúde.

 A conversa foi gravada pela agente de saúde Maria Beatris Boeno Lino 
Gallas, por meio de gravador digital emprestado por Zeno Aloísio Krindges, integrante 
da Coligação Cerro Largo Unido e Forte, que fazia oposição à coligação Pra Continuar 
Crescendo, pela qual concorriam os candidatos recorrentes Valter Hatwig Spies, en-
tão vice-prefeito de Cerro Largo e candidato à eleição como prefeito, e Ranieri Tonim, 
candidato a vice-prefeito na chapa de Valter.

 Os candidatos não participaram do encontro.
 Para comprovar que a reunião foi realizada com a fi nalidade de praticar 

abuso de poder, captação ilegal do sufrágio e condutas vedadas, a inicial foi acompa-
nhada da mídia digital com o áudio das conversas lá travadas e a respectiva degra-
vação (fl . 60), texto reproduzido na própria representação (fl s. 04-11) e às fl s. 51-55. 
Além disso, foi acostada a cópia do procedimento investigatório eleitoral que tramitou 
junto à Promotoria Eleitoral de Cerro Largo (fl s. 36-144), no qual consta cópia de re-
presentação ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra os recorrentes, por 
alegado assédio moral no ambiente de trabalho, termos de declarações prestadas pe-
rante a Promotoria Eleitoral de Cerro Largo, cópia de ação civil pública ajuizada pelo 
Ministério Público do Trabalho contra os recorrentes e a associação hospitalar muni-
cipal, e o respectivo termo de acordo fi rmado por Adair e Renzo naquele processo, no 
qual comprometeram-se a realizar concurso público para contratação de profi ssionais 
de saúde.

 Os recorrentes foram condenados com base na acusação de que o 
evento foi realizado com a única e exclusiva fi nalidade de pressionar as servidoras 
para que fornecessem apoio eleitoral à candidatura de Valter Hawig Spies e Ranieri 
Tonim, sob ameaça de demissão, e de prometer-lhes a manutenção no emprego em 
caso de voto.

 Importante mencionar que a reunião impugnada nestes autos foi realiza-
da em um contexto de bastante apreensão.

 As agentes presentes na reunião eram empregadas, mediante contra-
tação por meio do regime celetista, em razão de convênio fi rmado entre o município 
e a Associação Hospitalar de Caridade Serro Azul. Os termos do convênio passaram 
a ser questionados pelo Ministério Público do Trabalho, o que gerou insegurança e 
apreensão nos contratados.
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 Pelo que se depreende dos autos, esse convênio foi iniciado na admi-
nistração anterior (do partido opositor) e mantido na gestão do prefeito Adair. Embora 
não tenha encontrado nos autos documento que o comprovasse, isso justifi caria que, 
dentre os contratados, apesar da aparente livre seleção, houvesse opositores da atual 
administração, fi liados e até candidata ao cargo de vereador por partido oponente: 
Nilsa Cecília Rauber, agente de saúde que estava afastada para concorrer ao cargo 
de vereadora.

 Em 21.9.2011 (fl s. 128-141), cerca de um ano antes da data da reunião, 
o Ministério Público do Trabalho aforou contra os recorrentes uma ação civil pública, 
na qual afi rmou que Adair e Renzo, na condição de gestores municipais, fi rmaram 
convênio irregular com a associação municipal para realizar contratação de funcioná-
rios que, embora terceirizados, exerciam atividade-fi m do Executivo municipal, burlan-
do os princípios que regem o direito do trabalho e a administração pública, dentre eles 
a ausência de prévia realização de concurso público.

 A administração municipal vinha resistindo ao encerramento dos contra-
tos de trabalho decorrentes do convênio, e só o fez diante do ajuizamento dessa ação 
civil pública na Vara do Trabalho de Santo Ângelo (fl s. 128-141), onde a transação 
que ensejou a dispensa das empregadas, fi rmada após a reunião, em 10.11.2012, foi 
homologada (fl s. 142-143).

 Os assuntos tratados na reunião tinham relação direta com essas ques-
tões locais, ligadas aos processos judiciais que questionavam os contratos de traba-
lho das funcionárias que trabalhavam na área da saúde.

 Na época, os recorrentes haviam sido notifi cados e alertados da neces-
sidade de interrupção e extinção dos contratos de trabalho em execução, a fi m de que 
fosse realizada nova contratação mediante concurso público.

 Por isso, um dos assuntos da reunião foi a manutenção das agentes de 
saúde no emprego. 

 Além disso, havia rumores de que as funcionárias presentes teriam fa-
lado mal do candidato a vice-prefeito Ranieri Tonim, que concorria pelo partido da 
situação e, portanto, era apoiado pelo prefeito Adair José, quando das visitações a 
residências familiares, realizadas para tratar de programas sociais (Primeira Infância 
Melhor, combate à dengue, etc).

 Nesse contexto é que foi realizada a reunião do dia 20 de agosto de 
2012, evento que, segundo afi rmaram as agentes de saúde ouvidas em juízo, iniciou 
com a fala do prefeito Adair José solicitando que “parassem de falar mal de Ranieri 
nas casas”, seguida por Renzo Thomas, que explicou detalhes do processo promovi-
do pelo Ministério Público do Trabalho e do pedido de realização de concurso público, 
e de Tânia Rosane Porsch, que encerrou reforçando o pedido de interrupção de co-
mentários negativos em relação à Ranieri durante o horário de trabalho e prosseguiu 
tratando das visitações referentes ao programa Bolsa Família que seriam promovidas 
pelas funcionárias.
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 De acordo com a inicial, as falas, que teriam sido proferidas pelos recor-
rentes, estariam integralmente gravadas e reproduzidas na mídia da fl . 60 e degrava-
das nos autos.

 Quanto ao áudio gravado, importa observar que, já no termo de decla-
ração fi rmado junto ao Ministério Público, em 28 de setembro de 2012, cerca de um 
mês após a reunião, o recorrente Adair José Trott afi rma que “devem ter feito uma 
montagem ou algum corte” (fl s. 74-75).

 Em sua defesa, os recorrentes novamente consignaram que a gravação 
seria “clandestina e incompleta, claramente editada, a qual produz diálogos absoluta-
mente descontextualizados” (fl s. 184-196 e 220-230).

 Diante do indeferimento do pedido de realização de perícia técnica (fl . 
235v.), foi manifestada irresignação (fl . 244), reprisada em sede de alegações fi nais 
(fl s. 328-343) e no presente recurso (fl s. 372-399).

 Percebe-se, assim, que o pedido de perícia não foi lançado apenas 
como mais um item a ser examinado pelo juiz, em alegações fi nais, mas sim que os 
recorrentes vêm alegando, sempre que têm oportunidade, que a gravação foi realiza-
da por seus opositores políticos e teria sido por eles manipulada antes da entrega ao 
Ministério Público Eleitoral.

 Entretanto, em todas as ações eleitorais originadas dessa prova a pre-
tensão de perícia foi negada com base em um único e exclusivo fundamento, no 
sentido de que tal providência iria de encontro à celeridade e economia processual, 
princípios norteadores dos feitos eleitorais, e não teria nenhuma utilidade prática.

 Ressalto ser consabido que as decisões interlocutórias proferidas nas 
ações eleitorais não são recorríveis em apartado, não transitam em julgado e devem 
ser atacadas apenas quando da interposição de recurso da decisão fi nal.

 O feito seguiu tramitando normalmente, com produção de farta prova 
oral colhida nas audiências de instrução, conforme mídias das fl s. 262 e 269.

 Cumpre apontar que todas as funcionárias ouvidas em juízo afi rmaram 
que, quando compareceram perante o Ministério Público Eleitoral, foi reproduzido o 
áudio da reunião e fornecido o texto com a respectiva degravação antes da coleta de 
suas declarações, e que elas relataram ter respondido às perguntas formuladas com 
base na transcrição das falas entregue pelo Parquet, devido à má qualidade da grava-
ção.

 Segui a sugestão contida na própria inicial da representação, no ponto 
em que se anuncia o início da transcrição “fi el” do áudio coletado na reunião, e infor-
ma-se que a má qualidade da mídia pode ser compensada com o acompanhamento 
das falas por meio da transcrição.

 O texto fornecido pelo Parquet não guarda similitude com a gravação de 
áudio que consta nos autos, há supressão de frases pronunciadas pelos recorrentes 
e introdução de palavras que não foram proferidas.

 A degravação é ilegítima.
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 Conforme já referido, a degravação, ao que tudo indica, foi realizada pela 
coligação “Cerro Largo Unido e Forte” - PMDB/PT – que a encaminhou ao Ministério

Público Eleitoral juntamente com a “notícia-crime eleitoral”, documentos 
cujas cópias estão nas fl s. 38-46.

 Parágrafos inteiros, que podem ser perfeitamente compreendidos, não 
foram transcritos. Além disso, há falas que, na degravação, foram alteradas, com tro-
ca de palavras e de sentenças inteiras, e existem, ainda, supressões de frases que 
retiram o sentido do que foi dito pelos recorrentes.

 A título exemplifi cativo, cito algumas falas que foram omitidas e podem 
ser ouvidas na mídia da fl . 60.

 Na degravação consta transcrita a seguinte frase, atribuída a Adair: “Mas 
vocês não podem mais... gente falando... e eu gostaria de ganhar a eleição”. No en-
tanto, a fala completa pode ser ouvida aos 4min55s da gravação e foi mencionada 
durante o pedido de que as agentes de saúde parassem de fazer propaganda negati-
va do candidato da situação: “Mas vocês não podem continuar indo em gente falando 
essas coisas, porque eu tô aqui porque a coisa foi comigo. Eu considero que é ruim 
porque o povo tá acreditando pelo jeito, e eu gostaria de ganhar a eleição”.

 Também a seguinte fala, relativa à possibilidade de demissão das funcio-
nárias que estivessem insatisfeitas, não está transcrita na degravação da forma como 
foi pronunciada: “agora se vocês acharem que não é bom, e vou dizer mais, se acha-
rem ‘eu não queria mais trabalhar’, me fale que eu mando demitir, não tem problema 
nenhum, pagar vocês a gente tem dinheiro e a gente paga”. A fala foi referida aos 
9min13s da seguinte forma “e tem mais, se tem alguém diz olha, eu não queria mais 
trabalhar, eu queria que me demitissem, me fala que eu mando demitir sem problema, 
não tem problema nenhum, pagar vocês a gente tem dinheiro e a gente paga”.

 Verifi ca-se, pelo tom da conversa, que os recorrentes não se dirigiram às 
presentes com ameaças ou com coação, deixando claro que nada poderiam oferecer 
em troca do trabalho e ressaltando a possibilidade de demissão das funcionárias que 
não estivessem satisfeitas com o trabalho.

 Além disso, também em relação ao recorrente Renzo a degravação não 
é literal ao que foi dito, merecendo registro que o seguinte trecho da degravação: 
“Ninguém vai ser demitido, não é esse o meu objetivo…. Eu só quero que vocês re-
fl itam e tomem a melhor decisão para todos pensando na coletividade”, efetivamente 
refere-se ao discurso que consta aos 16min19s da mídia: “Ninguém vai ser demitido, 
ninguém vai ser demitido, não é esse meu objetivo, se fosse pra fazer isso eu não era 
o presidente da associação hospitalar, eu já tinha também me exonerado ou pedido 
pra sair, porque eu acho que não é assim que vai resolver o problema”.

 Considero que a degravação, por se tratar de transcrição parcial em que 
apenas trechos que eram pertinentes para a confi guração dos ilícitos foram escolhi-
dos e transcritos, com supressão de parte das falas, deve inclusive ser suprimida dos 
autos.
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 Não tenho dúvidas de que a degravação é tendenciosa, mas o arquivo 
de áudio da fl . 60 permite que partes e julgadores tenham conhecimento dos desdo-
bramentos da reunião, salvo uma ou outra ocasião em que trechos são inaudíveis.

 Evidentemente, apenas a prova pericial poderia defi nir se houve ou não 
edição do áudio para supressão de falas, hipótese que não descarto, uma vez que há 
assuntos referidos pelas agentes de saúde, os quais teriam sido tratados na reunião, 
que estão ausentes na gravação.

 Naquilo que pode ser aferido por este juiz, que diz com a mera correla-
ção entre o que se pode escutar e o que foi transcrito e submetido ao crivo judicial, 
assento que não há confi abilidade e fi dedignidade. Para além, verifi ca-se que o áudio 
termina no meio da fala de Tânia, justamente quando ela começa a tratar de questões 
relativas ao trabalho e ao programa Bolsa Família. Antes disso, Tânia havia mencio-
nado que trataria das agendas de visitações e do programa Bolsa Família. O áudio 
termina antes do fi nal da reunião, na parte em que Tânia reforça o pedido de interrup-
ção de comentários políticos e eleitorais durante o horário de trabalho.

 Assisti à prova oral colhida durante a instrução e, das oitivas realizadas 
em juízo, depreende-se que algumas funcionárias, embora reconhecendo que os re-
correntes não tenham proferido um discurso com ameaças, afi rmam terem se sentido 
ameaçadas pelos assuntos tratados na reunião.

 Maria Beatris Boeno Lino Gallas, que à época era agente de saúde e 
gravou o áudio da conversa, negou, em juízo, ter vinculação a partido político e iniciou 
seu depoimento afi rmando que os recorrentes não se dirigiram às agentes de saúde 
com ameaças, no dia da reunião. No encontro, estariam presentes todas as agentes 
de saúde, duas ou três visitadoras do PIM e duas técnicas de enfermagem da SAMU. 
Disse que o prefeito sabia que elas estavam trabalhando nas casas difamando o 
candidato Ranieri, e que Adair pediu para pararem de falar mal do Ranieri nas casas, 
pois eles eram colegas e Ranieri era candidato a vice-prefeito, e que, com isso, sentiu-
se ameaçada. Disse que outras reuniões com o prefeito, Ranieri e Renzo já haviam 
acontecido na Secretaria Municipal de Saúde, na Câmara de Vereadores ou no anexo 
da prefeitura, “sempre para xingar as agentes de saúde”. Afi rmou que Adair pediu para 
votarem no Valter e no Ranieri para garantirem seus empregos e que se sentiu coagi-
da e ameaçada. Disse que fez perguntas e intervenções durante a reunião e gravou 
o áudio da conversa com a ajuda de Zeno Aloísio Krindges, pessoa que emprestou o 
equipamento. Durante a reunião, pelo conteúdo da fala do prefeito, entendeu que ele 
estava pedindo votos.

 Claudia Eleanai Machado, visitadora do programa Primeira Infância Me-
lhor – PIM - à época, negou que os representados tenham realizado pedido de votos 
durante a reunião ou oferecido vantagem para conseguirem o voto. Eles teriam dei-
xado claro que as agentes eram livres para votar em quem quisessem. Afi rmou ser 
normal a realização de reuniões de trabalho, tal como a ocorrida naquele dia, e que 
foram instadas a parar de falar mal do candidato da situação, Ranieri. Disse que a 
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interpretação da reunião varia de acordo com a consciência de cada um, mas que 
não entendeu ter sido ameaçada, ter de utilizar o cargo para fazer campanha ou estar 
obrigada a votar nos representados.

 Juliana da Silva Vieira, à época técnica de enfermagem, disse que os 
representados não pediram votos e que a reunião tratou de assuntos relacionados ao 
trabalho. Afi rmou ter participado de outras reuniões e que na de agosto não foi amea-
çada a votar nos representados sob pena de demissão.

 Raquel Wilhelm, agente de saúde à época, afi rmou que os representa-
dos pediram ajuda, apoio e voto e que, além disso, trataram de assuntos de serviço 
na reunião. Afi rmou não terem sido ameaçadas de demissão, mas que estavam por 
serem demitidas. Negou tenham oferecido qualquer tipo de vantagem no evento e 
afi rmou que o encontro não era obrigatório, tendo havido anteriormente outras reu-
niões. Disse que os representados não deram a entender que era para usar o cargo 
para fazer campanha, nem ofereceram estrutura melhor de trabalho ou qualquer van-
tagem.

 Cirlei Follmann, agente de saúde à época, contou que a reunião era de 
rotina e de trabalho, tendo os representados esclarecido que cada uma era livre para 
votar em quem quisesse. Disse que fi zeram várias perguntas durante a reunião e que 
as funcionárias tinham dúvidas quanto à sua situação de trabalho e à remuneração, 
pois em outros municípios as agentes de saúde ganhariam mais. Narrou que as agen-
tes de saúde tinham dúvidas se poderiam trabalhar na campanha porque uma delas, 
Nilsa, era candidata ao cargo de vereadora, e que na reunião informaram que, após o 
expediente, cada uma era livre para fazer o que quisesse. Afi rmou que, quando recla-
maram do salário, o prefeito disse que quem não quisesse trabalhar como agente de 
saúde poderia pedir demissão. A agente Raquel teria feito perguntas sobre o processo 
que tramitava na Justiça do Trabalho, razão pela qual teriam entrado nesse assunto.

 Cláudia Winter, visitadora do PIM à época, afi rmou que os representa-
dos não pediram votos na reunião e disseram que as agentes eram livres para votar 
em quem quisessem, podendo fazer campanha, desde que evitassem fazê-lo no ho-
rário de trabalho. Disse que os representados foram questionados sobre os salários, 
e aí eles afi rmaram que quem não estivesse contente com o seu salário poderia pedir 
as contas, pois o prefeito não iria demitir porque precisava do serviço. Por essa razão, 
o prefeito teria explicado o que fazia com o dinheiro público. Em nenhum momento 
foi dito que se não votassem, seriam demitidas. Afi rmou que as agentes Maria Beatris 
e Raquel estavam exaltadas, fazendo perguntas a Adair e Renzo sobre política a fi m 
de que eles confessassem que preferiam que elas votassem neles, e que Tânia pe-
diu para elas se acalmarem. O encontro era de rotina, participou de outras reuniões 
para tratar de assuntos de trabalho no anexo da prefeitura ou no posto de saúde, e na 
reunião de agosto trataram de diversas questões como o fornecimento de protetores 
solares.

 Nerci Ana Schutz Roos, à época agente de saúde, relatou ter participado 
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de outras reuniões em que os representados se diziam os pilares das agentes de 
saúde, afi rmando que “se caíssem todos cairiam”, e que entendeu com esse exemplo 
que seriam demitidas se não votassem neles. Disse que eles prometeram a  manu-
tenção das agentes de saúde no cargo, caso fossem eleitos, que pediram votos e que 
usassem o cargo a fi m de promover a candidatura dos representados. Afi rmou que se 
sentiu coagida e ameaçada “pelo que estava nas entrelinhas” e que mandaram não 
usar o cargo para falar mal do Ranieri. Não lembrou terem falado que eram livres para 
votar em quem quisessem.

 Daiane Vieira, técnica de enfermagem à época, afi rmou que as reuniões 
aconteciam a cada dois meses, e que não participou da reunião tratada nos autos. 
Disse que os representados nunca pediram votos nem ameaçaram as agentes de 
saúde e que essas se consideravam inimigas do prefeito.

 Geni Uroda, visitadora do PIM à época, narrou que não participou da 
reunião, mas que não foi coagida a votar nos candidatos representados, tendo sido 
apenas deixado claro, por eles, que as visitadoras não podiam fazer campanha no 
horário de trabalho.

 Deonise Maria Krein, agente de saúde na época, afi rmou que às vezes 
eram realizadas reuniões, e que na de agosto os representados colocaram como pilar 
de sustentação das agentes, pois tal como ocorre num jogo de dominó, todos cairiam 
juntos. Havia comentários de que as agentes estariam irregulares e eles teriam afi r-
mado que todas estavam legalizadas, e que, se votassem neles, continuariam com o 
emprego. Disse ter se sentido coagida e ameaçada, entendendo que era para fazer 
campanha para Valter e Ranieri, e que a reunião tratou também de aumento de salá-
rio. Negou tenham solicitado que fi zessem campanha e contou que eles pediram para 
pararem de criticar o Ranieri.

 Zeno Aloísio Krindges também foi ouvido em juízo, disse que é amigo do 
marido de Maria Beatris, que trabalhou na candidatura da oposição, e que o gravador 
por ele emprestado pertencia à coligação adversária da candidatura dos representa-
dos. Afi rmou que viu Maria Beatris em uma reunião de campanha, e que não sabia 
que a gravação seria utilizada para fi ns políticos.

 Segundo a certidão da fl . 250, Maria Beatris Boeno Lino Gallas é eleitora 
fi liada ao PMDB desde 28.11.2005, partido adversário dos representados.

 Concluída a instrução e apresentadas as alegações fi nais, o processo foi 
sentenciado com conclusão pela condenação dos recorrentes.

 Conforme já referido, o pedido de perícia e a alegação de ilicitude da 
prova foram renovados no presente recurso, a preliminar foi suscitada na sessão de 
julgamento pelo defensor dos recorrentes, em sede de sustentação oral, e o requeri-
mento foi indeferido pelo mesmo motivo invocado pelo juiz sentenciante, no sentido 
de que a realização da perícia seria incompatível com o processo eleitoral.

 Analisei detidamente os autos a fi m de verifi car a plausibilidade jurídica 
do pedido, a existência de fundados indícios que levassem à conclusão pela necessi-
dade da prova, e concluí que há justo motivo para que o pedido seja deferido.
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 É possível que a gravação tenha sido editada, com supressão de falas, 
circunstância que lhe retiraria o sentido, ou melhor, incorporaria sentidos diferentes 
àquilo que teria sido realmente dito, a fi m de prejudicá-los.

 Além disso, a degravação fornecida pela acusação não é literal, porque, 
da mesma forma, traz transcrição apenas parcial dos discursos proferidos na reunião, 
descontextualizando e alterando a compreensão do que realmente teria sido dito.

  A prova oral, por sua vez, converge em muitos pontos, sendo 
manifesta a existência de descontentamento por parte das agentes de saúde com a 
administração de Adair, não apenas em razão do não atendimento da reivindicação de 
aumento salarial, mas devido à iminente possibilidade de que perdessem o emprego 
diante das ações que impugnavam a forma de sua contratação.

 Sobre a realização de perícia em mídia, entendo que seu deferimento 
requeira muita parcimônia por parte do julgador.

 Gravações efetuadas ou supervisionadas por órgãos policiais certamen-
te tendem a gozar de maior prestígio, tendo em vista que os servidores públicos en-
volvidos nesta coleta de provas normalmente não têm envolvimento com a questão de 
fundo e, portanto, não seriam contaminados pelo interesse em fazer com que a prova 
refl etisse este ou aquele fato.

 Já em relação às gravações efetuadas por particulares, deve ter-se a ne-
cessária parcimônia para evitar que se crie situação próxima ao fl agrante preparado.

 A questão principal que deveria ter sido considerada é que a prova foi 
produzida com o auxílio da coligação adversária dos recorrentes, conforme reconhece 
a agente de saúde que gravou a conversa, Maria Beatris, em seu depoimento judicial 
(mídia à fl . 262), oportunidade em que afi rmou ter solicitado a Zeno Aloísio, militante 
da coligação adversária, o empréstimo de um gravador para registrar a reunião. Zeno 
confi rmou, também em juízo (mídia à fl . 269), ter fornecido o gravador a Maria Beatris 
e pessoalmente tê-lo devolvido à direção partidária juntamente com o áudio gravado 
por Maria Beatris.

 Conforme ambos reconheceram, a gravação foi levada a conhecimento 
do Ministério Público Eleitoral cerca de duas semanas depois de realizada.

 Importa registrar que Zeno confi rmou a participação de Maria Beatris em 
reunião partidária promovida pela coligação adversária, naquele pleito, e que ela era 
fi liada ao partido da oposição.

 Essa situação bem demonstra que não é crível a alegação de Maria Be-
atris e de Zeno no sentido de que não sabiam que a gravação seria utilizada para fi ns 
políticos.

 A fragilidade da gravação efetuada por adversário político foi ressaltada 
em julgado do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, no qual constou ser a perícia in-
dispensável para o deslinde da questão:

Recurso Eleitoral. Propaganda apresentada antes do dia 6 de julho. 
Discursos em favor de possíveis candidatos. Fragilidade do acervo 
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probatório. Perícia não realizada. Indispensável para o deslinde da 
questão. Recursos providos. Sentença reformada. Multa insubsistente.
I - Sentença prolatada após o prazo legal. O termo inicial do prazo para 
recorrer começa a partir da intimação do advogado da parte, e não da 
publicação da sentença, conforme entendimento desta Corte.
II - Consigna o art. 145, do CPC que, quando a prova depender de 
conhecimento técnico, o juiz será assistido por perito. Não há registro 
de relaização de perícia no CD anexado aos autos, indispensável para 
o deslinde da questão.
III - Recursos conhecidos e providos. Sentença reformada. Multa in-
subsistente.11

 Em relação à impugnação da autenticidade de prova, transcrevo decisão 
do Tribunal Superior Eleitoral na qual foi assentado que o indeferimento da prova pe-
ricial caracteriza cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal:

Representação - Propaganda eleitoral antecipada - Prefeita – Pronun-
ciamento em inauguração de escola - Gravação em fi ta cassete - Im-
pugnação de sua autenticidade - Perícia - Necessidade - Art. 383 do 
Código de Processo Civil - Cerceamento de defesa - Art. 5º, LV da 
Constituição Federal. Recurso conhecido e provido.12

 No caso dos autos, sobretudo considerando que os recorrentes não fo-
ram eleitos e que o primeiro indeferimento da perícia se deu após a eleição (em ja-
neiro de 2013), tenho que a celeridade e economia processuais não são justifi cativas 
sufi cientes para cercear o direito de produção de provas.

 Caso os recorrentes tivessem sido eleitos, a utilização de artifícios como 
produção de provas irrelevantes poderia levar ao prolongamento da demanda, de 
modo que o mandato ilicitamente conquistado pudesse ser usufruído pelo maior tem-
po possível. Não é o caso.

 Em verdade, em casos como o presente, normalmente a perícia é deferi-
da de plano na origem, com a determinação de realização pela Polícia Federal ou pelo 
Instituto Geral de Perícias da Polícia Civil, a fi m de evitar a permanência da discussão 
sobre a validade da prova e dirimir quaisquer dúvidas que possam surgir em relação 
à sua autenticidade. 

 De fato, na ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada 
contra os recorrentes com base na mesma prova, Processo n. 043/1.13.0000178-5, 
que tramita perante a 1ª Vara Judicial de Cerro Largo, o pedido de perícia foi desde 
logo deferido pelo magistrado responsável, conforme comprova a ata da audiência 
acostada aos autos pelos recorrentes.

11 CEARÁ. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Recurso Ordinário Eleitoral n. 12957. […]. Rel. Dr. 
Jorge Aloísio Pires, Fortaleza, CE, 03 de novembro de 2004. In: Tribunal Regional Eleitoral do 
Ceará, Fortaleza, CE, publicado em Sessão, 03 nov. 2004.

12 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 19243. […]. Rel. Min. Fernando 
Neves Da Silva, Brasília, DF, 19 de abril de 2001. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, v. 
1, p. 50, 25 maio 2001.
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 Por conta disso, e com a fi nalidade de votar pelo aproveitamento daque-
la prova, solicitei informação àquele juízo, tendo a assessoria informado, por e-mail 
que nesta assentada junto aos autos, ter sido frustrada a realização de perícia, pois 
o cartório eleitoral não forneceu a mídia para análise, sob o argumento de que este 
processo eleitoral ainda está em tramitação.

 A realização de perícia técnica é medida impositiva, pois há justo motivo 
para o questionamento quanto à confi abilidade da prova desde o início da tramitação, 
nos exatos termos em que argumentado pelos recorrentes.

 O postulado da ampla defesa impõe que aos acusados seja oferecida 
a possibilidade de uso de todos os mecanismos de defesa legalmente permitidos, 
a fi m de que possam, com plenitude, contestar o pedido, mormente tratando-se de 
feitos eleitorais que podem culminar com cassação de registro de candidatura ou de 
diploma, ou o afastamento do demandado da vida política pelo prazo de oito anos, 
exatamente a hipótese dos autos. 

 Dessa forma, e diante das circunstâncias do caso concreto, conside-
rando que a gravação foi efetuada por pessoa fi liada ao partido de oposição e que os 
demandados, desde o primeiro momento em que foram ouvidos, ainda pelo Ministério 
Público Eleitoral, levantaram a manipulação da gravação, tenho que o indeferimento 
da realização de perícia na mídia apresentada ao Parquet confi gurou cerceamento de 
defesa.

 Além disso, uma vez reconhecida a ilicitude dessa prova, entendo que 
deveria ser analisada a questão da ilicitude por derivação das demais provas colhidas 
durante a instrução, dela decorrentes.

 No entanto, o § 2º do art. 282 do CPC determina que, quando puder de-
cidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a 
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

 Com base no citado dispositivo, em vez de pronunciar a declaração de 
nulidade, que decorreria da acolhida da preliminar de cerceamento de defesa devido 
ao indeferimento da prova técnica, cumpre, desde já, proferir voto pela improcedência 
dos pedidos condenatórios, uma vez que a proposição é mais benéfi ca aos recorren-
tes e, na minha compreensão, muito mais justa para com os fatos analisados.

 O exame do áudio permite concluir ter o evento que deu origem à ação 
se tratado de uma reunião de trabalho. Naquela ocasião, em nenhum momento os 
recorrentes se apresentaram com a postura de candidatos, mas sim como colegas 
que, a despeito de ocuparem posição hierárquica superior, respondem perguntas, 
tentam explicar a repercussão jurídica das contratações das celetistas e a intervenção 
do Ministério Público do Trabalho, orientam sobre a postura que deve ser assumida 
pelas agentes em relação à eleição, e pedem, encarecidamente, o fi m da propaganda 
negativa em relação aos candidatos da situação.

 No pertinente ao abuso do poder de autoridade, o prefeito Adair era, 
em última instância, o superior hierárquico de todos os participantes da reunião, e 
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sua fala concentrou-se em três questões objetivas: solicitar que as agentes de saúde 
parassem de falar mal do candidato da situação durante as visitações à comunidade, 
explicar a impossibilidade de fornecer aumento salarial, e prestar informações sobre 
o processo instaurado pelo Ministério Público do Trabalho, no qual foi solicitada a ex-
tinção das contratações  de trabalho realizadas sem prévio concurso público.

 Conforme prova oral e documental que consta dos autos, a reunião ocor-
reu no auge da tramitação da referida ação civil pública e todos estavam inseguros 
com a iminência de perda do emprego. Além disso, havia constantes reclamações 
de baixo salário e questionamentos quanto à gestão de verba pública realizada pelo 
prefeito.

 Ademais, a agente de saúde Maria Beatris, que realizou a gravação de 
áudio, confi rmou que a reunião foi convocada porque o prefeito sabia que elas esta-
vam difamando o candidato Ranieri, apoiado pela prefeitura, nas visitações às famí-
lias.

 Não vejo abuso de poder de autoridade no fato de o prefeito e os demais 
superiores convocarem reunião com as agentes no seu local de trabalho – o posto 
de saúde municipal – e solicitarem que parassem de falar mal do candidato Ranieri. 
Havia manifesta propaganda negativa do candidato por parte das funcionárias, que 
lhe eram subordinadas.

 A propaganda negativa revertia em prejuízo da atual administração, que 
pretendia, logicamente, ganhar a eleição, conforme Adair, honestamente, reconhece.

 Portanto, com respeito à opinião contrária, considero que não houve atu-
ação com abuso de poder apta à atração de qualquer penalidade. Análise de situação 
idêntica à dos autos já foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, 
em julgado que concluiu a impossibilidade de uma reunião de trabalho, isolada, confi -
gurar abuso do poder de autoridade:

Eleições 2008 - Recursos - Investigação Judicial Eleitoral - Lei Com-
plementar n. 64/1990, art. 22, e Lei n. 9.504/1997, art. 41-A - Abuso 
de Poder Político – Captação Ilícita de Sufrágio - Coação eleitoral de 
servidores públicos comissionados mediante ameaça de exoneração 
- Recurso adesivo não conhecido em face de carência de interesse ju-
rídico – Acusação fundamentada em gravação ambiental - Legalidade 
do meio probatório - Ato coagente sem potencialidade para desvirtuar 
o resultado eleitoral - Ausência de demonstração da participação ou 
consentimento dos candidatos benefi ciários - Recurso principal des-
provido. 1. A orientação jurisprudencial contemporânea empresta li-
citude à prova que decorre de gravação ambiental efetivada por um 
dos interlocutores, ainda que não conhecida e consentida pelo outro. A 
elucidação de fatos que possam ter interferido na regularidade e legiti-
midade do pleito eleitoral constitui garantia constitucional não somente 
de caráter individual, mas também de interesse coletivo, pelo que não 
pode ser suplantada pelo direito à privacidade, devendo, sim, com ele 
coexistir em obediência ao princípio interpretativo constitucional da 
harmonização ou da concordância prática, amplamente difundido na 
doutrina constitucionalista.
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2. O “uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder 
de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comu-
nicação social” (LC n. 64, art. 22) são condutas qualifi cadas pela po-
tencialidade de macular a legitimidade e a regularidade do pleito. O 
comportamento desmedido ou desvirtuado somente será punível se 
apurado sua capacidade de alterar o resultado eleitoral. Não há nisso 
proporção objetiva, quantifi cável, mas conclusão resultante de análise 
detida, realizada caso a caso, na qual é necessário ponderar a gravida-
de do fato e os efeitos nocivos que causou à normalidade do processo 
eletivo. Em que pese ser manifestamente ilegal e reprovável o uso de 
cargo público para constranger servidores a votarem em determinado 
candidato, não há como tipifi car a conduta como abuso de poder políti-
co (Lei Complementar n. 64/1990, art. 22) quando constituir ato isolado 
- reunião restrita a um pequeno número de servidores -, sem provas de 
que tenha repercutido decisivamente no convencimento de parte con-
siderável do eleitorado. O comportamento não se conforma, de igual 
modo, à hipótese legal da captação ilícita de votos (Lei n. 9.504/1997, 
art. 41-A), quando comprovado que o candidato não participou, nem 
consentiu com a ação, seja na qualidade de mentor intelectual, seja 
como partícipe.13

 Relativamente à conclusão de que os fatos caracterizam a prática das 
condutas vedadas previstas nos incs. I e II do art. 73 da Lei das Eleições, que tratam 
das espécies de abuso de poder ao vedar o uso, em benefício de candidatos, de bens, 
serviços e servidores, a prova demonstra, à saciedade, que a reunião contestada foi 
rotineira, tratou de assuntos de trabalho afetos aos serviços prestados pelos partici-
pantes, e não causou, de forma alguma, benefício ou proveito eleitoral capaz de que-
brar o princípio da igualdade de candidatos.

 Especifi camente no pertinente ao uso de bens públicos, a reunião ocor-
reu no posto de saúde municipal porque as funcionárias que deveriam dela participar 
trabalhavam na Secretária de Saúde do município. Relativamente ao uso de servidor 
público, Tânia compareceu porque era a Secretária Municipal de Saúde, chefe media-
ta das agentes de saúde e visitadoras presentes, assim como Renzo, que ostentava 
a condição de tomador do serviço, pois era o presidente da associação hospitalar que 
contratou as funcionárias.

 Ou seja, presentes as empregadas convocadas para o encontro, foram 
prestados esclarecimentos sobre a situação do convênio e foram permitidas interven-
ções por parte das agentes comunitárias de saúde e do programa Primeira Infância 
Melhor. Os temas abordados na reunião não se ativeram exclusivamente à questão 
da eleição vindoura.

13 SANTA CATARINA. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Recurso Eleitoral n. 1709. […]. 
Rel. Dr. Newton Trisotto. Relator substituto Dr. Sérgio Torres Paladino, Florianópolis, SC, 25 de 
janeiro de 2010. In: Diário da Justiça Eleitoral de Santa Catarina, Florianópolis, SC, n. 16, p. 6, 
28 jan. 2010. Disponível em:

  <https://www.tre-sc.jus.br/djesc-consulta/downloadPdf/diario-2010-16.pdf?ido=11001>. Acesso em: 
1º set. 2016.
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 Tanto Adair quanto Renzo passam boa parte do tempo da gravação ten-
tando justifi car a legalidade do convênio e manifestando sua intenção de manutenção 
do posto de trabalho das ouvintes. Aos 30 minutos da gravação, TANIA retoma a fala 
e a qualidade do áudio fi ca bastante prejudicada, sendo em seguida pausada a grava-
ção. É bastante razoável acreditar que, nesse momento, a recorrente passou a tratar 
de temas técnicos atinentes às funções dos presentes na reunião e, mesmo que se 
suponha que o tenha feito por apenas 10 minutos, isso já justifi caria a convocação 
para a reunião.

 Quanto à alegação de compra de votos, em momento algum há pedido 
de voto em troca de qualquer vantagem, por menor que seja. Toda a prova não deixa 
dúvidas de que nada foi prometido, tendo Adair enfatizado que não tinha condições de 
oferecer nada às funcionárias e que aquelas que não estivessem satisfeitas estavam 
autorizadas a pedir demissão.

 Não houve ameaça ou coação. As próprias agentes que fi zeram essa 
referência assumiram que “se sentiram ameaçadas”, “estava nas entrelinhas”, mas 
negaram que tenha sido realizada qualquer imposição. Essa é a conclusão a que se 
chega, inclusive, do depoimento de Maria Beatris, que começa sua declaração judicial 
afi rmando que os recorrentes não se dirigiram com ameaças na reunião.

 A captação ilícita de sufrágio exige uma relação de mercancia, a forma-
ção de um negócio, o toma lá, dá cá. Essa hipótese não ocorreu, não houve oferta 
alguma em troca de votos.

 Os recorrentes, de fato, defendem e manutenção do convênio que pos-
sibilita a contratação das agentes, mas o fazem justifi cando o atendimento da popu-
lação e a manutenção dos serviços de saúde, e não como “cabide de empregos” ou 
favor que benefi ciaria as contratadas. Da mesma maneira, não vislumbro hipótese de 
grave ameaça e, menos ainda, existência de prova cabal de sua ocorrência, o que se 
faz necessário para a aplicação das pesadas sanções da captação ilícita de sufrágio 
ou abuso de poder.

 Nesse sentido, pela necessidade de prova cabal da conduta ilícita, trans-
crevo o seguinte precedente:

Eleições 2012. Recurso. AIJE. Captação Ilícita de Sufrágio. Acervo 
probatório. Insufi ciente. Desprovimento do recurso. 1. A confi guração 
do ilícito previsto no art. 41-A da Lei n. 9.504/97 requisita: (a) realiza-
ção de uma das condutas típicas, quais sejam, doar, oferecer, prome-
ter ou entregar bem ou vantagem pessoal a eleitor, bem como contra 
ele praticar violência ou grave ameaça; (b) fi m especial de agir, consis-
tente na obtenção do voto do eleitor; (c) ocorrência do fato durante o 
período eleitoral. 2. Conforme consta no voto do Min. Marcelo Ribeiro, 
relator do Recurso Ordinário n. 441916/DF, com decisão publicada no 
DJE de 24.05.2012: “É fi rme o posicionamento desta Corte de que, 
para a confi guração da captação de sufrágio, malgrado não se exija a 
comprovação da potencialidade lesiva, é necessário que exista prova 
cabal da conduta ilícita (Precedentes: REspe n. 21.390113F, rel. Min. 
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Humberto Gomes de Barros, DJ de 12.9.2006; RO n. 1.484/SP, DJe de 
11.12.2009, de minha relatoria; e RO n. 47191 571MT, Rel. designado 
Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 4.2.2011).” 3. A prova a funda-
mentar uma condenação tão grave como a de captação ilícita de su-
frágio, que não só retira o mandato conferido nas urnas ao seu titular, 
mas também o afasta da disputa política pelo período de oito anos, não 
pode ser uma prova que deixe um rastro sequer de dúvida. Deve ser 
sim fi rme, robusta, baseada em afi rmações seguras. E não foi isto que 
se viu no presente feito. 4. Recurso Eleitoral provido, com extinção por 
perda de objeto da Ação Cautelar n. 53-25.2013.6.25.0000, nos termos 
do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil.14

 A fala de Renzo pode ser considerada a mais pesada, porque ele trata 
da ação que tramitava na Vara do Trabalho e confessa que, com o término do convê-
nio, todos seriam demitidos. Essas palavras, por mais duras e difíceis de ouvir, eram a 
mais pura verdade do que estava acontecendo no município, pois Renzo, assim como 
as agentes de saúde, trabalhava para a associação hospitalar, e o processo tinha, 
justamente, o objetivo de interromper os seus contratos de trabalho.

 Por isso, bem se vê que a degravação imprimiu ao tema da conversa um 
sentido que ela não possuía, pois o tempo todo os recorrentes explicaram que todos 
estavam ameaçados de perder o emprego em face da ação civil pública. A temática 
sobre demissão não tinha relação alguma com a eleição, e sim com o processo que 
tramitava na Justiça do Trabalho, e a degravação, na forma como apresentada, des-
virtua essa circunstância. 

 De fato, por ser período eleitoral, por conta da pauta incluir a questão da 
realização de campanha durante o horário de trabalho, e em razão da inquietude das 
servidoras em relação à intervenção do Ministério Público do Trabalho e demandas 
salariais, os recorrentes acabaram por tentar justifi car suas ações e enaltecer seus 
feitos na administração do município, sobretudo em relação aos esforços empreendi-
dos na área da saúde.

 E porque o discurso de Adair, Tânia e Renzo foi sempre no sentido de 
pedir encarecidamente que as funcionárias parassem de fazer campanha durante o 
horário de trabalho, explicar que não tinham condições de fornecer aumento salarial, 
a efetiva possibilidade de demissões em face da ação civil pública que estava em 
tramitação e, acima de tudo, assentar a liberdade que as agentes de saúde, do PIM e 
da SAMU, tinham para votar em quem bem entendessem, tenho que a ação não traz 
mínima prova de abuso de poder capaz de atrair o juízo condenatório.

 Ademais, as contratadas presentes na reunião não representam um gru-
po acuado ou temeroso. As explanações que são ouvidas ao longo do áudio permitem 

14 SERGIPE. Tribunal Regional Eleitoral do Sergipe. Recurso Eleitoral n. 58676. […]. Rel. Dr. Jorge 
Luís Almeida Fraga, Aracajú, SE, 04 de fevereiro de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico, Ara-
cajú, SE, n. 30, p. 2, 17 fev. 2014. Disponível em:

  <http://www.tre-se.jus.br/servicos-judiciais/dje/diario-da-justica-eletronico>. Acesso em: 1º set. 
2016.
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concluir que Tânia, Adair e Renzo tentam justifi car a situação na qual se encontra o 
município, ponderam sobre a falta de recursos (e nesse ponto surge a colocação do 
prefeito sobre a demissão – voluntária - daquelas que não estivessem satisfeitas com 
o salário) e lamentam a possibilidade de vir a se realizar concurso público e as vagas 
serem preenchidas por pessoas que não residem em Cerro Largo.

 É certo que os representados também pedem apoio ao seu projeto po-
lítico, mas deixam claro que respeitam a posição ideológica das servidoras. Também 
reiteradamente solicitam que não se faça campanha durante o horário de trabalho.

 Assim, por considerar que se tratou de reunião de trabalho e perceber 
que não houve solicitação de que fi zessem campanha em favor dos recorrentes, não 
vejo como fazer incidir as hipóteses de infração requeridas na inicial.

 Pedindo vênia à ilustre relatora, concluo que a reunião realizada no dia 
20 de agosto de 2012 não desbordou da rotina administrativa de uma Secretaria de 
Saúde municipal, e que a acusação e o caderno probatório, de modo algum, confi r-
mam a versão do Ministério Público Eleitoral, passando longe de acarretar a conde-
nação dos recorrentes. 

 Nesses termos, VOTO no sentido de:
 a) declarar que a degravação inserida nas folhas 04-11, 51-55, e no 

arquivo de mídia juntado aos autos, é ilegítima, determinando a supressão, de modo 
a tornar impossível a leitura, do texto contido na fl . 04, a partir de onde se lê “Tânea 
Porsch”, íntegra do verso da fl . 04, e fl . 11 dos autos;

 b) deixar de pronunciar a nulidade decorrente do cerceamento de de-
fesa causado pelo indeferimento da prova pericial, por aplicação do § 2º do art. 282 
do CPC, restando, por consequência, prejudicada a preliminar de ilicitude das provas 
colhidas por derivação;

 c) acompanhar a relatora quanto ao afastamento das demais preliminares;
 d) no mérito, dar provimento ao recurso interposto e julgar improceden-

tes os pedidos condenatórios;
 Por fi m, relativamente ao pedido de juntada de cópias de documentos 

requerido na peça recursal à fl . 426, consigno que a providência compete à parte inte-
ressada e independe de intervenção judicial.

 (Após votar o Dr. Leonardo Tricot Saldanha pediu vista o Dr. Silvio Ro-
naldo. Julgamento suspenso.)

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
– presidente -, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, 
Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes, bem 
como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes: (Voto-vista)
 Este processo veio a julgamento na sessão do dia 31 de março de 2016, 

da Relatoria da Dr. Gisele Anne Azambuja, e trata-se de recurso em ação de investiga-
ção judicial eleitoral por abuso do poder de autoridade, cumulada com representação 
por condutas vedadas e captação ilícita de sufrágio. A sentença não acolheu as pre-
liminares e julgou procedentes os pedidos, para o fi m de condenar os representados, 
ora recorrentes, ao pagamento de multa individual no valor total de R$ 7.000,00, e 
declaração da inelegibilidade pelo prazo de 8 anos.

 A profi ciente e culta relatora manteve a sentença.
 O Dr. Leonardo Saldanha pediu vistas para melhor analisar os autos e 

proferiu voto divergente, decidindo de modo diverso quanto à valoração da prova dos 
autos. 

 Em seu voto, narrou ele que:

A ação foi ajuizada com base em gravação ambiental de áudio de uma 
reunião ocorrida no posto de saúde municipal de Cerro Largo, no dia 
20 de agosto de 2012, da qual participaram agentes comunitárias de 
saúde, agentes do programa Primeira Infância Melhor - PIM, técnicas 
de enfermagem da SAMU, e os representados: Adair José Trott, prefei-
to de Cerro Largo à época, Renzo Thomas, presidente da Associação 
Hospitalar de Caridade Serro Azul, entidade responsável pela contra-
tação das funcionárias de saúde, e Tânia Rosane Porsch, secretária 
municipal de saúde.
A conversa foi gravada pela agente de saúde Maria Beatris Boeno Lino 
Gallas, por meio de gravador digital emprestado por Zeno Aloísio Krin-
dges, integrante da Coligação Cerro Largo Unido e Forte, que fazia 
oposição à coligação Pra Continuar Crescendo, pela qual concorriam 
os candidatos recorrentes Valter Hatwig Spies, então vice-prefeito de 
Cerro Largo e candidato à eleição como prefeito, e Ranieri Tonim, can-
didato a vice-prefeito na chapa de Valter.
Os candidatos não participaram do encontro.
Para comprovar que a reunião foi realizada com a fi nalidade de praticar 
abuso de poder, captação ilegal do sufrágio e condutas vedadas, a 
inicial foi acompanhada da mídia digital com o áudio das conversas lá 
travadas e a respectiva degravação (fl . 60), texto reproduzido na pró-
pria representação (fl s. 04-11) e às fl s. 51-55. Além disso, foi acostada 
a cópia do procedimento investigatório eleitoral que tramitou junto à 
Promotoria Eleitoral de Cerro
Largo (fl s. 36-144), no qual consta cópia de representação ajuizada 
pelo Ministério Público do Trabalho contra os recorrentes, por alegado 
assédio moral no ambiente de trabalho, termos de declarações pres-
tadas perante a Promotoria Eleitoral de Cerro Largo, cópia de ação 
civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra os re-
correntes e a associação hospitalar municipal, e o respectivo termo de 
acordo fi rmado por Adair e Renzo naquele processo, no qual compro-
meteram-se a realizar concurso público para contratação de profi ssio-
nais de saúde.
Os recorrentes foram condenados com base na acusação de que o 
evento foi realizado com a única e exclusiva fi nalidade de pressionar 
as servidoras para que fornecessem apoio eleitoral à candidatura de 
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Valter Hawig Spies e Ranieri Tonim, sob ameaça de demissão, e de 
prometer-lhes a manutenção no emprego em caso de voto.

 Não obstante tivesse acompanhado a culta Relatora quando do julga-
mento, fi quei em dúvida a partir da extensa análise do processo, produzida pelo Dr. 
Leonardo Saldanha, e pedi vista dos autos para melhor ponderar acerca das questões 
em debate.

 Pedindo vênia à culta e proba Juíza, Dra. Gisele, com o mais profundo 
respeito, antecipo que ouso divergir das conclusões por ela trazidas quando de seu 
julgamento, muito embora divirja das conclusões e do direcionamento adotado pelo 
Dr. Leonardo no voto por ele proferido.

 Explico.
 O processo é extenso e exigiu uma demorada análise e refl exão sobre o 

acervo probatório nele contido.
 De início, causou-me estranheza, certamente por não ter visto caso aná-

logo, em que pese o efetivo exercício da advocacia já há mais de quarenta (40) anos, 
e que diz tanto com o modo em que foi descrita a degravação do conteúdo do CD de 
áudio de fl s. 25, segundo o Ministério Público Eleitoral “de forma mais detalhada, or-
ganizada e de forma mais fi el do que a degravação das fl s. 07/11”.

 Primeiro, pela quantidade de destaques dados a cada depoimento de-
gravado, quer com a variação do tamanho das letras, quer quanto ao uso de negrito 
e sublinhado, como se quisesse acentuar que nos diálogos transcritos houvesse en-
tonação de voz ou diferenciação, e até mesmo em trechos isolados, que acabei por 
constatar – após ouvir atentamente a péssima gravação – diga-se de passagem – por 
duas vezes, que nem sempre correspondem ao que exatamente quiseram dizer as 
partes.

 De outro lado, surpreendeu-me o modo como foram descritos os depoi-
mentos das testemunhas, exatamente iguais entre si, com a mesmíssima redação, 
como se fossem um só depoimento, transcritos em relação às demais testemunhas.

 Basta ver-se o trecho que ora reproduzo:

[…] Perguntado qual foi o motivo da realização da reunião, respondeu 
que a referida reunião não tratou, sob hipótese alguma, de aumento 
salarial dos Agentes Comunitários de Saúde. Que a referida reunião foi 
convocada pelo Prefeito ADAIR, pelo RENZO THOMAS e pela TANIA 
POERSCH para que os Agentes Comunitárias de Saúde e Agentes 
do PIM votassem nos candidatos por eles (ADAIR, RENZO e TANIA) 
apoiados (candidatos VALTER e RANIERI), sob pena de perderem o 
emprego de Agentes Comunitários e Agentes do PIM, bem como pe-
diram para falar mal do RAINERI TONIN na Rua.”[...]”. Que a reunião 
não teve mais do que 30 minutos, foi curtíssima a reunião, sendo que 
tudo o que foi dito na reunião está degravado nos autos” – fl s. 17 e 17 
verso, depoimentos de RAQUEL WILHELM e MARIA BEATRIS BOE-
NO LINO GALLAS.
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 Idêntico texto foi lançado para os depoimentos de NERCI ANA SCHUTZ 
ROOS (fl s. 17v., 18 e 18v.). Idem, depoimentos de DEONISE MARIA KREIN, NILSA 
CECÍLIA RAUBER e OLGA FRANCIELE DE SOUZA KRAMER (fl s. 18v. e 19). Idem, 
CLAUDIA ELEANAI MACHADO, (fl s. 19v., 20 e 20v.).

 Testemunhas, por mais que lembrem dos fatos, jamais reproduzem exa-
tamente as mesmas informações, com exatamente o mesmo linguajar, exceto se ti-
vessem redigido previamente seus depoimentos ou fossem orientadas a responder 
texto previamente elaborado. Tal prova, de plano, é posta em dúvida pela maneira 
com que trazida à lume.

 A surpresa, contudo, não foi só minha, pois ao ler a defesa dos denun-
ciados vi seu advogado lançar a mesma surpresa e contestar essa prova trazida em 
tais termos pelo Ministério Público Eleitoral.

 Com efeito, é o que se lê à fl . 185 dos autos na escrita do defensor:

Os depoimentos utilizados pelo Ministério Público Eleitoral são cópias 
literais uns dos ouros, o que demonstra claramente a ausência de li-
berdade das testemunhas em prestar seu depoimento e a sua impres-
tabilidade. Ou há como acreditar que pessoas diversas, ouvidas sepa-
radamente, teriam falado as mesmas coisas, com os mesmos termos, 
identicamente transcritos pelo Ministério Público Eleitoral? Evidente-
mente que não. Somente é possível acreditar se as mesmas “combi-
naram” seus depoimentos, o que também os compromete por ilegal.

 E arremata a defesa:

As testemunhas ouvidas pelo MP não idôneas e tampouco isentas, 
sendo, em verdade, adversários políticos ferrenhos e declarados dos 
contestastes, o que faz com que suas palavras não gozem da neces-
sária credibilidade para o fi m de servir de pivô a um eventual decreto 
de condenatório.

 Examinados os depoimentos em seu conjunto outra é a conclusão a que 
chego, até mesmo por não existir “vozes uníssonas”, como afi rmado pelo Ministério 
Público e pelo próprio Juiz prolator da sentença, notadamente quanto ao tempo de 
duração da reunião. Para o MP Eleitoral e para o Juiz, 31min27seg, que, por corres-
ponder ao mesmo tempo da gravação, faria esta incontroversa quanto ao material 
gravado. Ora, em contraponto, outras testemunhas afi rmam que a reunião durou cer-
ca de uma hora, e que os representados lá teriam permanecido entre 30 a 40 minutos.

 O Dr. Leonardo bem apanhou o contexto e ânimo em que se realizou 
a reunião de 20 de agosto de 2.012, em que havia uma indisposição da maioria dos 
participantes em face da administração capitaneada pelo Prefeito Adair, porquanto 
contratados por convênio fi rmado entre o município e a Associação Hospitalar de Cari-
dade de Serro Azul, o que gerou insegurança e apreensão nos contratados, que sobre 
isso sabatinaram Aldair, desde a sua chegada no local, sem que sobre isso tivesse 
havido gravação.
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 Daí, com seriedade, se pode depreender que um dos assuntos da reu-
nião foi a manutenção das agentes de saúde no emprego, além dos rumores de que 
algumas delas, durante o exercício das funções, falavam mal do candidato a vice- 
prefeito, Ranieri Tonin, daí decorrendo o confessado pedido de que parassem de falar 
mal desse candidato da situação nas casas em que prestavam os serviços que lhes 
competia.

 A verdade é que a base do processo se assenta na degravação do áu-
dio, gravado clandestinamente por MARIA BEATRIS BOENO LINO GALLAS, confes-
sadamente de partido opositor ao do Prefeito em exercício, que para tanto se valeu de 
equipamento de propriedade do partido concorrente, emprestado por ZENO ALOÍSIO 
KRINDGES, que confi rmou tais fatos em depoimento ao juízo.

 Ocorre que desde a primeira intervenção no feito, ADAIR JOSÉ TROTT, 
no termo de declaração fi rmado junto ao Ministério Público, em data de 28 de setem-
bro de 2.012, cerca de um mês após a reunião, afi rmava que “devem ter feito uma 
montagem ou algum corte” (fl s. 74-75).

 Sucederam-se as alegações nesse sentido, afi rmando ser a gravação 
“clandestina e incompleta, claramente editada, a qual produz diálogos absolutamente 
descontextualizados” (fl s. 184-196 e 220-230).

 E, como bem pontuou o voto divergente, diante do indeferimento do pe-
dido de realização da perícia técnica (fl . 235v.), foi manifestada irresignação (fl . 244), 
reprisada em sede de alegações fi nais (fl s. 328-343) e no presente recurso (fl s. 372-
399).

 Calha aqui, rapidamente, examinar as postulações dessa inconformida-
de pelos ora recorrentes.

 O pedido deduzido pelo advogado dos representados foi expresso em 
sua defesa, à fl s. 230e 230 verso dos autos, no sentido de que, verbis:

[…]
b) para fi ns de prequestionamento, seja objeto de decisão explícita de 
Vossa Excelência acerca da alegada ilicitude da produção da prova 
clandestina (gravação de áudio ambiental) juntada aos autos e de sua 
admissibilidade no presente feito;
c. a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente: 
c.1.) Seja certifi cado pelo Cartório Eleitoral eventual fi liação político 
partidária de todas as agentes comunitárias de saúde e visitadoras do 
PIM;
c.2.) seja certifi cado pelo Cartório Eleitoral eventual representação de 
partido político ou coligação e também eventual candidatura (e por 
qual partido ou coligação) exercida pelas seguintes pessoas nas elei-
ções de 2012: Nilza Terezinha Rauber e todas as demais agentes co-
munitárias de saúde e visitadoras do PIM;
c.3.) seja Certifi cado pelo Cartório Eleitoral de eventual autorização 
judicial outorgada em feito eleitoral para se proceder à gravação inqui-
nada de ilícita e juntada aos autos;
c.4) seja degravado integralmente, sem cortes, o inteiro teor da grava-
ção ambiental juntada aos autos;
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c.5) seja periciada a gravação original a fi m de que se certifi que de sua 
autenticidade e de sua integridade (especialmente quanto às edições 
e cortes);

 O Ministério Público Eleitoral manifestou-se às fl s. 236/237 dos autos.
 A uma, requerendo a certifi cação pelo Cartório Eleitoral se as testemu-

nhas que elenca - arroladas pela defesa – possuem ou não fi liação partidária.
 A duas, especifi camente impugna os pedidos de “degravação da gra-

vação ambiental”, por entender “totalmente desnecessário e protelatório, porquanto 
o conteúdo do CD já foi degravado na própria petição inicial”, justifi cando que tal re-
querimento “visa apenas desviar a atenção do Juízo acerca dos grifos e destaques 
opostos na degravação constante da petição inicial”, por ele promovidos, e sugere 
que “o próprio Juiz poderá (deverá) ouvir o CD encartado nos autos, acompanhando 
o que consta degravado na petição inicial, para vislumbrar a desnecessidade de nova 
degravação”.

 A três, impugna o “requerimento de perícia no CD de mídia que contém 
a gravação ambiental”, por entender “totalmente desnecessário e protelatório, pois 
tanto o conteúdo, quanto a extensão da conversa, em minutos, foram totalmente de-
monstrados e comprovados pelas testemunhas ouvidas durante a investigação minis-
terial”.

 A quatro, reitera pedido de notifi cação pela Justiça Eleitoral as testemu-
nhas arroladas pelo MINISTERIO PUBLICO ELEITORAL, quanto as pela defesa de 
RENZO, para comparecerem à audiência de instrução a ser designada, verbis, “sob 
pena de grande prejuízo à acusação, na medida em que o Promotor Eleitoral signa-
tário exercerá sua funções nesta 96ª Zona Eleitoral apenas até o dia 31 de janeiro 
de 2013 (em virtude de promoção para a Comarca de São Luiz Gonzaga/RS), após o 
que a função de Promotor Eleitoral desta 96ª Zona Eleitoral será atendida em regime 
de substituição “ (fl . 237 dos autos).

 O processo vai concluso em 23 de janeiro de 2013 (fl . 238), e o MM Juiz 
Eleitoral em Substituição, no dia seguinte, 24 de janeiro de 2013, à fl . 238v., em des-
pacho do próprio punho, dispôs:

Visto. Indefi ro o pedido de degravação (C.4), na medida que dito pedi-
do atenta ao princípio da celeridade e economia processual. Da mes-
ma sorte, indefi ro o postulado a p. 230, item c.5 – que correspondia à 
pericia requerida na gravação original para certifi car a autenticidade e 
a integridade, especialmente quanto às edições e cortes -.

 O advogado dos representados, diligentemente, à fl . 244 dos autos, fez 
consignar PROTESTO ANTIPRECLUSIVO, em razão do citado despacho que inde-
feriu as provas que reputam indispensáveis para sua defesa e para a correta compre-
ensão dos fatos objeto da representação, em ofensa a direito constitucional, à ampla 
defesa e ao contraditório.



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

97

Acórdãos - Processo Classe RC n. 33-95 - Rel. Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja

 Inequivocamente, o contexto probatório está a exigir o deferimento da 
perícia técnica requerida na degravação, ante as fundadas suspeitas de sua ilegiti-
midade, e como decorrência disso, de sua autenticidade, integridade e fi dedignidade 
em face dos diálogos transcritos no processo como correspondendo ao que dela se 
extrai.

 Aduzo que tive muita difi culdade em conseguir confi rmar, com seguran-
ça, várias das transcrições extraídas da escuta do CD. Faltam trechos dos diálogos, 
outros são incompreensíveis. E fi quei com fundadas suspeitas de que efetivamente 
pode ter sido editada, ou ter sofrido cortes, de modo a comprometer a veracidade dos 
trechos transcritos e tomados como razões de decidir.

 Basta examinar-se, ouvindo a fi ta, a transcrição de linha 19 (dezenove) 
da fl . 43, quando a gravação repete “estou falando que comprou casa, comprou casa 
[...]”. Essa repetição não se deu naturalmente, e a sensação – com todo o respeito – 
utilizo o exemplo somente para fi ns didáticos – é como se estive um ‘gago’ falando, 
desbordando totalmente do restante contexto da fala, que é calma, pausada, elucida-
tiva e coerente.

 Só este fato, por si só, denota a necessidade da realização da perícia, 
porque seguramente aí há um corte na gravação, que é entremeada, ao fundo, com 
outros sons que difi cultam a integral percepção dos conteúdos dos diálogos tidos 
como verdadeiros. 

 Com essas observações e aditando aqui as profi cientes razões trazidas 
com o voto divergente do Dr. Leonardo Saldanha, que aqui as tenho como reproduzi-
das em razões de decidir, é que estou acolhendo a preliminar para deferir a realização 
da pretendida perícia na gravação do áudio, com vistas a que seja apurada sua au-
tenticidade, integridade e fi dedignidade em face dos diálogos transcritos no processo, 
mormente porque colhida por adversária politica dos denunciados, com equipamentos 
pertencentes ao partido opositor, que a manteve em seu poder por relevante tempo 
antes de ser encaminhada ao crivo do Ministério Público Eleitoral.

 Aliás, calha oportuno trazer à colação decisão proferida pelo TRE 
de Mato Grosso do Sul, n. 8.262 (05.5.2014), RECURSO ELEITORAL n. 95-20. 
2013.6.12.0038 - CLASSE 30.a, Origem: Figueirão (38.a Zona Eleitoral - Costa Rica), 
em que foi Relator o Juiz NÉLIO STÁBILE:

Recurso Eleitoral. Ação de Investigação Judicial. Pleito suplementar. 
Captação Ilícita de Sufrágio. Art. 41-A da Lei n. 9.504/97. Sentença 
julgada procedente. Pagamento de espécie e fornecimento de mão-
de-obra para construção em troca de votos. Gravação ambiental por 
um dos interlocutores. Desprovimento de perícia. Prova ilícita. Depoi-
mentos testemunhais. Confl itos político-partidários. Demonstração de 
parcialidade e interesse no deslinde da causa. Inexistência de conjun-
to probatório coeso e robusto a levar a uma condenação. Provimento 
para reformar a sentença. Julgamento improcedente da Ação. A gra-
vação de escuta telefônica, realizada por um dos interlocutores ou por 
terceiro autorizado por ele, ainda que sem o conhecimento do outro, é 
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prova lícita e pode ser validamente utilizada como elemento de prova 
se precedida por autorização judicial e necessária perícia técnica, já 
que a falta destas enseja dúvida razoável quanto à sua autenticidade, 
tornando-se prova precária e frágil para conduzir a condenação. […].15

 Transcreve-se, em complemento as razões aqui postas, importantes tre-
chos do voto do Relator:

De efeito, as gravações telefônicas trazidas aos autos, produzidas uni-
lateralmente e sob a confi rmação apenas de hipotético interlocutor, e 
sem a devida perícia técnica mostram-se com duvidosa idoneidade e 
notória fragilidade.

15 MATO GROSSO DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Recurso Eleitoral n. 
9520. […] De efeito, as gravações telefônicas trazidas aos autos, produzidas unilateralmente e sob 
a confi rmação apenas de hipotético interlocutor, e sem a devida perícia técnica mostram-se com 
duvidosa idoneidade e notória fragilidade. A conduta descrita no art. 41-A da Lei n. 9.504/97 deve 
ser apta a produzir infl uência no eleitor para que, à revelia de sua liberdade e consciência e con-
forme a benesse recebida, macule a sua vontade de exercício do voto - bem jurídico protegido - e, 
assim, a sua comprovação deve ser de forma incontroversa, idônea, cabal, fi rme, coesa, desvalida 
de suspeitas ou liames subjetivos e baseada em elementos que efetivamente comprovem a parti-
cipação direta ou indireta do candidato benefi ciário na alegada ilicitude, sendo inaceitáveis meras 
presunções e fracos indícios com prova testemunhal inconsistente e contraditória. A condenação 
por ato ilícito exige que o devido processo legal seja observado de forma substancial, não apenas 
respeitando os consectários efeitos do amplo e irrestrito direito de defesa, capitaneando na ótica 
da norma jurídica os elementos produzidos na instrução processual, mas também que os fatos 
imputados sejam provados de forma segura, idônea e inconteste, não se permitindo que indícios 
ou presunções, formados apenas no seio dos interesses dos delatores, sejam o liame sufi ciente 
entre o fato, a norma, a valoração e a pena imposta, a qual deve ser permeada pelos princípios da 
simetria e da razoabilidade, valorando os fatos de acordo com as normas e impondo as sanções 
conforme o alicerce da proporcionalidade. Não obstante o valor jurídico do conteúdo normativo do 
art. 23 da Lei Complementar n. 64/90, segundo o qual o juiz, na busca da preservação do interes-
se público na lisura do pleito formará sua convicção de acordo com todos os elementos, indícios, 
presunções e circunstâncias, é por demais certo que inexiste no arcabouço jurídico pátrio que os 
provimentos judiciais admitem que a imposição de qualquer penalidade seja com base em me-
ras presunções ou ilações lançadas desprovidas de mínimo respaldo fático A prova testemunhal, 
quando isolada e não amparada pelos demais elementos constantes dos autos, não é sufi ciente 
para a comprovação da captação ilícita de sufrágio Sobressaindo do conjunto probatório produzi-
do os autos apenas meras alegações eleitoreiras no embate dos grupos políticos adversários, em 
continuidade mesmo após o pleito, diante do que restou demonstrada, efetivamente, a fragilidade 
das alegações, as contradições dos depoimentos, a conexão entre testemunhas e fi guras polí-
ticas, bem como a articulação de parlamentares entre os personagens, com nítido interesse no 
deslinde da causa, têm-se que as provas colhidas são, de fato, inidôneas, unilaterais, de caráter 
eleitoreiro, e insufi cientes para a confi guração da alegada captação ilícita de sufrágio, restando 
prejudicada a dedução de magistrado quanto à sua percepção sobre eventual fi rmeza acerca da 
certeza dos fatos por testemunha envolvida nos fatos. Diante das contradições verifi cadas nos de-
poimentos prestados, bem como diante da inexistência de outras provas capazes de demonstrar 
o ilícito apontado, conclui-se que o conteúdo probatório dos autos é insufi ciente para comprovar a 
captação ilícita de sufrágio, ensejando a reforma da sentença com o provimento do recurso. Rel. 
Dr. Nélio Stábile, Campo Grande, MS, 05 de maio de 2014. In: Diário da Justiça Eleitoral do MS, 
Campo Grande, MS, n. 1044, p. 4, 14 maio 2014. Disponível em:

  <http://www.tre-ms.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eleitoral-djems-1>. Acesso em: 1º set. 
2016.
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A conduta descrita no art. 41-A da Lei n. 9.504/97 deve ser apta a 
produzir infl uência no eleitor para que, à revelia de sua liberdade e 
consciência e conforme a benesse recebida, macule a sua vontade de 
exercício do voto - bem jurídico protegido – e, assim, a sua comprova-
ção deve ser de forma incontroversa, idônea, cabal, fi rme, coesa, des-
valida de suspeitas ou liames subjetivos e baseada em elementos que 
efetivamente comprovem a participação direta ou indireta do candidato 
benefi ciário na alegada ilicitude, sendo inaceitáveis meras presunções 
e fracos indícios com prova testemunhal inconsistente e contraditória.
A condenação por ato ilícito exige que o devido processo legal seja ob-
servado de forma substancial, não apenas respeitando os consectários 
efeitos do amplo e irrestrito direito de defesa, capitaneando na ótica 
da norma jurídica os elementos produzidos na instrução processual, 
mas também que os fatos imputados sejam provados de forma segura, 
idônea e inconteste, não se permitindo que indícios ou presunções, 
formados apenas no seio dos interesses dos delatores, sejam o liame 
sufi ciente entre o fato, a norma, a valoração e a pena imposta, a qual 
deve ser permeada pelos princípios da simetria e da razoabilidade, 
valorando os fatos de acordo com as normas e impondo as sanções 
conforme o alicerce da proporcionalidade.
Não obstante o valor jurídico do conteúdo normativo do art. 23 da Lei 
Complementar n. 64/90, segundo o qual o juiz, na busca da preserva-
ção do interesse público na lisura do pleito formará sua convicção de 
acordo com todos os elementos, indícios, presunções e circunstâncias, 
é por demais certo que inexiste no arcabouço jurídico pátrio que os 
provimentos judiciais admitem que a imposição de qualquer penalida-
de seja com base em meras presunções ou ilações lançadas despro-
vidas de mínimo respaldo fático A prova testemunhal, quando isolada 
e não amparada pelos demais elementos constantes dos autos, não é 
sufi ciente para a comprovação da captação ilícita de sufrágio.
Sobressaindo do conjunto probatório produzido os autos apenas me-
ras alegações eleitoreiras no embate dos grupos políticos adversários, 
em continuidade mesmo após o pleito, diante do que restou demons-
trada, efetivamente, a fragilidade das alegações, as contradições dos 
depoimentos, a conexão entre testemunhas e fi guras políticas, bem 
como a articulação de parlamentares entre os personagens, com nítido 
interesse no deslinde da causa, têm-se que as provas colhidas são, 
de fato, inidôneas, unilaterais, de caráter eleitoreiro, e insufi cientes 
para a confi guração da alegada captação ilícita de sufrágio, restando 
prejudicada a dedução de magistrado quanto à sua percepção sobre 
eventual fi rmeza acerca da certeza dos fatos por testemunha envolvida 
nos fatos.
Diante das contradições verifi cadas nos depoimentos prestados, bem 
como diante da inexistência de outras provas capazes de demonstrar 
o ilícito apontado, conclui-se que o conteúdo probatório dos autos é 
insufi ciente para comprovar a captação ilícita de sufrágio, ensejando a 
reforma da sentença com o provimento do recurso.

 ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de acolher a preliminar de cerce-
amento de defesa, para desconstituir a sentença e determinar a realização da prova 
pericial tal como requerida, mormente ante o fato de que, se mantido o voto condu-
tor, estar-se-á cerceando os direitos políticos dos recorrentes, sem que lhes tenha 
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oportunizado o exaurimento das provas requeridas e o devido processo legal, com o 
amplo contraditório.

 É como voto.
 (Após votar o Dr. Silvio Ronaldo, pediu vista o Des. Paulo Afonso.)

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
– presidente -, Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, 
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dr. Eduardo Augusto Dias Bainy, Des. Federal 
Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes, bem como o douto 
representante da Procuradoria Regional Eleitoral.

Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: (Voto-vista)
 Pedi vista dos autos diante dos votos divergentes proferidos pelos emi-

nentes Drs. Leonardo Saldanha e Silvio de Moraes, que me deixaram com sérias 
dúvidas, especialmente em relação à legitimidade e licitude da gravação realizada da 
reunião ocorrida em 20 de agosto de 2012.

 Ouvi atentamente o áudio e, apesar de ser uma gravação amadora, de 
baixa qualidade, tive a convicção de que não se trata de prova ilegítima ou ilícita. Em 
que pese algum chiado ao fundo das falas, perfeitamente audíveis, não havendo qual-
quer sinal de edição, sendo de todo inútil e desnecessária a realização de  perícia.

 Ademais, como bem asseverado pela ilustre relatora, Dra. Gisele Anne 
Vieira de Azambuja, a captação de áudio foi feita em local público, sem que se pudes-
se objetar proteção especial de intimidade.

 A reunião foi realizada em horário de expediente, na sala do posto de 
saúde municipal, com a presença da secretária da Saúde, Tânia Rosane, do prefeito, 
Adair Trott e do assessor jurídico, Renzo Thomas, da qual participaram agentes de 
saúde e agentes do Programa Primeira Infância Melhor (PIM).

 Ao ouvir as falas do prefeito e do assessor jurídico, restou evidenciado 
o caráter de promover e benefi ciar as candidaturas de Valter e Ranieri (candidatos, à 
época, a prefeito e vice-prefeito, respectivamente). Ao mesmo tempo, há uma espécie 
de ameaça velada, no sentido de que a eleição desses candidatos seria a forma de 
garantir o funcionamento e manutenção do convênio da Associação Hospitalar com o 
município, garantindo o emprego das agentes de saúde e do PIM.

 Ao início da gravação, o Prefeito Adair reclama que algumas pessoas 
estariam falando mal de Valter e de Ranieri e que se quisessem colaborar era ajudan-
do a ganhar a eleição. Pede que fi quem quietos e que não tinha a intenção de 
terminar com os programas:

Eu não gostaria mais de ouvir falar que agentes de saúde andam falan-
do, tá, eu quero dizer a vocês que trabalham que, se vocês acharem 
que é importante colaborar comigo, eu fi co muito agradecido, co-
laborar comigo é: me ajudar a ganhar a eleição. Se vocês acharem 
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que não é interessante, tudo bem, mas fi quem quietos, não falem em 
horário de expediente senão o pessoal vai contar para mim. Eu gos-
taria de falar para vocês, e pedir o apoio. Eu não queria, de maneira 
nenhuma, não gostaria de ser eu a pessoa que iria terminar com 
estes programas. (Grifos do autor.)

 Na sequência, Adair arremata com pedido explícito de voto: “Mas eu vou 
ser franco com vocês, se vocês querem me ajudar é votando nos meus candidatos. 
Muito obrigado, e se alguém tiver algum problema transmita para a Tânia.”

 O presidente da Associação e assessor jurídico da prefeitura, Renzo 
Thomas, continua a saga eleitoreira. Faz explícita propaganda de Ranieri e de Valter, 
menciona a possibilidade de a prefeitura não mais manter o convênio com a Associa-
ção, caso eles não venham a ganhar a eleição, fi nalizando com o pedido de que os 
servidores auxiliassem na campanha.

 Diante desses brevíssimos fundamentos, tenho por acompanhar inte-
gralmente o bem lançado voto da relatora, rejeitando todas as preliminares e, no mé-
rito, negando provimento ao recurso interposto.

DECISÃO
 Por maioria, afastaram a matéria preliminar e negaram provimento ao 

recurso, vencidos os Drs. Leonardo Saldanha e Silvio Moraes.

 Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro,
 Presidente da Sessão.

 Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja,
 Relatora.

 Participaram do julgamento os eminentes Desa. Liselena Schifi no Ro-
bles Ribeiro - presidente -, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Dra. Gisele Anne Vieira de 
Azambuja, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz e Dr.Silvio Ronaldo Santos de Mora-
es, bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Recurso criminal. Transporte ilegal de eleitores. Art. 11, inc. III, c/c art. 5º, 
todos da Lei n. 6.091/74. Eleições 2014.
Preliminares afastadas. 1. Arguição de atipicidade delitiva não evidenciada. O 
acolhimento da emenda ao libelo, que deu margem ao exato enquadramento 
jurídico dos fatos no tipo penal, agregada a descrição sufi ciente das condutas 
delitivas narradas na peça acusatória permitiram o pleno exercício de defesa. 
2. Improsperável a alegação de não recepção do art. 11, inc. III, da Lei n. 
6.091/74 pela Constituição Federal, o qual teve sua legalidade e constitucio-
nalidade afi rmada pelo TSE e pelo STF.
No mérito, estampado o transporte realizado no dia do pleito, sob as ordens 
da vereadora denunciada. A inexistência de relação de parentesco das duas 
eleitoras com os autores do delito, somado ao material de propaganda apre-
endido no porta-malas do veículo utilizado, afasta a tese defensiva de que a 
conduta perpetrada se deu sem fi nalidade eleitoreira.
Transporte à margem da lei, fl agrado pela Brigada Militar, com o fi m precípuo 
de obtenção de voto em favor do partido pela qual a recorrente milita. Sen-
tença condenatória mantida.
Inviabilidade do pedido ministerial de execução provisória da sentença penal 
condenatória antes de consumado o seu trânsito em julgado, sob pena de 
solapar o princípio constitucional da presunção de inocência.
Provimento negado.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, ouvida a Procura-

doria Regional Eleitoral, preliminarmente, por unanimidade, rejeitar a prefacial de ati-
picidade delitiva e, por maioria, afastar a arguição de não recepção constitucional da 
pena mínima estabelecida pelo art. 11, inc. III, da Lei n. 6.091/74, vencidos o Dr. Jamil 
Andraus Hanna Bannura, Dr. Leonardo Tricot Saldanha - relator - e a Dra. Maria de 
Lourdes Galvão Gonzalez. Proferiu o voto de desempate a presidente Desa. Liselena 
Schifi no Robles Ribeiro. No mérito, por maioria, negar provimento ao recurso, vencido 
o relator e a Dra. Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez. Lavrará o acórdão 
a Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 15 de junho de 2016.

 Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja,
 Redatora do Acórdão.

PROCESSO CLASSE RC N. 33-95.2014.6.21.0166
PROCEDÊNCIA: CAMPINA DAS MISSÕES

RECORRENTES: ARNILDO HANATZKI E IOLANDA ISABEL SEIBEL LUDWIG

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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RELATÓRIO
 Trata-se de recursos criminais interpostos por ARNILDO HANATZKI e 

por IOLANDA ISABEL SEIBEL LUDWIG contra decisão do Juízo Eleitoral da 166ª 
Zona – Campina das Missões, que os condenou à pena de 4 anos de reclusão e 200 
dias- multa, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional cada dia-multa, substituída a 
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, por prática de transporte ilegal 
de eleitores, delito tipifi cado no art. 11, inc. III, c/c art. 5º, ambos da Lei n. 6.091/74, na 
forma do art. 29 do Código Penal, em razão do seguinte fato narrado na denúncia (fl s. 
02-03):

No dia 05 de outubro de 2014, por volta das 09h40min, na Linha Godói 
Centro, interior de Campina das Missões/RS, os denunciados ARNIL-
DO HANATZKI e IOLANDA ISABEL SEIBEL LUDWIG, em comunhão 
de esforços e unidade de desígnios, descumpriram a proibição do art. 
10 da Lei n. 6.091/1977 e forneceram transporte para duas eleitoras. 
Na ocasião, o denunciado ARNILDO HANATZKI, sob ordens da de-
nunciada IOLANDA ISABEL SEIBEL LUDWIG, buscou o automóvel 
Fiat/Palio ELX, placa IIX2988, na residência desta e deslocou-se até o 
Terminal Rodoviário de Candido Godói para buscar as eleitoras Tereza 
Dresch e Cleusa Claudete Dresch. Em seguida, transportou-as até a 
seção eleitoral localizada na Linha Godói Centro, para elas votarem. 
No retorno, o veículo foi abordado pela guarnição da Brigada Militar, 
que prendeu em fl agrante o denunciado Arnildo Hanatzki.

 Na data do fato, o recorrente Arnildo Hanatzki foi preso em fl agrante e 
o veículo Fiat Palio verde, emprestado pela ré Iolanda Isabel Seibel Ludwig, que é 
vereadora de Cândido Godói pelo PP e servidora pública municipal, foi recolhido pela 
Polícia Civil de Campina das Missões, tendo a autoridade policial instaurado inquérito 
para apuração de prática do tipo penal previsto no art. 11, inc. III, c/c art. 10, ambos da 
Lei n. 6.091/74 (fl s. 4-49).

 Relatado o inquérito policial com conclusão pelo indiciamento de Arnildo 
Hanatzki (fl s. 50-51), foi oferecida denúncia contra os ora recorrentes, imputando-
lhes o cometimento do delito previsto no art. 11, inc. III, c/c art. 10, da Lei n. 6.091/74        
(fl s. 2-3).

 A denúncia foi recebida em 04 de dezembro de 2014 (fl . 100).
 Citados, os réus ofereceram respostas, suscitando as preliminares de 

ausência de justa causa por atipicidade delitiva, de ilegitimidade da ré Iolanda Isabel 
Seibel Ludwig e de inépcia da denúncia, por ser genérica. No mérito, sustentaram a 
ausência do dolo específi co e de provas aptas à condenação (fl s. 105-115 e fl s. 116-
128).

 As preliminares foram afastadas (fl s. 133-134v.), tendo sido inquiridas as 
testemunhas arroladas por carta precatória (fl s. 150-152), e na audiência de instrução, 
ocasião em que foi tomado o depoimento pessoal dos réus (fl s. 195-196).

 Em alegações fi nais, o Ministério Público Eleitoral requereu a emendatio 
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libelli, afi rmando que, embora a denúncia tenha imputado a prática da infração pre-
vista no art. 10 da Lei n. 6.091/74, dispositivo que veda o fornecimento de transporte 
ou refeições aos eleitores da zona urbana, os fatos narrados contrariam a expressa 
vedação prevista no caput do art. 5º da mesma lei, que de forma geral proíbe a reali-
zação de transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior à eleição. Reque-
reu a condenação dos acusados nas penas do delito capitulado no art. 11, inc. III, c/c 
caput do art. 5º, ambos da Lei n. 6.091/74, na forma do art. 29 do Código Penal (fl s. 
198-202).

 O juízo de origem abriu prazo para alegações fi nais (fl s. 205-222 e 223-
238) e prolatou sentença acolhendo o pedido de emenda à denúncia para o fi m de 
condenar os recorrentes por prática de transporte ilegal de eleitores (art. 11, inciso III, 
c/c caput do art. 5º, da Lei n. 6.091/74), entendendo estarem sufi cientemente demons-
tradas a autoria e a materialidade delitivas em relação a ambos os réus (fl s. 240-249).

 Irresignado, Arnildo Hanatzki interpõe recurso arguindo, preliminarmen-
te, a ausência de justa causa por atipicidade delitiva, ao argumento de que não houve 
prática do delito previsto no art. 10 da Lei n. 6.091/74, tipo que se refere especifi ca-
mente aos eleitores de zona urbana, uma vez que as pessoas supostamente transpor-
tadas são eleitoras de zona rural. No mérito, alega que o fato não caracterizou crime, 
uma vez que se tratou de simples carona, estando ausente o dolo específi co para 
a condenação. Assevera que a sentença foi baseada em presunções, não havendo 
provas sufi cientes para a condenação. Afi rma que a penalidade é desproporcional, 
incorrendo o legislador em excesso na fi xação da pena mínima de quatro anos de 
reclusão, razão pela qual o tipo penal descrito no art. 11, inc. III da Lei n. 6.091/74 não 
teria sido recepcionado pela Constituição Federal. Invoca o princípio in dubio pro reo. 
Requer a reforma da sentença para o fi m de ser absolvido ou, alternativamente, para 
que seja considerado o apenamento mínimo previsto no art. 284 do Código Eleitoral 
(fl s. 260-269).

 Iolanda Isabel Seibel Ludwig também interpõe recurso sustentando sua 
inocência, uma vez que não concorreu para a produção do resultado danoso. Afi rma 
que não concorreu para a consumação do transporte de eleitores e que está ausen-
te o elemento subjetivo atinente ao dolo na conduta. Assevera que a sentença se 
baseou na prova inquisitorial, não submetida ao contraditório, e inverteu o ônus da 
prova, desrespeitando a vedação da aplicação da responsabilidade objetiva. Invoca 
o princípio in dubio pro reo e sustenta que a condenação se fundamenta estritamente 
em prova testemunhal. Insurge-se contra a pena mínima de quatro anos prevista no 
art. 11, inc. III da Lei n. 6.091/74, alegando que o dispositivo não foi recepcionado 
pela Constituição Federal. Requer a reforma da sentença para o fi m de ser absolvida 
ou, alternativamente, seja considerado o apenamento mínimo previsto no art. 284 do 
Código Eleitoral (fl s. 272-290v.).

 Após apresentadas as contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral 
(fl s. 295-299v.), os autos foram com vista à Procuradoria Regional Eleitoral, que opi-
nou pelo desprovimento dos recursos (fl s. 302-315).



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

105

Acórdãos - Processo Classe RC n. 33-95 - Redatora do Acórdão Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja

 Em sessão, o Procurador Regional Eleitoral agregou ao parecer ofertado 
o pedido de execução provisória da decisão condenatória.

 É o relatório.

VOTOS
Dr. Leonardo Tricot Saldanha (relator):

 Os recursos são regulares, tempestivos, e comportam conhecimento.
 Passo ao exame das preliminares de atipicidade delitiva e de não recep-

ção do art. 11, inc. III da Lei n. 6.091/74 pela Constituição Federal, e adianto que não 
prosperam.

 a) Atipicidade delitiva
 A alegação de atipicidade fundamenta-se no raciocínio de que os fatos 

não se amoldam ao delito previsto no art. 10 da Lei n. 6.091/74, dispositivo que foi ca-
pitulado no inquérito policial e na denúncia. No entanto, o pedido de emenda ao libelo 
foi acolhido pela sentença, restando os recorrentes condenados por infração ao art. 
11, inc. III, c/c caput do art. 5º da Lei n. 6.091/74, na forma do art. 29 do Código Penal. 
Transcrevo os dispositivos: 

LEI N. 6.091/74
Art. 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de elei-
tores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo:
I - a serviço da Justiça Eleitoral;
II - coletivos de linhas regulares e não fretados;
III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e 
dos membros da sua família;
IV - o serviço normal, sem fi nalidade eleitoral, de veículos de aluguel 
não atingidos pela requisição de que trata o art. 2º.
Art. 10. É vedado aos candidatos ou órgãos partidários, ou a qual-
quer pessoa, o fornecimento de transporte ou refeições aos eleitores 
da zona urbana.
Art. 11. Constitui crime eleitoral:
[...]
III - descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º;
Pena - reclusão de quatro a seis anos e pagamento de 200 a 300 dias
-multa (art. 302 do Código Eleitoral).

CÓDIGO PENAL
Art. 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas 
penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação 
dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º Se a participação for de menor importância, a pena pode ser di-
minuída de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 
11.7.1984)
§ 2º Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, 
ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até meta-
de, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. (Redação 
dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
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 Consoante se verifi ca, o art. 5º da Lei n. 6.091/74 proíbe, de forma geral, 
o transporte de eleitores desde o dia anterior até o posterior ao da eleição, incrimina-
ção que não se restringe à zona rural. Segundo Luiz Carlos dos Santos Gonçalves:

O art. 10 proíbe qualquer pessoa, além de candidatos e partidos, de 
fornecer transporte ou refeições aos eleitores da zona urbana. Se in-
terpretado ao lado do art. 5º, tem-se que a proibição é a mais ampla, 
na zona rural ou urbana. Em ambos os casos, nos termos do art. 11, 
há crime.1

 
 Dessa forma, a circunstância de serem as pessoas transportadas elei-

toras de zona urbana ou rural é de todo irrelevante para o caso, pois tanto o art. 5º 
quanto o art. 10 estão presentes no art. 11, III da Lei n. 6.091/74.

 Então, considerando que a peça acusatória descreve sufi cientemente o 
fato imputado aos réus, permitindo o pleno exercício da defesa, não prospera a alega-
ção de inépcia da denúncia ou de falta de justa causa por atipicidade delitiva.

 b) Não recepção do art. 11, inc. III da Lei n. 6.091/74 pela Constitui-
ção Federal

 Em diversos julgados desta Corte envolvendo a imputação de cometi-
mento do crime eleitoral de transporte irregular de eleitores este relator já expressou 
a compreensão de que a pena prevista para o tipo é demasiado severa, assistindo 
razão à defesa ao considerar a pena mínima de 4 anos um período de tempo despro-
porcional em comparação com os demais delitos eleitorais.

 Basta levar em consideração que o crime de corrupção eleitoral previsto 
no art. 299 do Código Eleitoral, que também tutela o livre exercício do sufrágio dos 
eleitores, prevê o apenamento de reclusão de um a quatro anos e pagamento de cinco 
a quinze dias-multa, valendo citar a lição de Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que 
assinala ser “das penas mais severas previstas no ordenamento eleitoral, tanto em 
relação à privação da liberdade, de quatro a seis anos, quanto em relação à multa, de 
200 a 300 dias”.2

 Mas essa circunstância não invalida a norma, já tendo o STF assenta-
do que a Lei n. 6.091/74 é de caráter permanente, com aplicação para as eleições 
gerais e municipais (STF, RE n. 92728, rel. Min. Cordeiro Guerra, Tribunal Pleno, DJ 
15.10.1982) e, de igual modo, orienta-se a jurisprudência do STJ:

Administrativo. Contratação. Período Eleitoral. Defi ciência fundamen-
tação. Súmula 284/STF. Lei 6.091/74. Caráter geral e permanente. Dis-
sídio jurisprudencial não demonstrado. I. O recurso especial não deve 
ser conhecido quanto à questão da litispendência, porquanto deixou de 

1 GONÇALVES, Luiz Carlos dos Santos. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral. 2. ed., São 
Paulo/SP: Atlas, 2015. p. 152.

2 Idem, p. 59.
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especifi car qual o dispositivo legal considerou violado pela r. decisão 
recorrida (Súmula n. 284/STF). II. É fi rme a jurisprudência do STF e 
desta Corte no sentido de que a Lei n. 6.091/74 é de caráter geral e 
permanente, tendo induvidosa incidência nas eleições municipais. III. 
A Lei n. 8.214/91, dirigida a regular exclusivamente a realização das 
eleições municipais de 3 de outubro de 1992, é de efi cácia temporária, 
o que lhe exclui a incidência após o termo fi nal da sua vigência formal. 
Precedente. IV. O dissenso pretoriano não restou demonstrado, por-
quanto não realizado o necessário cotejo analítico, com demonstração 
da identidade fática e da divergente interpretação de lei federal. Recur-
so não conhecido.3

 Corroborando a conclusão pela validade da disposição, cumpre ressal-
tar o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que o art. 11, inc. III, da 
Lei n. 6.091/74, revogou a parte fi nal do art. 302 do Código Eleitoral, que permaneceu 
aplicável tão somente em relação ao verbo típico “promover a concentração de eleito-
res”.4 

 Além disso, embora a gravidade da pena, o TSE já se posicionou pela 
impossibilidade de condenação por prazo inferior ao mínimo legal: 

O repúdio à aplicação de penalidade em quantitativo inferior ao mínimo 
legal encontra-se respaldado pela melhor interpretação da legislação

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 570594. […]. Rel. Min. Felix Fischer, 
Brasília, DF, Quinta Turma, 19 de maio de 2005. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, p. 
596, 1º jul. 2005.

4 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 21401. Crime. Condenação. 
Foro por prerrogativa de função. Prorrogação. Não-confi guração. Autoria e materialidade. Dosime-
tria de pena. Análise. Correspondência. Prova dos autos. Exame. Inadmissibilidade. Reexame de 
prova. Vedação. Princípio da livre convicção do juiz. Preliminar. Nulidade. Rejeição. Fundamenta-
ção. Concentração de eleitores. Art. 302 do Código Eleitoral. Revogação. Parte fi nal do dispositivo. 
Divergência jurisprudencial. Não-caracterização. Defensor dativo. Prazo em dobro. Não-aplicação. 
1. Se ao tempo do oferecimento da denúncia, a Súmula n. 394 do egrégio Supremo Tribunal Fede-
ral já estava cancelada, esse Pretório Excelso não tinha mais competência para processar e julgar 
aquele que teve decretada a perda de mandato de deputado federal. 2. A perpetuação do foro por 
prerrogativa de função prevista na Lei n. 10.628/2002, diploma que alterou o art. 84 do Código de 
Processo Penal, somente incide em relação a fatos imputados relativos a atos administrativos no 
exercício da função. 3. O exame das alegações de não-comprovação de autoria e materialidade, 
bem como da análise da correspondência dos fundamentos da dosimetria da pena com as provas 
dos autos, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível em sede de recur-
so especial. 4. O princípio da livre convicção exige demonstração racional e lógica da questão e 
da prova que ampara a condenação criminal. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 5. O 
dispositivo que tipifi ca a concentração ilegal de eleitores (art. 302 do Código Eleitoral) teve somen-
te revogada a sua parte fi nal pelo disposto no art. 11, inciso III, da Lei n. 6.091/74. 6. Não confi gu-
ra divergência jurisprudencial, para conhecimento de recurso especial neste Tribunal Superior, a 
menção a julgados não proferidos por tribunais eleitorais. 7. O prazo em dobro, assegurado pela 
Lei n. 1.060/50, é um direito garantido aos defensores públicos e àqueles que exercem cargos 
públicos equivalentes e não aos defensores dativos. Rel. Min. Fernando Neves da Silva, Brasília, 
DF, 13 de abril de 2004. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, v. 1, p. 132, 21 maio 2004.
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federal e do próprio texto constitucional. Leia-se o teor da Súmula n. 
231/STJ: a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à 
redução da pena abaixo do mínimo legal.5 

 Assim, muito embora os limites mínimo e máximo da pena abstratamen-
te cominada denotem que a infração é de maior potencial ofensivo, não prospera a 
alegação de não recepção da disposição pela Constituição Federal, merecendo rejei-
ção a preliminar suscitada.

 No mérito, cumpre mencionar importante questão relativa ao tipo penal 
de transporte irregular de eleitores previsto na Lei n. 6.091, de 15 de agosto de 1974.

 O Tribunal Superior Eleitoral, em 1992, nos autos do Recurso Especial 
Eleitoral n. 9418, primeiro julgado de que se tem notícia a partir da consulta a sua 
jurisprudência eletrônica, assentou que a conduta, desacompanhada da intenção de 
infl uir no ânimo do eleitor no exercício do voto, não confi gura o delito:

Recurso Especial. Suposta ofensa aos artigos 5 e 11, inciso III, da Lei 

n. 6.091/74. Transporte de Eleitores. Para a confi guração do delito 
descrito no art. 5, da Lei 6.091/74, é indispensável a presença do 
dolo específi co, expresso no aliciamento de eleitores em favor de 
determinado partido ou candidato. Hipótese em que isso não ocor-

reu. Recurso de que não se conhece.6 (Grifo do autor.)

 No acórdão restou sedimentado que “sem o deliberado propósito de 

ofender o livre exercício do voto, não se tem a fi gura do art. 5º da Lei n. 6.091/74, que 

trata de proibição de transporte de eleitores com o fi m de contribuir para o êxito elei-

toral de determinado partido ou candidato”.

 Consta da decisão a conclusão de que inexiste crime quando não hou-

ver propósito de aliciamento, que é o elemento subjetivo do tipo, porque “o simples 

dolo genérico, a simples compreensão do proibitivo de lei eleitoral, não basta para a 

incriminação”.

 Em 1996, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 73.424 

(Informativo n. 31), orientou-se de igual forma, entendendo que o delito de transporte 

5 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 28374. Recurso Especial Eleito-

ral. Crime Eleitoral. Transporte de Eleitores. Atenuante. Redução da pena abaixo do mínimo legal. 

Impossibilidade. Súmula n. 231/STJ. 1. Deve obedecer ao mínimo legal a imposição de pena ao 

ora recorrido, Sebastião Andrade Ribeiro, incurso na sanção prevista no art. 11, inciso III, da Lei n. 

6.091/74 (fornecimento, no dia das eleições, de transporte ou refeições aos eleitores de zona ur-

bana). 2. O reconhecimento da atenuante da confi ssão espontânea não tem o condão de reduzir a 

pena aquém do mínimo legal. Precedente: HC 70.883/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 24.6.94. 

3. [...]. 4. Recurso provido para restabelecer a pena fi xada no mínimo legal por sentença. Rel. Min. 

José Augusto Delgado, Brasília, DF, 18 de dezembro de 2007. In: Diário de Justiça da União, 

Brasília, DF, p. 16, 20 fev. 2008.

6 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 9418. […]. Rel. Min. José Cân-

dido de Carvalho Filho, Brasília, DF, 01 de dezembro de 1992. In: Diário de Justiça da União, 

Brasília, DF, p. 1257, 11 fev. 1993.
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irregular de eleitores é tipo especial que descreve uma modalidade específi ca de ali-
ciamento que tem, como instrumento de sua realização, o fornecimento indevido de 
transporte gratuito de eleitores.

 Segundo o STF, a referência contida no mencionado dispositivo ao art. 
302 do Código Eleitoral (“Promover, no dia da eleição, com o fi m de impedir, embara-
çar ou fraudar o exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, 
inclusive o fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo [...]”) exige, para a 
confi guração do delito, a presença de dolo específi co - consistente no propósito de 
impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto:

Habeas Corpus. Crime Eleitoral. Aart. 11, III, da Lei n. 6.091, de 
15.08.74, combinado com os arts. 8º e 10º da mesma lei e com o art. 
302 do Código Eleitoral. Figura delituosa que não se perfaz tão-so-
mente com o elemento - “fornecimento de transporte” - exigindo, 
por igual, “a promoção de concentração de eleitores, para o fi m 
de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto”, aspecto 
que constitui elementar do ilícito descrito no art. 302 do Código 
Eleitoral, ao qual faz remissão o referido art. 11 da Lei n. 6.091/74. 
Decisão que se afastou dessa orientação. Habeas corpus deferido.7 
(Grifo do autor.)

 Essa orientação jurisprudencial, fi rmada pelas Cortes Superiores há pelo 
menos 20 anos, é até hoje observada pela jurisprudência, que considera cometido o 
delito apenas com a prova do elemento subjetivo específi co de que o transporte foi 
concedido com o fi m explícito de aliciar eleitores:

Ação Penal. Crime Eleitoral. Transporte de eleitores. Art. 11, III, da Lei 
n. 6.091/74. Candidato a prefeito e vereador. Pleito de 2008.
1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior “a prova do 
elemento subjetivo, da intenção de obter votos, pode ser revela-
da mediante o contexto verifi cado” (HC n. 432-93, rel. Min. Marco 
Aurélio, DJe de 22.3.2013). Tal assertiva não afasta a fi rme orien-
tação no sentido de que o tipo do art. 11, III, da Lei n. 6.091/74 tem 
como elemento subjetivo específi co a exigência de o transporte 
ser concedido com o fi m explícito de aliciar eleitores. Precedente: 
AgR-REspe n. 28.517, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 5.9.2008; 
AgR-REspe n. 21.641, rel. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 5.8.2005.
2. De acordo com as premissas do acórdão regional, que reformou a 
sentença de improcedência da denúncia, verifi ca-se ser incontroverso 

7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 73.424. Habeas Corpus. Crime Eleitoral. 
Art. 11, III, da Lei n. 6.091, de 15.08.74, combinado com os arts. 8º e 10º da mesma Lei e com 
o art. 302 do Código Eleitoral. Figura delituosa que não se perfaz tão-somente com o elemento 
- “fornecimento de transporte” - exigindo, por igual, “a promoção de concentração de eleitores, 
para o fi m de impedir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto”, aspecto que constitui elementar 
do ilícito descrito no art. 302 do Código Eleitoral, ao qual faz remissão o referido art. 11 da Lei n. 
6.091/74. Decisão que se afastou dessa orientação. Habeas corpus deferido. Rel. Min. Celso de 
Mello, Brasília, DF, 17 de maio de 1996. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, p. 28470, 20 
jun. 1997.
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que houve apenas o transporte de quatro eleitores de uma mesma 
família, no dia da eleição, não restando evidenciadas outras circuns-
tâncias que comprovassem o dolo específi co de interferir na vontade 
dos eleitores mediante o fornecimento de transporte no dia da eleição.
Recurso especial provido.8 (Grifo do autor.)

 A partir dessa importante premissa, constata-se o equívoco da sentença 
ao considerar que a instrução logrou comprovar “o dolo de transportar as eleitoras ao  
local de votação” (fl . 243).

 Ora, o cometimento do transporte é fato incontroverso, mas a lei não 
pune o dolo de transportar, e sim o dolo de aliciar eleitores com o fornecimento de 
transporte.

 Se não há demonstração da intenção de obter vantagem eleitoral, não 
há crime.

 Além disso, não se afi gura determinante, para a demonstração desse 
elemento anímico e consequente descaracterização da alegada carona, o fato de ter 
ou não ocorrido acerto prévio, sendo insufi ciente à comprovação do dolo o mero indí-
cio de que havia uma anterior combinação.

 Indo aos fatos propriamente ditos, por tudo o que consta dos autos, seja 
pelo auto de prisão em fl agrante (fl s. 91-93), seja pela prova produzida durante a ins-
trução, não há dúvidas de que Arnildo Hanatzki, no dia da eleição de 2014, dirigia o 
veículo Palio que estava na casa de Iolanda e estava alugado pelo irmão de Iolanda, 
e efetuou o transporte de duas eleitoras, Tereza e Cleusa, para irem ao seu local de 
votação, situado na cidade de Cândido Godói.

 Em juízo, as eleitoras Tereza Dresch e Cleusa Claudete Dresch, res-
pectivamente mãe e fi lha, disseram que votam no interior de Campina das Missões, 
mas que moram em Santa Rosa. No dia da eleição, foram de ônibus de Santa Rosa 
para Campina das Missões e encontraram Arnildo próximo à rodoviária, que lhes deu 
carona por ser amigo de Ernesto, que é irmão de Tereza. Ambas afi rmaram que nas 
eleições anteriores também receberam carona para votar, uma vez que não há trans-
porte entre o centro da cidade e a localidade de Linha Godói, e negaram que a carona 
tenha sido dada com intenção eleitoral, afi rmando que votaram no candidato de sua 
preferência. Além disso, afi rmaram que não conheciam a ré Iolanda ou a circunstân-
cia de que ela é vereadora, e que Arnildo em momento algum afi rmou que ofereceu o 
transporte por ordem de Iolanda (fl s. 151-152).

 O irmão de Tereza, Ernesto Zydeck, confi rmou em juízo a versão das 
eleitoras (mídia da fl . 196).

 Ouvidos pelo magistrado a quo, Arnildo e Iolanda disseram que Arnildo 

8 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 305. […]. Rel. Min. Henrique 
Neves da Silva, Brasília, DF, 04 de agosto de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 
n. 201, p. 25, 22 out. 2015. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 10 ago. 2016.
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foi até a casa de Iolanda e pediu o automóvel emprestado para reservar um lugar para 
as festas de fi m de ano em um balneário. Lá chegando, Arnildo foi recebido pelo mari-
do de Iolanda, Gilberto Vogel, que emprestou o carro, situação que havia ocorrido em 
outras ocasiões, uma vez que Iolanda e Arnildo são amigos e trabalham na prefeitura 
municipal de Cândido Godói. O balneário fi cava perto do local de votação e Arnildo 
passou pelas eleitoras quando estava próximo à rodoviária, oferecendo a carona por-
que são suas conhecidas (mídia da fl . 196). 

 O marido de Iolanda, Gilberto Vogel, confi rmou essa versão dos fatos 
(mídia da fl . 196).

 Importa considerar que Iolanda é vereadora de Cândido Godói pelo PP, 
mas que se tratava de eleição geral, e não municipal e que, além disso, as mulheres 
transportadas não são eleitoras de Cândido Godói, pois votam em Campina das Mis-
sões, no interior do município.

 Quanto à existência de propaganda eleitoral no automóvel, cumpre levar 
em conta que não há nenhum tipo de publicidade acostada aos autos, havendo ape-
nas mera referência no boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Civil, de que dentro 
do porta-malas do veículo havia propaganda de candidatos do PP (fl . 11).

 Apesar de o propósito eleitoral poder ser demonstrado pela existência 
de propaganda no interior do veículo, nos termos dos precedentes sobre a matéria, 
a mesma conclusão não pode ser alcançada pelo fato de haver propaganda eleitoral 
dentro do porta-malas, local inacessível ao carona.

 A propaganda eleitoral foi considerada circunstância tão de menor im-
portância pela autoridade policial e pelo juízo a quo que nenhum exemplar foi juntado 
aos autos e a sua existência mal foi mencionada no curso da instrução, sendo abso-
lutamente notório o fato de que as eleitoras ignoravam a existência do material de 
campanha que estava no porta-malas, e que sequer foram indagadas sobre eventual 
fornecimento de propaganda eleitoral por parte de Arnildo.

 Arnildo afi rmou que desconhecia a existência de publicidade no porta
-malas do veículo (mídia da fl . 196).

 Também não se pode extrair do depoimento dos policiais que proce-
deram à ocorrência no dia do fato a existência da intenção do recorrente Arnildo em 
obter vantagem eleitoral, pois tanto o policial Rene Knapp quanto o seu colega Valde-
mar Bourscheid apenas afi rmaram que o veículo abordado estava “puxando eleitores”  
(mídia à fl . 196).

 Esses depoimentos são frágeis na comprovação do aliciamento de elei-
tores.

 Apesar de ter restado provado que o recorrente Arnildo transportou as 
eleitoras, em nenhum momento houve comprovação de que o fez com o fi m de impe-
dir, embaraçar ou fraudar o exercício do voto.

 Ademais, a recorrente Iolanda nem sequer era candidata no pleito, pois 
é vereadora e o fato refere-se à eleição geral.
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 Se houvesse intenção de aliciamento, o material de campanha, referido 
pela polícia no inquérito, estaria no interior do veículo, e não no porta-malas, distante 
das passageiras. A verdade é simples: quem deseja interferir no voto entrega a propa-
ganda ao eleitor e deixa clara a intenção do transporte. Não se trata, de modo algum, 
de pedir o voto, e sim, de forma explícita, de interferir na vontade, demonstrando o que 
se objetiva com o transporte.

 Este Tribunal nem conseguirá realizar maior juízo de valor sobre a publi-
cidade, pois ela não está retratada nos autos nem há menção à sua quantidade, dado 
que a sua existência está apontada apenas nos elementos colhidos na fase inquisito-
rial, momento em que não é oportunizado o contraditório.

 O que se tem de concreto, além da indubitável carona, que foi de fato 
fornecida para votarem, é a condição de vereadora da corré Iolanda. 

 Vigorasse no Brasil o direito penal do autor, a equação que levaria à 
condenação poderia considerar, para a culpabilidade de Iolanda, a mera condição 
pessoal de ser a acusada uma vereadora municipal: “Iolanda é vereadora, logo, há 
intenção eleitoral”. “Arnildo e Iolanda são amigos, logo, Arnildo tinha o propósito de 
aliciamento”.

 Isso porque o direito penal do autor pune o indivíduo pelo que ele é, e 
não pelo que ele fez, pois leva em conta o modo de ser do agente.9

 Como resultado de uma longa e árdua conquista e, enquanto expressão 
do princípio da dignidade humana, o direito penal moderno alicerça-se sobre o fato do 
agente. Prevalece a orientação de que se deve avaliar o fato por sua repercussão no 
mundo exterior, e não pelo que nos revela sobre o interior do autor.10

 Ou seja, para a responsabilização criminal o sistema penal brasileiro 
leva em consideração o direito penal do fato ou do ato. Nele, a culpabilidade constitui 
um juízo sobre a relação do autor para com o fato concretamente realizado, e não em 
função da sua personalidade ou forma de condução de vida.

 Apesar de, na prática, existirem disposições que se amoldam a uma 
concepção pautada pelo direito penal do autor (tais como as circunstâncias judiciais 
próprias do agente: antecedentes, conduta social e personalidade, apontadas por Ri-
cardo Schmitt11), o nosso ordenamento não adota uma culpabilidade que não se fun-
damente no direito penal do fato.

 A meu sentir, outras provas mais contundentes poderiam ter sido provi-
denciadas, pois os elementos colhidos em juízo não trouxeram a certeza necessária 
de que o transporte se deu com fi nalidade eleitoral de aliciamento.

 Não considero relevante, para o deslinde da questão, as contradições 

9 ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro: 
parte geral. São Paulo/SP: Revista dos Tribunais, 1997. p. 119-120.

10 GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 17. ed. Rio de Janeiro/RJ: lmpetus, 2015. p. 446.
11 SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória: teoria e prática. 9. ed., Salvador: 

JusPodivm, 2015. p. 141.
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invocadas na sentença, no sentido de que Cleusa disse que Arnildo era um conheci-
do, enquanto que Tereza falou que ele era amigo de seu irmão.

 Não vejo perfectibilizada a adequação típica, diante da manifesta au-
sência de provas do interesse eleitoral no fornecimento de transporte, fato que foi 
considerado provado exclusivamente porque o veículo foi emprestado pela corré, que 
é vereadora, e porque havia propaganda eleitoral no porta-malas do carro.

 Porém, da leitura das peças que instruíram o inquérito, da prova coligida 
durante a ação penal e, principalmente, dos depoimentos colhidos em juízo, percebe-
se que toda a persecução foi voltada à comprovação da existência do transporte e da 
descaracterização de carona de maneira fortuita ou imprevista.

 Descuidou a acusação da necessidade de colher provas sobre o provei-
to eleitoral que seria obtido com o transporte.

 O próprio depoimento pessoal dos acusados não conferiu maior atenção 
à perquirição sobre o elemento subjetivo do tipo, demonstrada que está, pelo vídeo 
acostado na mídia da fl . 196, a preocupação sobre ter havido carona casual ou pro-

gramada.

 Aliás, registre-se que, ao assistir as imagens, percebe-se que ambos os 

réus estavam tranquilos e passaram fi rmeza ao responderem as perguntas do julga-

dor monocrático.

 Mas, em vez de aprofundar-se na perquirição sobre a intenção política 

do transporte, em busca do elemento essencial do tipo, a instrução ocupou-se de re-

futar a alegação defensiva de que a carona não estava planejada.

 Assim, do conteúdo dos autos, não se extrai a conclusão de que, no 

dia da eleição geral de 2014, a recorrente Iolanda, vereadora de Cândido Godói, e o 

recorrente Arnildo tenham interferido no sufrágio livre e consciente das duas eleitoras 

que foram transportadas e votam no interior de outro município.

 Na realidade, o raciocínio utilizado para respaldar a condenação está 

todo baseado na existência de dúvidas. Como houve incerteza sobre a carona ter sido 

oferecida pelo motorista Arnildo, ou solicitada pelas eleitoras, e sobre elas serem ou 

não conhecidas de Arnildo, concluiu-se pela condenação.

 A maior evidência de que as provas não são conclusivas e defi nitivas 

para o decreto condenatório é o manifesto de dúvida invocado pelo juízo a quo em 

duas passagens da sentença, ao apontar as incertezas quanto à elementar subjetiva 

do delito e invocar a famosa frase de Hamlet: “Há algo de podre no reino da Dinamar-

ca”.

 Essa citação literária foi referida para, não obstante a falta de convicção 

sobre o dolo, concluir-se pela condenação.

 A circunstância, no entanto, desautoriza a condenação, pois o Direito 

Penal exige que o “algo” esteja bem defi nido e comprovado nos autos, sob pena de 

malferimento do princípio in dubio pro reo, máxima que se refl ete como um dos pilares 

do Estado Democrático de Direito.
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 Conforme ensinamentos de Nelson Hungria, “a verossimilhança, por 
maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma 
sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível 
inocente”.12 

 Assim, não interessa se há ou não “algo de podre no reino da Dinamar-
ca”. Interessa sim é ter a exata compreensão de que o procedimento articulado contra 
os recorrentes não demonstrou que o transporte tenha sido realizado com a fi nalidade 
de interferir no voto das duas eleitoras.

 Colaciono julgados deste Tribunal nesse sentido:

Recurso criminal. Decisão que julgou procedente a denúncia, conde-
nando a recorrente pela prática do delito de transporte irregular de elei-
tores.
Presença de indícios frágeis para a confi guração do delito tipifi cado 
no art. 11, inc. III, c/c art. 5º, ambos da Lei n. 6.091/74. Ausência de 
elementos sufi cientes a embasar a condenação criminal.
A existência de dúvida a respeito da ocorrência dos fatos imputados 
na denúncia impõe um juízo de absolvição por insufi ciência de provas. 
Provimento.13

Recurso criminal. Decisão que julgou improcedente denúncia pela prá-
tica do crime tipifi cado no artigo 11, inciso III, da Lei n. 6.091/74, com-
binado com o artigo 5º do mesmo diploma legal.
Não comprovadas a fi nalidade específi ca de aliciamento e a potencia-
lidade de afronta à igualdade dos concorrentes no pleito eleitoral – re-
quisitos indispensáveis à confi guração do delito de transporte irregular 
de eleitores.
Provimento negado.14

 Concluindo, o acervo probatório não comprovou que o transporte das 
eleitoras foi realizado com o fi rme propósito de aliciar-lhes a vontade, ou seja, não 
fi cou demonstrado o fi m específi co de embaraçar ou fraudar o exercício do voto, ne-
cessário para a tipifi cação da conduta.

 Entendo ausente não apenas o dolo específi co necessário à caracteriza-
ção do delito, mas a lesão ao bem jurídico que o tipo penal visa proteger.

 Conclui-se que a acusação está desamparada de força convincente e, 
sob esse olhar, considero que os recorrentes merecem ser absolvidos.

 Com tais considerações, afasto as preliminares e VOTO pelo provimento 

12 HUNGRI, Nelson. Comentários ao Código Penal. v. 5, Rio de Janeiro/RJ: Forense, 1981. p. 65.
13 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Criminal n. 

838914. […]. Rel. Dr. Hamilton Langaro Dipp, Porto Alegre, RS, 07 de agosto de 2012. In: Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 145, p. 3, 09 ago. 2012. Disponível em: 
<http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 10 ago. 2016.

14 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Criminal n. 51. 
[…]. Rel. Desa Federal Marga Inge Barth Tessler, Porto Alegre, RS, 16 de dezembro de 2009. In: 
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 211, p. 12, 18 dez. 2009. Disponí-
vel em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 10 ago. 2016.
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dos recursos, absolvendo os recorrentes da pena imposta, com base no art. 386, incs. 
III e VII, do Código de Processo Penal, considerando a ausência de provas do dolo 
específi co.

Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja:
(Voto divergente)

 Inicialmente, registro que compactuo com o eminente relator quanto ao 
conhecimento dos recursos, bem como quanto à rejeição das preliminares aventadas.

 Todavia, peço redobradas vênias ao caro colega para divergir quanto à 
absolvição dos réus, porque, após minucioso exame dos autos, estou convencida do 
acerto da sentença.

 Sob o entendimento de que o dolo específi co não restou caracterizado, 
o nobre relator votou pelo provimento dos recursos dos réus.

 Cumpre ressaltar, todavia, que o próprio relator reconheceu ser fato in-
controverso a ocorrência do transporte. Assim referiu em seu voto: “Ora, o cometimen-
to do transporte é fato incontroverso, e a lei não pune o dolo de transportar, e sim o 
dolo de aliciar eleitores com o fornecimento de transporte”.

 Portanto, a questão aqui cinge-se a verifi car se a prática delituosa 
tinha como fi nalidade (elemento subjetivo do tipo ou dolo específi co) a obten-
ção de vantagem eleitoral, requisito indispensável para a consumação do crime 
sob análise. 

 Adianto que entendo que sim. Estou convicta de que o dolo especí-
fi co restou confi gurado.

 E estou convencida não apenas do acerto da sentença, mas da existên-
cia de provas e da tipicidade da conduta.

 E indago aos eminentes pares: Qual é a intenção do candidato ou do 
cabo eleitoral ao transportar eleitor na data das eleições a não ser obter o voto? E 
mais, quem busca um eleitor para votar ou dá a indigitada carona a alguém que não 
peça votos ou em seu candidato no dia das eleições? Desculpem, mas nem mesmo a 
alegada amizade, aliás, não sufi cientemente comprovada, justifi ca a dita carona.

 E apenas para exercício da dialética, pois entendo que o dolo específi co 
restou comprovado, julgo importante referir que não desconheço a jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral em sentido diverso, mas penso que a norma legal é clara 
e precisa, qual seja, transportar eleitor na data das eleições é crime eleitoral, e a 
fi nalidade de exigência do voto não está inserida na norma.

 Com efeito, a conduta prevista no art. 11, inc. III, c/c o art. 5º, ambos da 
Lei n. 6.091/74, imputa como delito eleitoral o descumprimento da vedação de “fazer 
transporte” de eleitores desde o dia anterior até o dia posterior à eleição.

 Destaco ainda que a norma é expressa e não permite interpretação. 
Além do mais, o tipo não dispõe a exigência do voto.

 Vejamos o art. 5º da Lei n. 6.091/74:
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Art. 5º Nenhum veículo ou embarcação poderá fazer transporte de elei-
tores desde o dia anterior até o posterior à eleição, salvo:
I - a serviço da justiça eleitoral,
II - coletivos de linhas regulares e não fretados;
III - de uso individual do proprietário, para o exercício do próprio voto e 
dos membros da sua família;
IV - o serviço normal, sem fi nalidade eleitoral, de veículos de aluguel 
não atingidos pela requisição de que trata o artigo 2º.

 E o art. 11, inc. III, da mesma lei:

Art. 11. Constitui crime eleitoral:
[...]
III - descumprir a proibição dos artigos 5º, 8º e 10º.

 Aliás, acredito que seja de uma certa ingenuidade acreditar que o can-
didato, por livre e espontânea vontade, coloca gasolina no seu carro, busca o eleitor 
para votar, e o leva de volta para casa, sem interesse no voto, talvez apenas por ser 
um bom cristão.

 Desculpem, mas com toda a vênia, divirjo da posição adotada pelo emi-
nente relator, e que não está só, porque lastreada em jurisprudência do TSE. Não 
pactuo da tese. 

 E mais, acredito que a interpretação, a bem da verdade, visa afastar o 
tipo penal, pois jamais alguém será punido pelo crime de transporte de eleitores, por-
que a prova de que efetivamente exigiu o voto é bem difícil de produzir, posto que o 
referido eleitor, como sói acontecer, nega o fato.

 Em que pese o exposto, no caso, a afi rmação das eleitoras de que en-
contraram Arnildo próximo à rodoviária, e este lhes ofereceu carona, é risível.

 Em dia de eleição, com todo o movimento do pleito, Arnildo estava ali, 
próximo à rodoviária, parado. Quem sabe apenas olhando o movimento – já que pro-
vavelmente não tinha o que fazer –, quando, então, alguém passou e pediu uma ca-
rona para votar. Além do fato de que reside no centro da cidade e a ocorrência se deu 
no interior do município. Isso, se não tivesse ele dito que pediu o carro emprestado 
para a outra ré, Iolanda, que é vereadora, porque pretendia, no dia da eleição, alugar 
um salão para uma festa. Ora, se precisava ir até o balneário e por isso pediu o carro, 
o que estava fazendo na rodoviária?

 E não é demais referir que Iolanda, a proprietária do carro, é vereadora.
 Então, no dia da eleição, quando a vereadora teria muitos afazeres, 

quem sabe ao menos acompanhar as eleições, a fi scalização nas mesas, etc., em-
prestou o veículo de seu irmão para seu amigo, para que este fosse alugar um salão 
não sei aonde, amigo este que foi preso em fl agrante por transporte de eleitores, com 
farto material de propaganda política, no referido veículo do irmão da vereadora, ora 
também ré.

 E a polícia? Imagina-se que tem também o hábito de prender as pessoas 
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que simplesmente estão dando uma carona? É claro que não, porque a abordagem 
apenas acontece após as denúncias, e reiteradas denúncias e até acompanhamento 
de perto pela autoridade policial da situação. Absolutamente, o policial não age assim, 
abordando e prendendo inocentes, sem uma prova mínima, ou indícios seguros da 
prática delitiva. No caso, foi exatamente isso que afi rmou o policial militar ao ser ou-
vido na fase pré-processual, ou seja, que receberam denúncia de transporte ilegal de 
eleitores no interior do município, inclusive com descrição do carro da ré.

 Em relação a isso, prezados colegas, cabe observar que há três situa-
ções recorrentes nesses processos envolvendo o crime de transporte ilegal de elei-
tores que temos julgado nesta Corte: (1) quando ouvidas em juízo, as testemunhas 
mudam substancialmente os depoimentos prestados em sede policial; (2) as autori-
dades policiais – membros da Brigada Militar e da Polícia Civil – são constantemente 
acusadas de realizar os fl agrantes de forma despropositada e sem base legal; e (3) os 
membros do Ministério Público que oferecem a denúncia são colocados sob suspeita 
de estarem “perseguindo” os réus e os candidatos a estes relacionados.

 Importante destacar que o policial militar Rene Knapp, ao ser ouvido 
pela Delegada de Polícia por ocasião da prisão em fl agrante (fl s. 09 e 23-24 dos au-
tos) afi rmou:

Quanto ao veículo o condutor afi rmou que não é de sua propriedade e 
que o mesmo pertence à vereadora de Cândido Godói, Iolanda Seibel 
Ludwig, e que a mesma havia solicitado que o indiciado pegasse o 
veículo nesta data, pela manhã, para levar as eleitoras até o local de 
votação. [...] No porta-malas do veículo foi localizado farto material de 
campanha dos candidatos do PP e PSDB.

 No mesmo sentido, o policial militar Valdemar Bourschei (fl . 25) confi r-
mou ter recebido a denúncia anônima de transporte de eleitores na Linha Godói Cen-
tro, com a descrição do veículo da ré, motivo pelo qual dirigiu-se ao local indicado, 
acompanhado do soldado Rene, e lá chegando abordaram o veículo, momento no 
qual foi “dito por Amarildo, o condutor do veículo, que estava transportando eleitores, 
pegando na cidade e levando votar e trazendo de volta e ele também informou que o 
veículo não era dele, que tinha pego na frente da casa da Iolanda”.

 Tereza Dresch e Cleusa Claudete Dresch, mãe e fi lha, quando ouvidas 
pela autoridade policial (fl s. 26-27), embora tenham negado o transporte para votar, 
não alegaram carona e amizade, disseram até que pagariam uma quantia ao acusa-
do Arnildo pelo transporte, tese, aliás, sequer ventilada pelo réu. Em juízo, contudo, 
como era de se esperar, veio a alegação de carona a fi m de corroborar a tese dos 
réus.

 E cabe ressaltar que não merece acolhimento o argumento de que a 
condenação foi efetivada tendo por base depoimentos prestados na esfera policial, o 
que feriria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, do devido 
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processo legal, da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, do Es-
tado Democrático de Direito.

 A respeito, o STF, guardião da Constituição Federal, já se pronunciou no 
sentido de que é válida a condenação criminal que se fundamenta também na prova 
policial amparada por outros indícios e provas trazidas na instrução judicial, que pas-
saram pelo crivo do contraditório e da ampla defesa:

Habeas Corpus. Constitucional. Falsidade ideológica. Alegações de 
nulidade em Ação Penal Militar. Improcedência. Precedentes. Ordem 
denegada. 
[...]
5. Os elementos do inquérito podem infl uir na formação do livre 
convencimento do juiz para a decisão da causa quando comple-
mentam outros indícios e provas que passam pelo crivo do con-
traditório em juízo.
6. Para afastar a premissa de que a condenação não se fundamentou 
apenas em provas produzidas na fase de inquérito e decidir pela anu-
lação do acórdão condenatório, seria imprescindível o reexame dos 
fatos e das provas que permeiam a lide. 7. O art. 93, inc. IX, da Consti-
tuição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, 
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das 
alegações ou provas, nem que seja correta a fundamentação expendi-
da. 8. Ordem denegada.15 (Grifo da autora.)

 Quanto a presença do dolo específi co, em outros processos julgados por 
esta Corte manifestei que no ato da “carona” está implícito o pedido de voto ao grupo 
político que está “agraciando o eleitor” com o transporte.

 Assim referi no julgamento do Recurso Criminal n. 52-13.2013.6.21.014216, 

15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 119315. […]. 1. A análise, nas circunstân-
cias do caso, da alegada inidoneidade do documento utilizado para realização de exame docu-
mentoscópico exigiria o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando os limites do procedimento 
sumário e documental do habeas corpus. 2. Não havendo indicação de comprometimento da 
qualidade da perícia realizada, ausente demonstração de prejuízo concreto ao Paciente em decor-
rência do vício alegado, sem o que, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, não se 
reconhece nulidade no processo penal. 3. A realização da perícia com base em documento fotoco-
piado não ofende o art. 373, al. c., do Código de Processo Penal Militar, referente à produção de 
prova documental, e não de prova pericial. 4. Suposta inconclusividade da perícia não a inquina 
de nulidade e nem impede que o julgador a aprecie livremente para formação de seu livre conven-
cimento motivado. […]. Rel. Min. Cármen Lúcia, Brasília, DF, Segunda Turma, 04 de novembro de 
2014. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 223, p. 52, 13 nov. 2014. Disponível em: 
<https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20141112_223.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2016.

16 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Criminal n. 
5213. Recurso criminal. Transporte ilegal de eleitores. Art. 11, inc. III, c/c art. 5º, ambos da Lei 
n. 6.091/74. Eleições 2012. Sentença absolutória. Conjunto probatório a evidenciar esquema 
orquestrado de transporte de eleitores em prol da candidatura de candidato à reeleição. Prova 
documental fartamente apreendida, a exemplo de planilhas contendo nomes, endereços, locais de 
residência e de votação, mapas da cidade, atas, material de propaganda eleitoral, tudo a revelar o 
modo organizado de atuação dos agentes para a prática ilícita. Prova indiciária plenamente acredi-
tada, com forte potencial de verdade, de natureza inequivocamente acusatória, que leva o julgador 
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julgado em 07.10.2015:

É sabido que nas manobras criminosas eleitorais os candidatos cos-
tumam utilizar-se de pessoas interpostas, deixando de atuar de forma 
direta na prática das condutas delituosas, o que torna muito difícil a 
individualização correta dos reais autores e partícipes.
Assim, o postulante ao cargo político pode elaborar, organizar e dirigir 
a conduta criminosa sem, contudo, executá-la propriamente. 
Assim, nos crimes eleitorais, em especial nos de boca de urna e trans-
porte de eleitores, depois de elaborar, organizar e dirigir as condutas, 
o criminoso pode verifi car a execução destas confortavelmente na pol-
trona de sua casa, em pleno domingo de eleição, aguardando o trans-
correr do dia no qual poderá sagrar-se eleito.
E é justamente o que o conjunto probatório dos autos demonstra. 
Trata-se, sim, de crime comprovadamente premeditado e organizado 
de forma a ser executado de forma amplamente efi caz.
PAULO PARERA, juntamente como os demais corréus, executou um 
esquema criminoso de transporte de eleitores na data do pleito de 
2012 com a fi nalidade de angariar votos para si na campanha ao legis-
lativo municipal.
O crime foi extremamente bem organizado e planejado, com a utiliza-
ção de tabelas, mapas, itinerários e horários previamente defi nidos, 
de modo a aproveitar ao máximo o período de duração da votação, 
compreendido entre as oito horas da manhã e as dezessete horas da 
tarde do domingo eleitoral.
Foram cooptadas como participantes servidoras do programa Primeira 
Infância Melhor (PIM), uma ação municipal de promoção do desenvol-
vimento integral na primeira infância, desenvolvida através de visitas 
domiciliares e comunitárias realizadas semanalmente a famílias em 
situação de risco e vulnerabilidade social, visando o fortalecimento de 
suas competências para educar e cuidar de suas crianças. Servidoras 
estas, contratadas em regime de convênio, percebendo baixos rendi-
mentos – pouco mais que um salário-mínimo – mas que deste depen-
dem para sustentar a si e as suas famílias.
Estas servidoras, previamente instruídas por SIDENIR e PAULO PA-
RERA, utilizaram de sua condição de assistentes sociais para fazer 
propaganda eleitoral do candidato PAULO PARERA, por meio da distri-
buição de impressos e pedido para que as  famílias afi xassem cartazes 
do referido candidato na fachada de suas casas.
Por meio desta conduta, funcionavam como um elo, criando um 
vínculo entre o candidato e as famílias de potenciais eleitores. 
Criado o vínculo, oferecia-se a  “carona” para o dia da eleição. Os 
nomes daqueles que aceitavam a proposta eram anotados, assim 
como seus endereços, locais de votação e o horário no qual o 
transporte seria realizado. E, criado o vínculo, desnecessário era 

a formar convencimento, ainda que a prova testemunhal não seja determinante. Materialidade 
delitiva e autoria evidenciada. Presente o elemento subjetivo do tipo, o dolo específi co, consubs-
tanciado no aliciamento de eleitores em favor da campanha. Reconhecida a incidência da agra-
vante prevista no art. 62, I, do Código Penal a acusados que promoveram e organizaram o esque-
ma criminoso. Reforma da sentença para condenar os réus. Provimento. Rel. Dr. Leonardo Tricot 
Saldanha, Porto Alegre, RS, 07 de outubro de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, 
Porto Alegre, RS, n. 193, p. 8, 21 out. 2015. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. 
Acesso em: 10 ago. 2016.
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fazer qualquer pedido de voto durante o transporte, pois os eleito-
res já tinham conhecimento de que quem os estava transportando 
eram os apoiadores de PAULO PARERA. 
Na obstante isso, no veículo, durante o trajeto até o local de vo-
tação, não haveria sequer necessidade do pedido expresso de 
voto, pois tal pedido já havia sido feito anteriormente, quando da 
combinação do transporte, assim como estava sendo ratifi cado e 
perfectibilizado implicitamente por meio da propaganda existente 
no automóvel.
[…]
Ou seja, na busca da consecução de um projeto político houve 
uma miscigenação entre as políticas sociais, o ato criminoso e o 
direito ao sufrágio, causando confusão mental no eleitor, o qual, 
em sua situação de vulnerabilidade, apresentou difi culdade em 
diferenciar o certo do errado, entendendo o transporte como um 
benefício, de cuja gratidão o candidato torna-se merecedor. E o 
eleitor agradece como? Pelo voto. Sempre pelo voto. Pelo direito 
constitucional do voto. (Grifos da autora.)

 E no mesmo sentido fi rmei minha compreensão no Recurso Criminal n. 
4-77.2015.6.21.004717:

Nota-se, portanto, que por meio desta conduta de oferecimento de 
“carona”, Lucas e Florentina funcionavam como um elo, criando 
vínculo entre os candidatos e os transportados. E, criado o vín-
culo, desnecessário era fazer qualquer pedido de voto durante o 
trajeto, pois os eleitores já tinham conhecimento de que quem os 
estava conduzindo eram os apoiadores dos candidatos Aécio Ne-
ves, Ana Amélia Lemos e Frederico Antunes.
Confi gurada, pois, a presença do elemento subjetivo do tipo ou 
dolo específi co, qual seja, a fi nalidade de obtenção de vantagem 
eleitoral, requisito indispensável para a consumação do crime sob 
análise. (Grifos da autora.)

 Consequentemente, caros colegas, não sejamos ingênuos, o que esta-
vam fazendo era transporte de eleitores, e não de forma gratuita ou amiga, mas em 
troca de voto, e é isso que os cabos eleitorais fazem no dia das eleições, caso não 
sejam coibidos pela Justiça, Ministério Público e autoridades policiais.

17 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Criminal n. 
477. Recurso criminal. Transporte ilegal de eleitores. Art. 11, inc. III, c/c art. 5º, ambos da Lei n. 
6.091/74. Eleições 2014. A carona a eleitores diversos, no dia do pleito, confi gura a efetiva prática 
do transporte ilegal de eleitores, despicienda a exigência explícita do voto, fi nalidade não inserida 
na norma. Materialidade delitiva e autoria evidenciadas. Conjunto probatório a demonstrar a vonta-
de de fraudar o livre exercício do voto. Apreensão de relação contendo o nome de eleitores, com 
a locução “confi rmados”, propagandas eleitorais de candidatos aos cargos em disputa e cartão de 
apresentação do réu, a revelar o modo organizado da atuação dos agentes para a prática ilícita. 
Manutenção da sentença. Provimento negado. Rel. Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Porto 
Alegre, RS, 10 de maio de 2016. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, 
n. 89, p. 6, 20 maio 2016. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 10 ago. 
2016.
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 E no mesmo sentido concluiu o magistrado sentenciante (fl . 246):

Não é preciso ser expert em matemática para descartar a coincidência 

sustentada pelos requeridos: a probabilidade de, em um dia de eleição, 

um carro de terceiro,  com material político-partidário no porta-malas, 

transportando duas eleitoras, ter sido casualmente emprestado para o 

condutor ir solicitar vagas de camping para a virada do ano e ser abor-

dado após denúncia de transporte irregular?

Com a devida vênia, é evidente que o veículo foi utilizado com a fi na-

lidade precípua de transportar eleitores, tanto que mantinha, no por-

ta-malas, material político-partidário que os réus negam ter conheci-

mento.

 Nessa mesma linha de raciocínio, cabe trazer manifestação do Ministro 

do STF, Luiz Fux, ao receber a denúncia na Ação Penal 470:

O critério de que a condenação tenha que provir de uma convicção 
formada para “além da dúvida razoável” não impõe que qualquer 
mínima ou remota possibilidade aventada pelo acusado já impeça 
que se chegue a um juízo condenatório. Toda vez que as dúvidas 
que surjam das alegações de defesa e das provas favoráveis à 
versão dos acusados não forem razoáveis, não forem críveis dian-
te das demais provas, pode haver condenação. Lembremos que a 
presunção de não culpabilidade não transforma o critério da “dú-
vida razoável” em “certeza absoluta”. (Grifo da autora.)

 Assim, com toda a certeza, eminentes colegas, tal como afi rmado pelo 

magistrado sentenciante, parafraseando Shakespeare: “Há algo de podre no reino da 

Dinamarca”. Esta frase, cunhada por Shakespeare, se referia a traições, homicídios, 

fatos obscuros que ocorriam na estória da tragédia contada em Hamlet.

 Na atualidade, tal expressão é utilizada para referir fatos ocultos, que 

se escondem além do que se pode ver, mas que podem ser percebidos, constatados, 

identifi cados por outros sentidos. Ou seja, por trás do que se vê há outros fatos não 

revelados, mas que, pelas suas características de verossimilhança, inundam o olfato 

com odor fétido. Cheiram mal. Cheiram a podre. E é isso que sinto quanto aos fatos 

analisados nestes autos.

 Portanto, concluo que a prova produzida é sufi ciente para a condena-

ção, motivo pelo qual a sentença do magistrado merece confi rmação, inclusive pelos 

próprios fundamentos.

 Ainda, a fi m de integrar o julgamento, registro que Procuradoria Regio-

nal Eleitoral requer, caso seja mantida a condenação de primeiro grau, a imediata 

execução provisória da pena, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal (STF) no HC 126.29218.

18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 126.292. Constitucional. Habeas Corpus. 

Princípio Constitucional da Presunção de Inocência (CF, art. 5º, lVII). Sentença penal condenatória 
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 Como é do conhecimento de todos, no dia 17 de fevereiro deste ano o 
Supremo Tribunal Federal denegou a ordem ao Habeas Corpus n. 126.292, no qual 
discutia-se a legitimidade de ato do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) que, ao 
negar provimento a recurso exclusivo da defesa, determinou o imediato início da exe-
cução da pena.

 No caso que deu origem ao habeas, um indivíduo havia sido condenado 
à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do 
crime de roubo qualifi cado (artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II, do CP). A sentença 
condenatória possibilitou ao réu o direito de recorrer em liberdade. A defesa recorreu 
ao TJ/SP, que negou provimento ao apelo e determinou a expedição de mandado de 
prisão contra o réu. Ao interpor o habeas junto ao STF, a defesa alegou que o Tribunal 
de São Paulo teria decretado a prisão sem qualquer motivação, constituindo fl agrante 
constrangimento ilegal, visto que o magistrado de primeiro grau permitiu que o réu 
recorresse em liberdade. 

 Ao denegar a ordem, o STF entendeu que o início imediato da execução 
da pena, após a confi rmação da sentença condenatória em segundo grau, não ofende 
o princípio constitucional da presunção da inocência.

 O precedente retoma o entendimento anterior do Supremo, modifi cado 
em fevereiro de 2009, quando, no julgamento do HC 84.078, de relatoria do então 
ministro Eros Grau, a Corte passou a condicionar a execução da pena ao trânsito em 
julgado da condenação, ressalvando, por óbvio, a possibilidade de prisão preventiva 
ou temporária, modalidades de prisão cautelar. O HC 84.078 restou assim ementado:

Habeas Corpus. Inconstitucionalidade da chamada “execução anteci-
pada da pena”. Art. 5º, lVII, da Constituição do Brasil. Dignidade da 
pessoa humana. Art. 1º, III, da Constituição do Brasil. 1. O art. 637 
do CPP estabelece que “[o] recurso extraordinário não tem efeito sus-
pensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os 
originais baixarão à primeira instância para a execução da sentença”. 
A Lei de Execução Penal condicionou a execução da pena privativa de 
liberdade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. A Consti-
tuição do Brasil de 1988 defi niu, em seu art. 5º, inciso LVII, que “nin-
guém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória”. 2. Daí que os preceitos veiculados pela Lei n. 
7.210/84, além de adequados à ordem constitucional vigente, sobre-
põem-se, temporal e materialmente, ao disposto no art. 637 do CPP. 3. 
A prisão antes do trânsito em julgado da condenação somente pode ser 
decretada a título cautelar. 4. A ampla defesa, não se a pode visualizar de 
modo restrito. Engloba todas as fases processuais, inclusive as recursais 

confi rmada por Tribunal de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 1. A 
execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que su-
jeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção 
de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus dene-
gado. Rel. Min. Teori Zavascki, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 17 de fevereiro de 2016. In: Diário de 
Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 100, p. 46, 17 maio 2016. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20160516_100.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2016.
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de natureza extraordinária. Por isso a execução da sentença após o 
julgamento do recurso de apelação signifi ca, também, restrição do di-
reito de defesa, caracterizando desequilíbrio entre a pretensão estatal 
de aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa pretensão. 5. 
Prisão temporária, restrição dos efeitos da interposição de recursos em 
matéria penal e punição exemplar, sem qualquer contemplação, nos 
“crimes hediondos” exprimem muito bem o sentimento que EVANDRO 
LINS sintetizou na seguinte assertiva: “Na realidade, quem está de-
sejando punir demais, no fundo, no fundo, está querendo fazer o mal, 
se equipara um pouco ao próprio delinqüente”. 6. A antecipação da 
execução penal, ademais de incompatível com o texto da Constituição, 
apenas poderia ser justifi cada em nome da conveniência dos magistra-
dos - não do processo penal. A prestigiar-se o princípio constitucional, 
dizem, os tribunais [leia-se STJ e STF] serão inundados por recursos 
especiais e extraordinários e subseqüentes agravos e embargos, além 
do que “ninguém mais será preso”. Eis o que poderia ser apontado 
como incitação à “jurisprudência defensiva”, que, no extremo, reduz a 
amplitude ou mesmo amputa garantias constitucionais. A comodidade, 
a melhor operacionalidade de funcionamento do STF não pode ser lo-
grada a esse preço. 7. No RE 482.006, relator o Ministro Lewandowski, 
quando foi debatida a constitucionalidade de preceito de lei estadual 
mineira que impõe a redução de vencimentos de servidores públicos 
afastados de suas funções por responderem a processo penal em ra-
zão da suposta prática de crime funcional [art. 2º da Lei n. 2.364/61, 
que deu nova redação à Lei n. 869/52], o STF afi rmou, por unanimida-
de, que o preceito implica fl agrante violação do disposto no inciso LVII 
do art. 5º da Constituição do Brasil. Isso porque - disse o relator - “a 
se admitir a redução da remuneração dos servidores em tais hipóte-
ses, estar-se-ia validando verdadeira antecipação de pena, sem que 
esta tenha sido precedida do devido processo legal, e antes mesmo de 
qualquer condenação, nada importando que haja previsão de devolu-
ção das diferenças, em caso de absolvição”. Daí porque a Corte deci-
diu, por unanimidade, sonoramente, no sentido do não recebimento do 
preceito da lei estadual pela Constituição de 1.988, afi rmando de modo 
unânime a impossibilidade de antecipação de qualquer efeito afeto à 
propriedade anteriormente ao seu trânsito em julgado. A Corte que vi-
gorosamente prestigia o disposto no preceito constitucional em nome 
da garantia da propriedade não a deve negar quando se trate da ga-
rantia da liberdade, mesmo porque a propriedade tem mais a ver com 
as elites; a ameaça às liberdades alcança de modo efetivo as classes 
subalternas. 8. Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de 
direitos. Não perdem essa qualidade, para se transformarem em ob-
jetos processuais. São pessoas, inseridas entre aquelas benefi ciadas 
pela afi rmação constitucional da sua dignidade (art. 1º, III, da Consti-
tuição do Brasil). É inadmissível a sua exclusão social, sem que sejam 
consideradas, em quaisquer circunstâncias, as singularidades de cada 
infração penal, o que somente se pode apurar plenamente quando 
transitada em julgado a condenação de cada qual Ordem concedida.19

19 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 84.078. [...]. Rel. Min. Eros Grau, Brasília, 
DF, Tribunal Pleno, 05 de fevereiro de 2009. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 35, 
p. 66, 26 fev. 2010. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20100225_035.pdf>. Acesso em: 18 ago. 2016.
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 Ao emitir juízo denegatório à ordem do Habeas Corpus n. 126.292, o 
relator do processo, ministro Teori Zavascki, votou pela mudança do entendimento 
consolidado a partir do HC 84.078, no que foi seguido pelos ministros Edson Fachin 
e Luís Roberto Barroso. A ministra Rosa Weber abriu a divergência, defendendo a 
manutenção da jurisprudência pacifi cada naquela Corte.

 A seguir, os ministros Luiz Fux, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Men-
des acompanharam o relator.

 Por sua vez, o ministro Marco Aurélio, lamentando a decisão que naque-
le momento já havia sido tomada pelo Supremo, seguiu a divergência para manter 
entendimento de que sentença só pode ser executada após o trânsito em julgado da 
condenação.

 Após, acompanharam a divergência os ministros Celso de Mello, decano 
da Corte, e Ricardo Lewandowski, atual presidente do Supremo.

 Portanto, por maioria de sete votos a quatro, o Pleno retornou ao enten-
dimento anterior daquela Corte, afi rmando ser possível a execução imediata da pena 
aplicada em decisão condenatória confi rmada em segunda instância.

 E essa é a questão com a qual nos deparamos agora: aplicar (ou não) a 
recente decisão do STF e determinar a execução imediata da pena.

 Pois bem, adianto que me inclino pela não aplicação. Pedindo redobra-
das vênias à maioria dos ministros e ministras da Suprema Corte, entendo que de-
terminar a imediata execução da pena, antes do trânsito em julgado da persecução 
criminal, é violar a cláusula constitucional consagradora da presunção de inocência 
disposta no art. 5º, inciso LVII, de nossa Constituição Federal, o qual preceitua que 
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal con-
denatória”.

 Segundo sintetizado no voto do ministro Teori:

[...] o tema relacionado com a execução provisória de sentenças pe-
nais condenatórias envolve refl exão sobre (a) o alcance do princípio da 
presunção da inocência aliado à (b) busca de um necessário equilíbrio 
entre esse princípio e a efetividade da função jurisdicional penal, que 
deve atender a valores caros não apenas aos acusados, mas também 
à sociedade, diante da realidade de nosso intricado e complexo siste-
ma de justiça criminal.

 Assim, após muito refl etir sobre o tema, entendi por acompanhar a tese 
que restou vencida no julgamento do HC 126.292.

 Em minha compreensão, não podemos afastar o princípio da presunção 
de inocência, positivado no inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal de 1988, sob 
pena de retroagirmos a um sistema de desrespeito dos direitos fundamentais inscul-
pidos na Carta Magna.

 E, nesse ponto, compactuo com a inteligência do ministro Celso de 
Mello, ao afi rmar que:
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[...] a Constituição brasileira promulgada em 1988 e destinada a reger 
uma sociedade fundada em bases genuinamente democráticas é bem 
o símbolo representativo da antítese ao absolutismo do Estado e à for-
ça opressiva do poder, considerado o contexto histórico que justifi cou, 
em nosso processo político, a ruptura com paradigmas autocráticos do 
passado e o banimento, por isso mesmo, no plano das liberdades pú-
blicas, de qualquer ensaio autoritário de uma inaceitável hermenêutica 
de submissão, somente justifi cável numa perspectiva “ex parte princi-
pis”, cujo efeito mais conspícuo, em face daqueles que presumem a 
culpabilidade do réu, será a virtual (e gravíssima) esterilização de uma 
das mais expressivas conquistas históricas da cidadania: o direito do 
indivíduo de jamais ser tratado, pelo Poder Público, como se culpado 
fosse.20

 Ao defender a redação constitucional do princípio da presunção de ino-
cência, o decano da mais alta Corte do nosso Poder Judiciário traz doutrina do emi-
nente professor LUIZ FLÁVIO GOMES, em obra escrita com o professor VALÉRIO DE 
OLIVEIRA MAZZUOLI21. Assim advertem os notáveis doutrinadores:

O correto é mesmo falar em princípio da presunção de inocência (tal 
como descrito na Convenção Americana), não em princípio da não-
culpabilidade
[...]
Trata-se de princípio consagrado não só no art. 8º, 2, da Convenção 
Americana senão também (em parte) no art. 5º, LVII, da Constituição 
Federal, segundo o qual toda pessoa se presume inocente até que 
tenha sido declarada culpada por sentença transitada em julgado. Tem 
previsão normativa desde 1789, posto que já constava da Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão.
Do princípio da presunção de inocência (“todo acusado é presumido 
inocente até que se comprove sua culpabilidade”) emanam duas re-
gras: (a) regra de tratamento e (b) regra probatória. “Regra de trata-
mento”: o acusado não pode ser tratado como condenado antes do 
trânsito em julgado fi nal da sentença condenatória (CF, art. 5º, LVII).
O acusado, por força da regra que estamos estudando, tem o direito 
de receber a devida “consideração” bem como o direito de ser tratado 
como não participante do fato imputado. Como “regra de tratamento”, a 
presunção de inocência impede qualquer antecipação de juízo conde-
natório ou de reconhecimento da culpabilidade do imputado, seja por 
situações, práticas, palavras, gestos etc., podendo-se exemplifi car: a 
impropriedade de se manter o acusado em exposição humilhante no 
banco dos réus, o uso de algemas quando desnecessário, a divulga-
ção abusiva de fatos e nomes de pessoas pelos meios de comunica-
ção, a decretação ou manutenção de prisão cautelar desnecessária, a 
exigência de se recolher à prisão para apelar em razão da existência 
de condenação em primeira instância etc. É contrária à presunção de 
inocência a exibição de uma pessoa aos meios de comunicação vesti-

20 Trecho do voto do Ministro Celso de Mello no HC n. 126.292. Ver nota 18.
21 GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito Penal: Comentários à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos/Pacto de San José da Costa Rica. 4. ed., São Paulo/SP: Re-
vista dos Tribunais: 2008. p. 85-91.
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da com traje infamante (Corte Interamericana, Caso Cantoral Benavi-
des, Sentença de 18.08.2000, parágrafo 119).

 Por esse motivo, o ministro Celso de Mello entende que:

[…] a consagração constitucional da presunção de inocência como di-
reito fundamental de qualquer pessoa – independentemente da gra-
vidade ou da hediondez do delito que lhe haja sido imputado – há de 
viabilizar, sob a perspectiva da liberdade, uma hermenêutica essen-
cialmente emancipatória dos direitos básicos da pessoa humana, cuja 
prerrogativa de ser sempre considerada inocente, para todos e quais-
quer efeitos, deve prevalecer, até o superveniente trânsito em julgado 
da condenação criminal, como uma cláusula de insuperável bloqueio à 
imposição prematura de quaisquer medidas que afetem ou restrinjam 
a esfera jurídica das pessoas em geral (HC 126.292).

 Ou seja, ninguém pode ser considerado como culpado antes que sobre-
venha contra ele condenação penal transitada em julgado. E esse tem sido o entendi-
mento pacifi cado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

O Postulado Constitucional da Presunção de Inocência impede que 
o Estado trate, como se culpado fosse, aquele que ainda não sofreu 
condenação penal irrecorrível. – A prerrogativa jurídica da liberdade – 
que possui extração constitucional (CF, art. 5º, LXI e LXV) – não pode 
ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais que 
culminem por consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e 
garantias fundamentais proclamados pela Constituição da República, 
a ideologia da lei e da ordem. Mesmo que se trate de pessoa acusada 
da suposta prática de crime hediondo, e até que sobrevenha sentença 
penal condenatória irrecorrível, não se revela possível - por efeito de 
insuperável vedação constitucional (CF, art. 5º, LVII) - presumir-lhe a 
culpabilidade. Ninguém pode ser tratado como culpado, qualquer que 
seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido atribuída, 
sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória transi-
tada em julgado. O princípio constitucional da presunção de inocên-
cia, em nosso sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes 
consequências, uma regra de tratamento que impede o Poder Público 
de agir e de se comportar, em relação ao suspeito, ao indiciado, ao 
denunciado ou ao réu, como se estes já houvessem sido condenados, 
defi nitivamente, por sentença do Poder Judiciário. Precedentes.22

22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 96.095. “Habeas Corpus” - Prisão preven-
tiva decretada com fundamento na gravidade objetiva do delito, no clamor público, na suposta 
ofensa à credibilidade das instituições e na conjectura de que a prisão cautelar se justifi ca para 
conveniência da instrução criminal - Caráter extraordinário da privação cautelar da liberdade indivi-
dual - Utilização, pelo magistrado, na decretação da prisão preventiva, de critérios incompatíveis 
com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - Situação de injusto constrangimento confi gu-
rada - Afastamento, em caráter excepcional, no caso concreto, da incidência da Súmula 691/STF 
- “Habeas Corpus” concedido de ofício. A prisão cautelar constitui medida cautelar de natureza ex-
cepcional. - A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente 
devendo ser decretada em situações de absoluta necessidade. A prisão preventiva, para legiti-
mar-se em face de nosso sistema jurídico, impõe - além da satisfação dos pressupostos a que se 
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 Aqui, cumpre fazer uma ressalva. A tese vencedora exposta pelo minis-
tro Teori no julgamento do HC 126.29223, embora extremamente bem fundamentada – 
aliás, como costumam ser os votos daquele eminente julgador –, constitui precedente 
isolado naquela Corte constitucional. Precedente, diga-se, sem caráter vinculante. 
Precedente que se constitui em orientação, tal como sugeriu o ministro Teori em sua 
manifestação:

Essas são razões sufi cientes para justifi car a proposta de orientação, 
que ora apresento, restaurando o tradicional entendimento desta Su-
prema Corte, no seguinte sentido: a execução provisória de acórdão 
penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a 
recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio consti-
tucional da presunção de inocência.

 
 Precedente que não constitui súmula vinculante daquela Corte. Lembro 

refere o art. 312 do CPP (prova da existência material do crime e presença de indícios sufi cientes 
de autoria) - que se evidenciem, com fundamento em base empírica idônea, razões justifi cadoras 
da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do indiciado 
ou do réu. - A questão da decretabilidade da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que 
satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verifi cação concreta, 
em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. A 
prisão preventiva - enquanto medida de natureza cautelar - não pode ser utilizada como 
instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu. - A prisão preventiva não pode - e 
não deve - ser utilizada, pelo Poder Público, como instrumento de punição antecipada daquele a 
quem se imputou a prática do delito, pois, no sistema jurídico brasileiro, fundado em bases demo-
cráticas, prevalece o princípio da liberdade, incompatível com punições sem processo e inconcili-
ável com condenações sem defesa prévia. A prisão preventiva - que não deve ser confundida com 
a prisão penal - não objetiva infl igir punição àquele que sofre a sua decretação, mas destina-se, 
considerada a função cautelar que lhe é inerente, a atuar em benefício da atividade estatal desen-
volvida no processo penal. A gravidade em abstrato do crime não constitui fator de legitima-
ção da privação cautelar da liberdade. - A natureza da infração penal não constitui, só por si, 
fundamento justifi cador da decretação da prisão cautelar daquele que sofre a persecução criminal 
instaurada pelo Estado. Precedentes. O clamor público não basta para justifi car a decretação 
da prisão cautelar. - O estado de comoção social e de eventual indignação popular, motivado 
pela repercussão da prática da infração penal, não pode justifi car, só por si, a decretação da pri-
são cautelar do suposto autor do comportamento delituoso, sob pena de completa e grave aniqui-
lação do postulado fundamental da liberdade. - O clamor público - precisamente por não constituir 
causa legal de justifi cação da prisão processual (CPP, art. 312) - não se qualifi ca como fator de 
legitimação da privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu. Precedentes. A preservação 
da credibilidade das instituições não se qualifi ca, só por si, como fundamento autorizador 
da prisão cautelar. - Não se reveste de idoneidade jurídica, para efeito de justifi cação do ato ex-
cepcional da prisão cautelar, a alegação de que a prisão é necessária para resguardar a “credibili-
dade da Justiça”. Ausência de demonstração, no caso, da necessidade concreta de decretar-
se a prisão preventiva do paciente. - Sem que se caracterize situação de real necessidade, não 
se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu. Ausentes razões de 
necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da 
prisão preventiva. [...]. Rel. Min. Celso de Mello, Brasília, DF, 2ª Turma, 03 de fevereiro de 2009. 
In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 48, p. 195, 13 mar. 2009. Disponível em: <https://
www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20090312_048.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2016.

23 Op. Cit. ver nota 18.
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que a súmula vinculante, instituída a partir da inclusão do artigo 103-A na Constituição 
Federal por meio da EC 45/2004, confere ao STF, após reiteradas decisões sobre 
matéria constitucional, a possibilidade de editar verbetes com efeito vinculante que 
contêm, de forma concisa, a jurisprudência consolidada daquela Corte sobre determi-
nada matéria. A edição, o cancelamento e a revisão de súmulas vinculantes têm de 
ser aprovados por, no mínimo, oito ministros do STF, o equivalente a dois terços da 
composição daquele Tribunal, após manifestação do procurador-geral da República. 
A propósito, ressalto: como acima referido, a edição de súmula vinculante tem que ser 
aprovada por no mínimo oito, dos onze ministros do STF. O resultado da votação do 
HC 126.292, como já apontado, foi por sete votos a quatro. Assim, na atual composi-
ção do Supremo, tendo em vista a posição dos ministros exposta no HC 126.292, não 
se mostraria viável a edição de súmula vinculante dispondo que “a execução provisó-
ria de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito 
a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da 
presunção de inocência”.

 Por essas razões, entendo que devemos encarar o precedente com a 
devida cautela, visto que a numerosa e consolidada jurisprudência da Suprema Corte 
traz compreensão diversa.

 Cabe igualmente registrar que, em minha compreensão, o preceito cons-
titucional disposto no art. 5º, inciso LVII, não permite interpretações.

 Segundo o ministro Marco Aurélio:

[…] há uma máxima, em termos de noção de interpretação, de her-
menêutica, segundo a qual, onde o texto é claro e preciso, cessa a 
interpretação, sob pena de se reescrever a norma jurídica, e, no caso, 
o preceito constitucional. Há de vingar o princípio da autocontenção.24

 E esse também é o entendimento do ministro Ricardo Lewandowski:

Assim como fi z, ao proferir um longo voto no HC 84.078, relatado pelo 
eminente Ministro Eros Grau, eu quero reafi rmar que não consigo, 
assim como expressou o Ministro Marco Aurélio, ultrapassar a taxa-
tividade desse dispositivo constitucional, que diz que a presunção de 
inocência se mantém até o trânsito em julgado. Isso é absolutamente 
taxativo, categórico; não vejo como se possa interpretar esse disposi-
tivo. Voltando a, talvez, um ultrapassadíssimo preceito da antiga es-
cola da exegese, eu diria que in claris cessat interpretatio. E aqui nós 
estamos, evidentemente, in claris, e aí não podemos interpretar, data 
venia.25

 E no mesmo norte segue a compreensão do ministro Celso de Mello:

24 Habeas Corpus n. 126.292. ver nota 18.
25 Idem.
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Veja-se, pois, que esta Corte, no caso em exame, está a expor e a 
interpretar o sentido da cláusula constitucional consagradora da pre-
sunção de inocência, tal como esta se acha defi nida pela nossa Consti-
tuição, cujo art. 5º, inciso LVII (“ninguém será considerado culpado até 
o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”), estabelece, 
de modo inequívoco, que a presunção de inocência somente perderá 
a sua efi cácia e a sua força normativa após o trânsito em julgado da 
sentença penal condenatória. 
É por isso que se mostra inadequado invocar-se a prática e a experi-
ência registradas nos Estados Unidos da América e na França, entre 
outros Estados democráticos, cujas Constituições, ao contrário da nos-
sa, não impõem a necessária observância do trânsito em julgado da 
condenação criminal. 
Mais intensa, portanto, no modelo constitucional brasileiro, a proteção 
à presunção de inocência.

 Desse modo, infere-se que a norma disposta no art. 5º, inciso LVII, da 
Constituição Federal, é de evidente clareza. Não há, portanto, o que nela ser interpre-
tado.

 Vale lembrar que esta foi a intenção do constituinte originário. Intenção 
baseada em componentes de índole histórica, política e sociológica prevalentes na-
quele momento pelo qual atravessava o País, ao fi nal da década de oitenta do século 
passado. E não vejo, na época contemporânea, elementos que justifi quem a alteração 
de tal preceito constitucional.

 E, neste ponto, faço minhas as palavras do ministro Marco Aurélio:

Reconheço que a Justiça é morosa, que o Estado, em termos de per-
secução criminal, é moroso. Reconheço, ainda, que, no campo do Di-
reito Penal, o tempo é precioso, e o é para o Estado-acusador e para o 
próprio acusado, implicando a prescrição da pretensão punitiva, muito 
embora existam diversos fatores interruptivos do prazo prescricional. 
Reconheço que a época é de crise. Crise maior. Mas justamente, em 
quadra de crise maior, é que devem ser guardados parâmetros, princí-
pios e valores, não se gerando instabilidade, porque a sociedade não 
pode viver aos sobressaltos, sendo surpreendida.26

 Portanto, devemos respeitar o princípio da presunção de inocência tal 
como insculpido na Carta Magna, pois aquela é a redação derivada do constituinte 
originário. Redação inspirada na realidade de nosso país, e não na experiência viven-
ciada em nações como a Inglaterra, França ou Estados Unidos.

 E atento para a realidade nacional, o ministro Lewandowski assim mos-
trou sua perplexidade diante da guinada jurisprudencial da Corte Suprema:

Eu também, respeitosamente, queria manifestar a minha perplexidade 
desta guinada da Corte com relação a esta decisão paradigmática, 
minha perplexidade diante do fato de ela ser tomada logo depois de 

26 Habeas Corpus n. 126.292. ver nota 18.
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nós termos assentado, na ADPF 347 e no RE 592.581, que o sistema 
penitenciário brasileiro está absolutamente falido. E mais, nós afi rma-
mos, e essas são as palavras do eminente Relator naquele caso, que 
o sistema penitenciário brasileiro se encontra num estado de coisas 
inconstitucional. Então, agora, nós vamos facilitar a entrada de pesso-
as neste verdadeiro inferno de Dante, que é o nosso sistema prisional? 
Ou seja, abrandando esse princípio maior da nossa Carta Magna, uma 
verdadeira cláusula pétrea. Então isto, com todo o respeito, data venia, 
me causa a maior estranheza.27

 Apenas para relembrar, na ADPF 34728, interposta pelo Partido Socialis-
mo e Liberdade (PSOL), o STF decretou o “estado de coisas inconstitucional” e deter-
minou medidas de intervenção orçamentária e estrutural no sistema prisional pátrio, 
resultando na exigência de que juízes realizem a audiência de custódia, bem como 
na liberação da verba do Fundo Penitenciário para a sua fi nalidade precípua, sem 
qualquer tipo de contingenciamento. Naquela oportunidade, o presidente da Corte, 
Ricardo Lewandowski, esclareceu que:

[…] o estado de coisas inconstitucional […] foi uma medida desenvol-
vida pela Corte Nacional da Colômbia, a qual identifi cou um quadro in-
suportável e permanente de violação de direitos fundamentais a exigir 
intervenção do Poder judiciário de caráter estrutural e orçamentário.

 Nesse cenário, cumpre igualmente trazer as considerações do ministro 
Lewandowski a respeito do sistema prisional pátrio:

Eu queria, também, fi nalizar e dizer o seguinte: eu tenho trazido sem-
pre a esta egrégia Corte alguns números que são muito impressionan-
tes relativos ao nosso sistema prisional, dizendo que nós temos hoje 

27 Habeas Corpus n. 126.292. ver nota 18.
28 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n. 347. Custodiado – Integridade física e moral – Sistema penitenciário – Arguição 
de descumprimento de preceito fundamental – Adequação. Cabível é a arguição de descumpri-
mento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 
Sistema Penitenciário Nacional – Superlotação carcerária – Condições desumanas de Custódia 
– Violação Massiva de Direitos Fundamentais – Falhas Estruturais – Estado de Coisas Inconstitu-
cional – Confi guração. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamen-
tais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modifi cação depende 
de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema 
penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. Fundo Peniten-
ciário Nacional – Verbas – Contingenciamento. Ante a situação precária das penitenciárias, o inte-
resse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. AUDIÊNCIA DE 
CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os 
artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos 
Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o compareci-
mento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momen-
to da prisão. Rel. Min. Marco Aurélio, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 09 de setembro de 2015. In: 
Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 31, p. 61, 19 fev. 2016. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20160218_031.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2016.
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no Brasil a quarta população de presos, em termos mundiais, logo de-
pois dos Estados Unidos, da China e da Rússia, nós temos seiscentos 
mil presos. Desses seiscentos mil presos, 40%, ou seja, duzentos e 
quarenta mil presos são presos provisórios. Com essa nossa decisão, 
ou seja, na medida que nós agora autorizamos, depois de uma decisão 
de segundo grau, que as pessoas sejam presas, certamente, a esses 
duzentos e quarenta mil presos provisórios, nós vamos acrescer deze-
nas ou centenas de milhares de novos presos.29

 As estatísticas trazidas pelo eminente ministro encontram consonância 
com levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas com o objetivo de anali-
sar dados detalhados da quantidade, espécie, origem, resultado e fundamento dos 
processos de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 
Federal entre os anos de 2006 e 2014.

 O objetivo específi co da referida pesquisa foi a apresentação de medi-
das concretas capazes de aperfeiçoar o sistema de prestação jurisdicional, sem que 
se inviabilize o acesso à jurisdição nem se limitem direitos e garantias fundamentais.

 O relatório fi nal do trabalho apresenta propostas com base nos dados 
coligidos pela equipe de pesquisa e derivam tanto da análise quantitativa como da 
análise qualitativa30.

 No mesmo sentido, cabe trazer o alerta registrado pelo ministro Lewa-
ndowski em seu voto na ADPF 144/DF31, demonstrando, por meio de dados estatísti-

29 Habeas Corpus n. 126.292. ver nota 18.
30 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Centro Justiça e Sociedade. Projeto “Panaceia universal ou 

remédio constitucional? Habeas corpus nos Tribunais Superiores”. BOTTINO, Thiago (Org.). Rio 
de Janeiro/RJ: FGV, 2014. Disponível em: <http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/fi les/u100/re-
latorio_fi nal_pesquisa_hc_ipea-mj_-_junho_-_2014_-_para_publicacao.pdf>. Acesso em: 19 ago. 
2016. 

31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 
144. Arguição de Descumprimento de preceito fundamental - Possibilidade de ministros do STF, 
com assento no TSE, participarem do julgamento da ADPF - Inocorrência de incompatibilidade 
processual, ainda que o presidente do TSE haja prestado informações na causa - Reconheci-
mento da legitimidade ativa “ad causam” da Associação dos Magistrados Brasileiros - Existência, 
quanto a ela, do vínculo de pertinência temática - Admissibilidade do ajuizamento de ADPF contra 
interpretação judicial de que possa resultar lesão a preceito fundamental - Existência de contro-
vérsia relevante na espécie, ainda que necessária sua demonstração apenas nas arguições de 
descumprimento de caráter incidental - Observância, ainda, no caso, do postulado da subsidia-
riedade - Mérito: relação entre processos judiciais, sem que neles haja condenação irrecorrível, 
e o exercício, pelo cidadão, da capacidade eleitoral passiva - Registro de candidato contra quem 
foram instaurados procedimentos judiciais, notadamente aqueles de natureza criminal, em cujo 
âmbito ainda não exista sentença condenatória com trânsito em julgado - Impossibilidade consti-
tucional de defi nir-se, como causa de inelegibilidade, a mera instauração, contra o candidato, de 
procedimentos judiciais, quando inocorrente condenação criminal transitada em julgado - Probi-
dade administrativa, moralidade para o exercício do mandato eletivo, “vita anteacta” e presunção 
constitucional de inocência - Suspensão de direitos políticos e imprescindibilidade, para esse 
efeito, do trânsito em julgado da condenação criminal (CF, art. 15, III) - Reação, no ponto, da 
Constituição Democrática de 1988 à ordem autoritária que prevaleceu sob o regime militar - Cará-
ter autocrático da cláusula de inelegibilidade fundada na Lei Complementar n. 5/70 (art. 1º, I, “n”), 
que tornava inelegível qualquer réu contra quem fosse recebida denúncia por suposta prática de 
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cos, a importância de aguardar-se o trânsito em julgado da condenação criminal para, 
em respeito ao princípio da presunção de inocência, determinar a execução da pena. 
Vejamos:

[…] trago, fi nalmente, nessa minha breve intervenção, à consideração 
dos eminentes pares, um dado estatístico, elaborado a partir de in-
formações veiculadas no portal de informações gerenciais da Secre-
taria de Tecnologia de Informação do Supremo Tribunal Federal [...]. 
De 2006, ano em que ingressei no Supremo Tribunal Federal, até a 
presente data, 25,2% dos recursos extraordinários criminais foram pro-
vidos por esta Corte, e 3,3% providos parcialmente. Somando-se os 
parcialmente providos com os integralmente providos, teremos o signi-
fi cativo porcentual de 28,5% de recursos. Quer dizer, quase um terço 
das decisões criminais oriundas das instâncias inferiores foi total ou 
parcialmente reformado pelo Supremo Tribunal Federal nesse período.

 E o alerta é de extrema importância, pois, segundo afi rmou o ministro, 
28,5% dos recursos criminais analisados pelo Supremo foram parcial ou integralmen-
te providos. Ou seja, cerca de um terço das decisões criminais proferidas por instân-
cias inferiores foram total ou parcialmente reformadas pelo STF.

 E é por esse motivo que o ministro Celso de Mello sustenta que “o Su-

determinados ilícitos penais - Derrogação dessa cláusula pelo próprio regime militar (Lei Com-
plementar n. 42/82), que passou a exigir, para fi ns de inelegibilidade do candidato, a existência, 
contra ele, de condenação penal por determinados delitos - Entendimento do Supremo Tribunal 
Federal sobre o alcance da LC n. 42/82: necessidade de que se achasse confi gurado o trânsito 
em julgado da condenação (RE 99.069/BA, Rel. Min. Oscar Corrêa) - Presunção constitucional 
de inocência: um direito fundamental que assiste a qualquer pessoa - Evolução histórica e regime 
jurídico do princípio do estado de inocência - O tratamento dispensado à presunção de inocência 
pelas declarações internacionais de direitos e liberdades fundamentais, tanto as de caráter regio-
nal quanto as de natureza global - O processo penal como domínio mais expressivo de incidência 
da presunção constitucional de inocência - Efi cácia irradiante da presunção de inocência - Possi-
bilidade de extensão desse princípio ao âmbito do processo eleitoral - Hipóteses de inelegibilidade 
- Enumeração em âmbito constitucional (CF, art. 14, §§ 4º a 8º) - Reconhecimento, no entanto, 
da faculdade de o Congresso Nacional, em sede legal, defi nir “outros casos de inelegibilidade” - 
Necessária observância, em tal situação, da reserva constitucional de lei complementar (CF, art. 
14, § 9º) - Impossibilidade, contudo, de a lei complementar, mesmo com apoio no § 9º do art. 14 
da Constituição, transgredir a presunção constitucional de inocência, que se qualifi ca como valor 
fundamental, verdadeiro “cornerstone” em que se estrutura o sistema que a nossa carta política 
consagra em respeito ao regime das liberdades e em defesa da própria preservação da ordem 
democrática - Privação da capacidade eleitoral passiva e processos, de natureza civil, por improbi-
dade administrativa - Necessidade, também em tal hipótese, de condenação irrecorrível - Compa-
tibilidade da Lei n. 8.429/92 (art. 20, “caput”) com a Constituição Federal (art. 15, V, c/c o art. 37, § 
4º) - O signifi cado político e o valor jurídico da exigência da coisa julgada - Releitura, pelo Tribunal 
Superior Eleitoral, da Súmula 01/TSE, com o objetivo de inibir o afastamento indiscriminado da 
cláusula de inelegibilidade fundada na LC 64/90 (art. 1º, I, “g”) - Nova interpretação que reforça a 
exigência ético-jurídica de probidade administrativa e de moralidade para o exercício de mandato 
eletivo - Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente, em decisão 
revestida de efeito vinculante. Rel. Min. Celso de Mello, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 06 de agosto 
de 2008. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 35, p. 59, 26 fev. 2010. Disponível em: 
<https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20100225_035.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2016.
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premo Tribunal Federal tem repelido, por incompatíveis com esse direito fundamental 
(da presunção de inocência), restrições de ordem jurídica somente justifi cáveis em 
face da irrecorribilidade de decisões judiciais”.32

 E, por oportuno, peço vênia para tomar como minhas as palavras de 
lástima proferidas pelo ilustre decano da nossa mais alta Corte judiciária:

Lamento […] registrar-se, em tema tão caro e sensível às liberdades 
fundamentais dos cidadãos da República, essa preocupante infl exão 
hermenêutica, de perfi l nitidamente conservador e regressista, reve-
lada em julgamento que perigosamente parece desconsiderar que a 
majestade da Constituição jamais poderá subordinar-se à potestade 
do Estado.

 E ainda que, eminentes colegas, desconsiderássemos o argumento 
constitucional alicerçado na presunção de inocência, do mesmo modo a execução 
antecipada da condenação estaria em dissonância com nosso ordenamento positivo. 
Isso porque a Lei n. 210/84, denominada Lei de Execução Penal (LEP), estabelece 
o trânsito em julgado como pressuposto inarredável de legitimação da execução de 
sentença condenatória.

 Note-se que a regra disposta no art. 105 do referido ordenamento con-
diciona a execução da pena à ocorrência do trânsito em julgado da decisão penal 
condenatória:

Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa 
de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a 
expedição de guia de recolhimento para a execução.

 No mesmo sentido é a exigência ditada pelo art. 147 da LEP no tocante 
à execução de penas restritivas de direitos:

Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena res-
tritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do 
Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, re-
quisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou 
solicitá-la a particulares.

 Somado a isso, cumpre observar que a decisão tomada pelo STF no HC 
126.292, ao menos pelo que se tem notícia, não abordou a (in)constitucionalidade do 
art. 283 do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.403/2011. Tal norma penal assim 
dispõe: 

Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em fl agrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, 

32 Habeas Corpus n. 126.292. ver nota 18.
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em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no 
curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária 
ou prisão preventiva.

 À vista disso, conclui-se que tal normativa encontra-se em plena vigên-
cia, mostrando consonância com o princípio da presunção de inocência, pois estabe-
lece que ninguém poderá ser preso senão em fl agrante delito ou por ordem escrita 

e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença 

condenatória transitada em julgado.

 Nota-se que a norma possibilita a prisão antes do trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória apenas em duas hipóteses: prisão temporária ou prisão 

preventiva – e nenhuma dessas situações enquadra-se ao caso sob análise.

 Infere-se, portanto, que independente do caráter do fundamento jurídi-

co adotado (seja de ordem legal, seja de cunho constitucional), nosso sistema penal 

inadmite que qualquer pena seja executada (seja ela de prisão, seja restritiva de direi-

tos) sem a existência do título condenatório defi nitivo, o qual, na minha compreensão, 

decorre do trânsito em julgado da decisão penal condenatória.

 POR TODO O EXPOSTO, eminentes colegas, considero que a execu-

ção da sentença penal condenatória, antes de consumado o seu trânsito em julgado, 

mostra-se evidentemente incompatível com o direito fundamental da presunção de 

inocência assegurado aos réus pela Constituição da República, em seu art. 5º, inciso 

LVII, motivo pelo qual VOTO pela improcedência do pedido de execução provisória da 

pena formulado pela Procuradoria Regional Eleitoral.

 Ante o exposto, VOTO por afastar as preliminares suscitadas pela recor-

rente e, no mérito, confi rmar a sentença e negar provimento ao recurso.

(Após votar o relator, afastando as preliminares e dando provimento ao 

recurso, lançou voto divergente a Dra. Gisele Azambuja, que nega provimento, e pe-

diu vista o Dr. Jamil Bannura. Aguardam o voto-vista a Dra. Maria de Lourdes Gonza-

lez e o Des. Fed. Paulo Afonso Vaz. Julgamento suspenso.)

Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura (voto-vista):
 Arnildo Hanatzki e Iolanda Isabel Seibel Ludwig foram denunciados pelo 

Ministério Público por terem, no dia 05 de outubro de 2014, na Linha Godói Centro, 

interior de Campina das Missões, fornecido transporte para duas eleitoras. Arnildo, 

cumprindo ordem de Iolanda, buscou o automóvel em sua casa, deslocando-se até 

o terminal rodoviário de Cândido Godoy para buscar as eleitoras Tereza Dresch e 

Cleusa Claudete Dresch. Em seguida, transportou-as até a seção eleitoral localizada 

na Linha Godói Centro para que votassem, tendo sido abordados pela Brigada Militar 

quando retornavam.

 Conforme histórico de fl . 09, no porta-malas do veículo foi localizado 

farto material de campanha política dos candidatos do PP e PSDB. Entre os objetos 

apreendidos e registrados, conforme documento de fl .11, encontravam-se: diversos 
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cartazes, “santinhos” e banners de candidatos a governador, deputado estadual, de-
putado federal e senador dos partidos PP e PSDB, o que é ratifi cado no auto de apre-
ensão de fl .15.

 Foram apresentadas as defesas e ouvidas as testemunhas, assim como 
o depoimento dos acusados.

 A sentença considerou os réus culpados, condenando Arnildo a duas 
penas restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviço à comunidade, a ser 
cumprida por período igual ao da pena privativa de liberdade, e outra de prestação pe-
cuniária equivalente a 5 salários-mínimos; impondo à Iolanda igualmente duas penas 
restritivas de direito, sendo uma de prestação de serviço à comunidade, por período 
igual ao da pena privativa de liberdade, e interdição temporária de direitos, consistindo 
na proibição do exercício de cargo, função ou atividade pública, bem como de manda-
to eletivo.

 Arnildo recorre, renovando os termos da defesa, alegando, ainda, a des-
proporcionalidade da sanção do tipo penal diante do excesso na fi xação da pena míni-
ma, e sua não recepção pela Constituição Federal, por não atender aos princípios da 
proporcionalidade e racionalidade em comparação com os demais crimes eleitorais, 
devendo ser aplicada a regra do artigo 284 do Código Eleitoral.

 Iolanda igualmente recorre renovando os termos da defesa, aduzindo 
também a desproporcionalidade da pena mínima em comparação à pena máxima e 
aos demais delitos eleitorais.

 O feito foi trazido a julgamento na sessão do dia 19 de maio, tendo o Dr. 
Leonardo Tricot Saldanha proferido voto para afastar a conduta delitiva, por entender 
não comprovada a fi nalidade específi ca de aliciar eleitores, reformando, assim, a sen-
tença recorrida. Já a Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja proferiu voto divergente, 
para manter a sentença condenatória, entendendo que o tipo legal não exige a prova 
do aliciamento dos eleitores transportados.

 Em razão da divergência instaurada, pedi vista dos autos para bem ana-
lisar o caso posto em julgamento.

 Com o devido respeito aos votos já proferidos, entendo que deve ser 
declarada inconstitucional (não recepcionada) a pena mínima fi xada ao tipo penal 
sob exame, em claro uso do controle difuso ou concreto da constitucionalidade da lei 
aplicada (artigo 948 do CPC), já que antecedente lógico e necessário à declaração 
judicial que se pretende. 

 O princípio da proporcionalidade exige que:

[…] entre as penas e na maneira de aplicá-las proporcionalmente, é 
mister, pois, escolher os meios que devem causar no espírito público 
a impressão mais efi caz e mais durável, e, ao mesmo tempo, menos 
cruel no corpo do culpado.33 

33 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. apud BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Pe-
nas e seus Critérios de Aplicação. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 54.
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Essa concepção iluminista voltada à proibição do excesso acabou sen-
do incorporada à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 
1789, cujo artigo 8º enuncia que: “a lei não deve estabelecer outras 
penas que não as estritas e necessárias’, tal qual propunha Beccaria 
no livro famoso, já referido.34

Em nosso direito constitucional, a fonte normativa da proporcionalida-
de é o princípio-garantia do devido processo legal, previsto no artigo 
5º, inciso LIV, da CF, e vem sendo adotado como fundamento para 
impedir sentenças desalinhadas dos sentimentos de equidade e de 
justiça.
O artigo 5º, inciso LIV, não é, entretanto, a única fonte constitucional do 
princípio da proporcionalidade, uma vez que a lei Maior, conforme bem 
explica Flávia D’Urso, apoiada em Paulo Bonavides, faz referência à 
proporcionalidade em muitos outros dispositivos, v. g. o artigo 5º, V, X, 
XXV; o artigo 7º, IV, V, XXI; o artigo 36, parágrafo terceiro; o artigo 37, 
IX, o artigo 40, e o artigo 84, parágrafo único.35

 Tais garantias constitucionais exigem, na ordem de 1988, que as pena-
lidades previstas guardem proporção com o delito praticado, evitando a imposição de 
penas contraditórias e desproporcionais com os demais delitos, o que se percebe cla-
ramente no caso concreto ao compararmos a pena mínima para o delito de transporte 
de eleitores com todos os demais crimes previstos na legislação eleitoral que mantém 
um ano como pena mínima.

 O excessivo rigor na imposição da pena mínima atende questões his-
tóricas conhecidas de todos e se explica em uma época não mais existente. Disso 
decorre a necessidade de revisão que, não tendo sido feita pelo procedimento legis-
lativo ordinário, deve ser consertada pelo controle incidental da norma permitido na 
composição plena desta Corte. 

 Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, lembra que: 

O Código Eleitoral é de 1965. Entrou em vigência em pleno fulgor do 
regime militar que se instalou no país no ano anterior. Opções ideoló-
gicas e criminalizadoras feitas por ele muitas vezes são incompatíveis 
com o ideário da vigente e democrática Constituição de 1988; embora 
seja importante lembrar que a pena originariamente prevista no artigo 
302 do Código Eleitoral era de detenção até dois anos, que foi modi-
fi cada pelo Decreto-Lei 1.064/1969 para a pena atual, e mantida pela 
Lei 6.091/74.36

34 BECCARIA, 2013. p. 54.
35 D’URSO, Flávia. Princípio Constitucional da Proporcionalidade no Processo Penal. apud BOSCHI, 

José Antônio Paganella. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2013. p. 62.

36 GONÇALVES. Luiz Carlos dos Santos. Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 2. ed., 
São Paulo/SP: Atlas, 2015. p. 11-13.
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 Alfredo Massi e Polianna Pereira dos Santos37, fi rmam posicionamento 
no sentido de que:

Não se discute a gravidade da conduta prevista no tipo em questão, 
nem a necessidade de exercer a repressão no âmbito criminal para 
tutelar a lisura e a legitimidade do pleito. No entanto, a estreita margem 
de pena prevista (quatro a seis anos) e a existência de pena mínima 
prevista em um patamar extremamente elevado impedem a adequada 
individualização da pena. Em alguns casos, ainda que fi xada em seu 
mínimo legal, a pena imposta poderá ser desproporcional à conduta 
perpetrada.

 Como entendo seria no caso presente, onde o transporte foi de apenas 
dois eleitores em um automóvel, sem nenhuma notícia de ser tal prática constante.

 E completam os autores:

A aplicação da pena para o crime de transporte irregular de eleitores 
nos moldes do art. 11 da Lei n. 6.091 de 1974, não se coaduna com o 
Estado Democrático de Direito por não cumprir os requisitos básicos 
da pena: a legalidade, a certeza, a igualdade, a mensurabilidade e a 
preocupação com os cálculos da pena (FERRAJOLI, 2006, p. 366). A 
norma constante no art. 11 não se amolda aos princípios penais preco-
nizados na Constituição da República de 1988, especialmente os prin-
cípios da individualização das penas e da legalidade. Por não se con-
formar materialmente à Constituição da República de 1988, referido 
dispositivo não poderia ser recepcionado. Com a inauguração de uma 
nova ordem constitucional, surge a necessidade de analisar as normas 
infraconstitucionais que lhe são anteriores. O advento de nova Cons-
tituição é orientado pelo princípio da continuidade da ordem jurídica, 
segundo o qual se busca evitar um período de anomia (o que ocorreria 
se, por exemplo, com a nova Constituição se todas as leis anteriores 
fossem revogadas) e dar continuidade às relações jurídicas vigentes.38

 Com o que se concorda plenamente, em especial no caso concreto, 
onde o transporte foi de apenas dois eleitores para um local de difícil acesso pelos 
meios comuns de transporte.

 Com isso teríamos a declaração incidental de inconstitucionalidade (não 
recepção) não do tipo penal, mas apenas de sua pena mínima, exigindo a supressão 
da omissão através da aplicação do artigo 284 do Código Eleitoral, fi xando em um ano 
de reclusão a pena mínima para o tipo.

 Assim, acolhendo a preliminar arguida, voto no sentido de declarar a in-
constitucionalidade incidental (não recepção) da pena mínima fi xada no artigo 11, III, 
da Lei 6.091/74, c/c os artigos 5 e 10 da mesma Lei, aplicando o artigo 284 do Código 

37 MASSI, Alfredo; SANTOS, Polianna Pereira dos. Transporte Irregular de Eleitores: o art. 11, III, 
da Lei 6.091/74 à luz da Constituição da República de 1988. p. 21. Disponível em:

  <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=7780dee418096d1e>. Acesso em: 22 ago. 2016.
38 Idem. p. 22.
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Eleitoral para fi xar a pena mínima em um ano de reclusão para o transporte ilegal de 
eleitores. 

 É como voto quanto à preliminar, renovando os respeitos aos votos já 
proferidos.

 Destaco.

Des. Carlos Cini Marchionatti:
 Reconheço a constitucionalidade da lei, mas gostaria de dizer que apre-

cio a opinião do Dr. Jamil porque ela traz consigo um sentido crítico muito bom: o sen-
tido crítico no que tange ao direito, à lei, à ação da jurisprudência é salutar, mas acho 
que prevalece a lei. Tenho um sentimento, uma opinião sobre a pena arbitrada – não 
propriamente com relação ao mínimo cominado, que é, aparentemente, alto -, que se 
dirige à situação em que se deveria delegar ao juiz maiores poderes para modular a 
pena aplicada, conforme as circunstâncias determinantes. Pode ser a pena privativa 
de liberdade substituída por privativas de direito ou pode ser apenas a pena de multa.

 A Constituição da República tem um princípio histórico no direito: “não 
há crime sem prévia defi nição legal, nem pena sem prévia cominação legal”. A pena 
está cominada e não podemos alterar mediante o reconhecimento da inconstituciona-
lidade; como juízes, temos que utilizar de outros fatores, seja na modulação da pena, 
seja em sua substituição.

 Esse assunto veio muito forte no Tribunal de Justiça, alguns anos atrás, 
especialmente na 5ª Câmara Criminal, a partir de um parecer do então Procurador 
de Justiça, Lenio Streck, que defendia a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, 
fazendo considerações de ordem constitucional e até analogia com outras penas co-
minadas.

 Mas à medida que o legislador estabelece a pena cominada, penso que 
nós como juízes temos que cumprir. Penso que a lei como está é constitucional.

Dr. Leonardo Tricot Saldanha:
 Em relação à matéria preliminar ora destacada, observo que a questão 

da recepção ou não recepção de uma norma – e trata-se exatamente disso, e não de 
inconstitucionalidade –, divide-se em um elemento fático e outro normativo. Teorica-
mente, quando há uma Constituição completamente nova, essa, ao substituir a ante-
rior, revoga todo o ordenamento jurídico então vigente ou recepciona as normas que 
com ela são compatíveis.

 No caso específi co do Brasil, entendeu-se pela recepção das normas 
anteriores, porque o rompimento institucional não era tão forte quanto outros que, na 
história da humanidade, foram verifi cados. Então, as normas adequadas à Consti-
tuição Federal de 1988 foram recepcionadas pelo novo ordenamento jurídico.  Esse 
elemento inovador do poder constituinte originário, do ponto de vista normativo, seria 
imediato, mas o direito é um fenômeno social complexo e depende de uma série de 
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racionalidades, discussões e evoluções, e por isso não é incomum que o Supremo 
Tribunal Federal, em Ação de Arguição de Preceito Fundamental – ADPF, declare a 
não recepção de normas que, inicialmente, foram tratadas como compatíveis com a 
nova Constituição.

 Assim, faço uma divisão acadêmica entre a realidade fática e a norma-
tiva. Na normativa, as normas que não foram recepcionadas não estão no mundo do 
direito – ao qual não temos acesso –, ele depende de um desenvolver social que leva 
em conta novos elementos e melhores argumentos. O direito não consegue sempre 
fazer justiça, e para se fazer a evolução do direito não podemos nos aferrar a um viés 
de continuidade.

 Me parece ser exatamente o caso em tela.
 A não recepção da pena prevista para o tipo foi suscitada em preliminar 

e, no meu voto, a arguição foi rejeitada. Entretanto, após ouvir o que foi dito pelo Dr. 
Bannura, modifi co meu voto para aderir ao entendimento de que o preceito secundá-
rio da norma penal não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.

 A meu ver, a pena não foi recepcionada por dois motivos: a) em primeiro 
lugar, porque ela destoa das demais penas previstas na legislação penal para crimes 
muito mais graves, sendo manifestamente desproporcional. Não se pode estabelecer 
a pena mínima para transporte de eleitores em quatro anos, se a pena mínima para 
homicídio é seis anos. São valores próximos para crimes que não tem proximidade 
em termos de reprovação social. Há clara desproporcionalidade nessa pena; b) há 
um segundo argumento, trazido pelo Dr. Bannura, que é o direito à individualização 
da pena, um direto fundamental estabelecido na Constituição Federal de 1988. A in-
dividualização é impossível de ser feita no caso concreto, com uma pena mínima de 
quatro e máxima de seis trazida pelo tipo penal. A pena cominada contraria a Consti-
tuição, mas não de forma clara e expressa, sendo necessário um processo hermenêu-
tico mais complexo, perfeitamente apresentado no voto do Dr. Bannura.

 O que considero não recepcionado é a pena mínima cominada, pois o 
crime continua existindo. Logo, a pena deve ser a mínima prevista no Código Eleitoral 
para os delitos apenados com reclusão, ou seja, um ano. Com essas considerações, 
voto no sentido de aderir à divergência inaugurada pelo Dr. Jamil Bannura em relação 
à matéria preliminar, para o fi m de considerar não recepcionado o preceito secundário 
previsto para o tipo, nos termos da fundamentação, tornando sem efeito o voto ante-
riormente lançado, o qual afastava a referida prefacial.

Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja:
 Os juízes são constantemente acusados de legisladores, penso que não 

podemos ir a tanto. Havendo uma norma a defi nir um crime e cominar uma pena, não 
há princípio constitucional que ampare uma mudança pelo juiz. E mais, já tivemos 
alterações nessa legislação em duas oportunidades e essa pena foi mantida.

 Com relação à comparação com a pena do homicídio, também entendo 
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de forma diversa. A pena mínima de seis anos impõe o regime fechado, retirando a li-
berdade do cidadão, que é a punição mais grave que existe, e não aconteceu no caso 
dos autos, onde houve suspensão condicional da pena com cumprimento de presta-
ção do serviço à comunidade de uma hora por dia, sem retirar a liberdade da pessoa, 
mas punindo-a da forma que a lei determinou.

 Assim, mantenho o meu voto divergente.

Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de Gonzalez:
 Acompanho o voto divergente, na preliminar.

Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz:
 A questão é relevante. Enfrentei um caso semelhante a este e obtive 

êxito.
Tratava-se do crime de medicamento falsifi cado, artigo 273 do Código 

Penal. Era um comprimido falsifi cado. Reconheci que a pena mínima de dez anos era 
demasiada, então, invocando o princípio da vedação de excesso de resposta penal, 
que é a segunda variante do princípio da proporcionalidade, suscitei a inconstitucio-
nalidade da pena.

 A grande preocupação, naquele caso e neste, é que, ao afastar o pre-
ceito secundário resta o tipo sem pena. O princípio da legalidade estrita em matéria 
penal não pode ser tomado em desfavor do acusado. Ao substituir a pena cominada 
por uma menor, o acusado vai ser benefi ciado. O princípio é de defesa e não poderia 
ser usado de modo prejudicial ao acusado.

 Aquela jurisprudência fi cou pacifi cada no âmbito do Tribunal de Justiça 
e, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a inconstitucionalidade 
do referido artigo. Porém, o STJ acabou afi rmando que o Poder Judiciário não poderia 
criar a pena, precisaria absolver ou aplicar outro tipo penal.

 Por essas razões, mas sobretudo porque, no caso, foi aplicada a substi-
tuição da pena, o que harmonizou os princípios que estavam em aparente confl ito, do 
ponto de vista da gradação da pena, entendo que não se faz necessário reconhecer-
mos a não recepção.

Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro (voto de desempate):
 Em desempate, ratifi co todas as razões da Dra. Gisele e do Des. Paulo 

Afonso afastando a preliminar.

Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura (relator):
 No mérito, entendo que houve o delito, ainda que por fundamentos diver-

sos do voto divergente da exma. Juíza Gisele Azambuja.
 Vejamos.
 Reconheço a necessidade de dolo específi co, ou seja, obter vantagem 
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eleitoral com o transporte, infl uindo no ânimo do eleitor direta ou indiretamente, seja 

pelo fornecimento do favor, seja pelo fato implícito de que o transporte está sendo 

realizado em agrado de eleitores que se dirigem à urna, durante o pleito.

 Também acredito que possa existir a carona desinteressada, especial-

mente em lugares mais afastados do centro do município, não enxergando em qual-

quer carona o fi m eleitoral.

 Assim, há necessidade de se fi xarem elementos objetivos para a carac-

terização do dolo específi co, que não pode ser a simples carona, como também não 

se pode exigir a prova material do pedido expresso de voto.

 Entendo que outros elementos devem estar presentes no fato sob exa-

me, haja vista ser impossível presenciar a conversa durante a carona quando, na 

maioria dos casos, o próprio eleitor nega o pedido eleitoral.

 O primeiro é o envolvimento direto ou indireto dos acusados no pleito 

eleitoral. Se os acusados estão integrados de alguma forma na campanha eleitoral, 

obviamente durante o pleito continuam trabalhando nela, prestando os favores ne-

cessários aos eleitores de modo a induzir ou criar simpatia ou favorecimento ao seu 

partido ou candidato.

 No caso sob exame, o acusado Arnildo, fi liado ao PP, prestava serviços 

a Iolanda, do mesmo partido, tendo, a pedido desta, usado o carro alugado pelo irmão 

dela no dia do pleito em favor dos eleitores.

 O segundo elemento a ser buscado, que me parece igualmente essen-

cial, é a existência de propaganda eleitoral no veículo, o que indica que o carro estava 

a serviço da campanha do partido ou do candidato, descaracterizando, por completo, 

a carona despretensiosa.

 Não se enquadraria na hipótese meros adesivos no veículo próprios de 

qualquer eleitor, mas material de propaganda eleitoral, como ocorreu no caso concre-

to, sendo irrelevante seu acesso imediato e sua existência no porta-malas do veículo, 

considerando, especialmente, a vedação na distribuição desse material nos locais 

próximos de votação, porém o indicativo principal é o fato de que o veículo e os acusa-

dos estavam envolvidos na campanha eleitoral, razão pela qual forneceram o vedado 

transporte.

 Somando-se os dois elementos mencionados, envolvimento na campa-

nha eleitoral e existência de material de campanha no veículo, entendo que resta 

caracterizada a intenção clara do transporte realizado.

 No caso, ainda devemos acrescentar que o transporte ocorreu na ida e 

na volta, indicando que o acusado aguardou o tempo de votação para retornar com 

as eleitoras à rodoviária. O que é confi rmado pelo depoimento da testemunha Cleusa 

Claudete Dresch (fl . 151) e ratifi cado por Tereza Dresch, fl . 152.

 A alegação da defesa de que iria até um balneário a fi m de marcar uma 

reserva para o fi nal de ano não restou demonstrada, não existindo um único testemu-

nho nesse sentido, salvo dos acusados que fi rmaram inúmeras contradições em seus 
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depoimentos, iniciando pelo modo como foi solicitado o veículo, até a natureza do 
serviço prestado por Arnildo em favor de Iolanda, passando também pela iniciativa da 
carona, o que denota a fragilidade dos fatos descritos na defesa.

 Assim, entendo que não houve mera carona, mas intencional transporte 
de eleitores, buscados pelo réu Arnildo a mando de Iolanda, com o fi m de obter van-
tagem eleitoral direcionada à campanha com o uso de veículo que continha material 
de propaganda, fato incontroverso e reconhecido pela própria defesa, ainda que não 
colacionado aos autos o material referido.

 Não consigo me convencer de que uma pessoa fi liada a um partido polí-
tico, trabalhando no dia das eleições, a pedido de outra pessoa igualmente envolvida 
na campanha, com veículo que continha farto material, não tenha tratado do tema 
eleições no trajeto da carona com as ocupantes, com a fi nalidade de afetar-lhes a 
vontade, direcionando-a em benefício de seu candidato ou partido, em evidente lesão 
à legitimidade e normalidade do pleito eleitoral.

 O material de campanha encontrado no interior do veículo é descrito 
pelo policial militar Rene Knapp à fl . 19 e aos 3’31” e 7’18” de seu depoimento, que 
realizou a diligência, o que é ratifi cado pelo policial militar Valdemar Bourscheid, fl . 25, 
que também participou da apreensão (1’51”; 4’09”; 7’39”; 8’12” e 8’45” de seu depoi-
mento gravado).

 Em sua defesa, Arnildo alega que desconhecia a existência de material 
de propaganda eleitoral no carro, embora não negue a presença de panfl etos de cam-
panha no porta-malas do veículo (fl .111), o que também é reconhecido na defesa de 
Iolanda, fl .124; bem como teria dito ao policial Rene Knapp que o transporte estava 
sendo realizado a pedido de Iolanda (2’35”; 2’57” e 10’18” de seu testemunho grava-
do), ainda mais transportando pessoas desconhecidas (11’51”).

 Iolanda reconhece que o carro foi alugado por seu irmão e estava à sua 
disposição no dia das eleições. Porém, a contradição na forma como Arnildo teria so-
licitado o veículo – já que ela diz que ele teria ido pessoalmente, e o próprio Arnildo 
diz que teria ligado – indica a falta de credibilidade da versão posta em defesa, sem 
mencionar que ninguém sabe como um farto material de campanha eleitoral foi parar 
no porta-malas do veículo.

 Entendo que o conjunto probatório indica claramente que Arnildo esta-
va trabalhando junto com Iolanda, e a mando desta, na campanha eleitoral, ambos 
fi liados ao mesmo partido; e, no dia das eleições, utilizando-se de carro de posse de 
Iolanda, alugado por seu irmão, tinham a incumbência de proporcionar caronas aos 
eleitores que assim o desejassem, como de fato ocorreu, incorrendo ambos na veda-
ção do artigo 11, III, c/c os artigos 5º e 10º, da Lei n. 6.091/74.

 Considerando que restei vencido na preliminar, adoto, na fi xação da 
pena, os fundamentos e critérios da sentença de primeiro grau.

 Por fi m, no tocante ao pedido de execução imediata da condenação, 
comungo integralmente das considerações tecidas pela Dra. Gisele Anne. 
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 Por todo o exposto, voto pelo parcial provimento do recurso, nos termos 
da fundamentação, e por indeferir o requerimento de execução imediata do acórdão 
condenatório.

 É como voto, Sra. Presidente.

Des. Carlos Cini Marchionatti:
 Acompanho o voto divergente da Dra. Gisele, negando provimento.

Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de Gonzalez:
 Sra. Presidente, colegas:
 Bem sabemos da difi culdade da comprovação da prática do crime de 

transporte irregular de eleitores. Não apenas relativamente à comprovação dos fatos 
em si, mas também no que diz respeito ao elemento fi nalístico, subjetivo do tipo: com-
provar a fi nalidade de cooptar as eleitoras transportadas.

 Como se não bastasse, e já considerada a categoria do ilícito, o presen-
te processo tem prova limítrofe, o que por si só justifi ca as diferentes posições já to-
madas pelos integrantes deste Tribunal – todas elas brilhantemente fundamentadas, 
reforçando a difi culdade do caso posto.

 Nessa linha, note-se que não há dúvidas de que ARNILDO conduzia o 
automóvel alugado pelo irmão de IOLANDA e que transportava as eleitoras Tereza e 
Cleusa no momento do fl agrante. A circunstância de que havia material de propagan-
da de candidatos do PP no porta-malas do carro parece, também, incontroversa.

 Todavia, o material de propaganda, de existência admitida, não era de 
conhecimento das passageiras. O próprio ARNILDO afi rmou que não sabia do referi-
do material.

 Ainda, há outros elementos a serem considerados:
 - IOLANDA é vereadora em Cândido Godói, mas as eleições de 2014 

foram gerais;
 - IOLANDA e ARNILDO são colegas de trabalho, é certo que possuem 

relação estreita, pois do contrário o carro não teria sido emprestado.
 De fato, a versão de ARNILDO, de que teria ido à casa de IOLANDA e 

pedido o carro emprestado para reservar um lugar para as festas de fi m de ano é pou-
co crível.

 Mas, por outro lado: não foi comprovado, cabalmente, o dolo na conduta. 
Tenho apreço pelas condenações estampadas, pela prova irrefutável, pela verdade 
expressa. Pela condenação em que o acusador cumpre o ônus que lhe incumbe.

 E, admitamos, ainda que com pesar: não é o caso dos autos.
 Aqui, o contexto probatório entrega uma versão bastante nebulosa dos 

fatos. Não há comprovação do dolo de ARNILDO e, relativamente a IOLANDA, os 
subsídios para uma condenação são ainda mais parcos.

 O meu posicionamento é, portanto, o de acompanhar o voto do d. Relator, 
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Dr. Leonardo Tricot Saldanha. Tenho que os recursos de ARNILDO e IOLANDA de-
vem ser providos.

 Isso porque, repito, entendo haver carência na comprovação do dolo 
específi co ao transportar as eleitoras. Parece faltar um fato demonstrado, que defi na 
a intenção de ARNILDO em obter a vantagem eleitoral, em cooptar o voto das trans-
portadas.

 A prova produzida tem idas e vindas, não direciona o julgador a uma 
conclusão cristalina.

 Esta magistrada não é ingênua; bem conhece as práticas de alguns 
competidores, nas campanhas eleitorais, o modo com que muitos, infelizmente, op-
tam por agir.

 É certo que estamos em tempos delicados, de decepção e revolta, tem-
pos nos quais se faz ainda mais presente a sensação de que, em nosso país, reina a 
impunidade.

 Ilícitos por toda a parte, mormente os relacionados com a classe política.
 Condenemos os criminosos.
 Mas condenemos com base em prova cabal, robusta.
 Do contrário, a absolvição se impõe.
 Acompanho o Relator, Sra. Presidente.

Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz:
 Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência.

DECISÃO
 Preliminarmente, por unanimidade, rejeitaram a prefacial de atipicidade 

delitiva e, por maioria, afastaram a arguição de não recepção constitucional da pena 
mínima estabelecida pelo art. 11, inc. III, da Lei n. 6.091/74, vencidos o Dr. Jamil Ban-
nura, Dr. Leonardo Saldanha – relator - e a Dra. Maria de Lourdes Gonzalez. Proferiu 
o voto de desempate a presidente Desa. Liselena Ribeiro. No mérito, por maioria, ne-
garam provimento ao recurso, vencido o relator e a Dra. Maria de Lourdes Gonzalez. 
Lavrará o acórdão a Dra. Gisele Azambuja.

Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro,
Presidente da Sessão.

Dr. Leonardo Tricot Saldanha,
Relator.

Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja,
Redatora do Acórdão.
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 Participaram do julgamento os eminentes Desa. Liselena Schifi no Ro-
bles Ribeiro - presidente -, Des. Carlos Cini Marchionatti, Dr. Leonardo Tricot Salda-
nha, Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de 
Gonzalez, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, 
bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Ação de decretação de perda de cargo eletivo por desfi liação partidária. Ve-
reador. Resolução TSE n. 22.610/07.
Pretensão da agremiação peticionante de reaver o cargo de vereador que se 
desligou da sua legenda para fi liar-se a partido diverso. Tese defensiva ale-
gando o desvio ou a mudança substancial do programa partidário.
O fato de fi liados de determinada agremiação estarem envolvidos no cometi-
mento de crimes e casos de corrupção, ainda que operados por fi guras proe-
minentes da legenda, não confi gura desvio reiterado do programa partidário. 
Para tanto, necessário que o estatuto sofra alterações substanciais em seu 
programa e sua ideologia. Justa causa não vislumbrada. Corolário é a decre-
tação da perda do mandato eletivo.
Procedência do pedido.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, ouvida a Procurado-

ria Regional Eleitoral, por maioria - vencidos o Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz e a 
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja -, julgar procedente a ação ajuizada pelo PAR-
TIDO DOS TRABALHADORES, a fi m de decretar a perda do mandato eletivo de LEO 
BÜTTENBENDER, com execução imediata do presente acórdão, nos termos do que 
dispõe o art. 10 da Resolução TSE n. 22.610/07. Comunique-se a decisão à Mesa da 
Câmara Municipal de DOIS IRMÃOS para o devido cumprimento, devendo assumir a 
respectiva cadeira o primeiro suplente eleito pelo Partido dos Trabalhadores nas elei-
ções de 2012, conforme consta no resultado ofi cial divulgado pela Justiça Eleitoral.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 15 de março de 2016.

 Dra. Maria de Lourdes Galvão Braccini de Gonzalez,
 Relatora.

RELATÓRIO
 Trata-se de ação de decretação de perda de cargo eletivo, com pedido 

de concessão de tutela antecipada, ajuizada pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT DE 
DOIS IRMÃOS em desfavor de LEO BÜTTENBENDER.

 O requerente alega que o demandado, quando fi liado ao PT, concorreu 
à vereança e logrou ser eleito. Contudo, em 17 de setembro de 2015, ofi cializou sua 
desfi liação do PT. Traz argumentos pela inexistência de justa causa para a desfi liação 
e junta documentos (fl s. 02-16).

PROCESSO CLASSE PET N. 173-11.2015.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: DOIS IRMÃOS

REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE DOIS IRMÃOS

REQUERIDO: LÉO BÜTTENBENDER
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 Indeferi o pedido de tutela antecipada, conforme fundamentação, fl s. 18-19.
 Citado, o requerido apresentou defesa, alegando, em suma, o desvio 

reiterado ou a mudança substancial do programa pelo Partido dos Trabalhadores. 
Juntou documentos e requereu provas (fl s. 27-38).

 Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se 
pelo prosseguimento da ação, com a realização de audiência de instrução, fl s. 40-42.

 Encerrada a instrução, fl . 76, apenas o peticionante apresentou alega-
ções fi nais (fl s. 80-83), silente o peticionado.

 Novo parecer ministerial, fl s. 85-88, opinando pela procedência da ação.
 Vieram conclusos os autos.

VOTOS
Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de Gonzalez:

 A demanda foi tempestivamente ajuizada, no prazo de 30 (trinta) dias a 
que alude o art. 1º, § 2º, da Resolução TSE n. 22.610/071.

 O mérito diz respeito à ocorrência ou inocorrência de justa causa para a 
desfi liação de LEO BÜTTENBENDER do PT de DOIS IRMÃOS.

 O PT entende não estarem presentes as circunstâncias justifi cadoras; 
o requerido, por seu turno, sustenta o desvio reiterado ou a mudança substancial da 
agremiação no que diz respeito ao próprio programa partidário.

 À análise.
 A hipótese de justa causa, suscitada por LEO, vem prevista no art. 1º, 

III, da Resolução TSE n. 22.610/07, com o suporte da Lei n. 9.096/97, art. 22-A, I, co-
mando incluído pela Lei n. 13.165/15, nos seguintes termos:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se des-
fi liar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito. (Incluído pela Lei 
n. 13.165, de 2015)
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfi liação parti-
dária somente as seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei n. 13.165, de 
2015)
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 
(Incluído pela Lei n. 13.165, de 2015)

 E a defesa do vereador, na tentativa de caracterizar o desvio reiterado 
do partido em relação ao programa partidário, narra que após a ação penal 470, 
mensalão, mais recentemente operação lava-jato, o PT entrou em uma crise de 
identidade moral, ideológica e programática, afi rmando ainda que o PT a nível  na-
cional está agindo de maneira contrária aos princípios programáticos e morais

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 22.610, de 25 de outubro de 2007. [Resolução 
sem ementa]. Rel. Min. Antonio Cezar Peluso, Vrasília, DF, 25 de outubro de 2007. In: Diário da 
Justiça da União, Brasília, DF, Seção 1, n. 59, p. 11, 27 mar. 08.
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que nortearam sua fundação, contrariando propostas que sempre defenderam e 
assumiram junto a sociedade ao longo dos anos.

 Ainda, refere que o requerido já vinha alertando a sigla sobre o enor-
me constrangimento perante a sociedade, por estar fi liado em um partido que 
desviou- se de seus ideais programático e ético que o referenciavam junto ao 
povo brasileiro, sendo tema negativo diuturno da imprensa nacional, e que o 
acordado era o vereador Leo continuar exercendo o cargo até o mês de maio de 
2016, quando entregaria a vaga para o suplente.

 De início: não se ignora a grave crise política instalada no cenário brasi-
leiro e a frequência com que ela dialoga com as páginas policiais.

 E essa crise tem sido, amiúde, judicializada: não por acaso, cientistas 
políticos apontam a democracia brasileira como um dos mais férteis terrenos para o 
fenômeno da Judicialização da Política, expressão cunhada pioneiramente por Tate 
e Vallinder (The global expansion of judicial power. 1994).

 Mas a crise é institucional: ela, mercurialmente, espalhou-se pela má-
quina estatal e envolve, também, atores importantes da iniciativa privada nacional.

 Daí, não entendo razoável atribuir a corrupção a um partido (eis que há 
outros envolvidos), bem como inviável possa se dizer que todo um partido está a par-
ticipar dos odiosos esquemas (pois os protagonistas dos ilícitos são, ainda bem, cada 
vez mais notórios).

 Ou seja, esta ou aquela grei partidária pode estar mais (ou menos) en-
volvida nos escândalos, é verdade; mas é igualmente verdadeiro que nenhum partido 
político está inteiramente ligado aos crimes perpetrados – por certo há, em todas as  
agremiações, fi liados que não coadunam com tais práticas.

 Sob outro aspecto, o da própria interpretação da norma relativa ao “rei-
terado desvio” ou à “mudança substancial” do programa partidário: o Direito deve ser 
compreendido como fato, valor e norma2, e assim devemos entender as expressões.

 A ciência jurídica é, em sua gênese, social. Aliás, vale dizer (com Reale), 
ciência cultural. Não se pode interpretá-la sem conhecer a realidade em que é apli-
cada.

 Nessa toada, a legislação eleitoral atinente ao ponto tem por meta va-
lorizar a democracia dos partidos políticos. Mas esse ideal está distante de ser 
alcançado. Os estatutos partidários são vagos, se assemelham; as alianças passam 
ao largo da vontade do eleitor.

 O próprio caso posto assim demonstra: um dos pontos de desgaste en-
tre LEO e o PT foi um acordo de permanência do requerido para que continuasse a 
exercer o cargo até o mês de maio de 2016, “quando entregaria a vaga para o  suplen-
te”, nas próprias palavras utilizadas pela defesa.

2 REALE, Miguel. Fontes e modelos do Direito. São Paulo: Saraiva, 1994.
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 Nada ideológico, portanto. Impossível tal circunstância conviver com 
fi rmeza ideológica. Trata-se, apenas, de mais um caso de acordo político motivado 
por questões pontuais.

 Em razão desse quadro é que o TSE escolheu sublinhar que a mudan-
ça precisa ser substancial e o desvio reiterado. A cultura, as práticas costumeiras, 
os comportamentos tidos como regulares/irregulares e a forma pela qual tradicional-
mente os partidos se organizam informam e qualifi cam qual desvio e que mudança 
podem preencher o conteúdo da norma.

 E o fato (lamentável) de que fi liados de determinado partido cometem 
crimes não pode, nessa linha, ser considerado desvio reiterado do programa partidá-
rio por parte da agremiação - por mais proeminentes que sejam os correligionários.

 A título de exemplo, esta Corte já explicitou que é imprescindível na 
confi guração da “mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário”, 
para que seja motivo de justa causa de desfi liação, que haja alterações no esta-
tuto do partido que mudem substancialmente seus programas e ideologia3. É a 
mesma posição adotada pelo TRE-MG, que sublinha que a literalidade da resolução 
não deixa dúvidas de que a mudança ou desvio capaz de justifi car a desfi liação 
há de atingir o programa partidário4.

 Além disso, a desfi liação de grande número de membros dos partidos 
é fato que denota insatisfação, mas não justifi ca, nos termos da norma, a retirada de 
detentor de mandato eletivo5.

3 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Classe 15 – Candidatos 
n. 1032007. Pedido de decretação de perda de cargo eletivo. Preliminares afastadas. 1. É impres-
cindível na confi guração da “mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário”, 
para que seja motivo de justa causa de desfi liação, que haja alterações no estatuto do partido 
que mudem substancialmente seus programas e ideologia. Não há que se confundir o desvio do 
programa partidário com a não-realização de promessas de campanha, que tem como agente a 
administração municipal, e não o partido em si, não se prestando como ensejadora da justa causa 
prevista no inciso III do § 1º do art. 1º da Res. TSE n. 22.610/07. 2. A grave discriminação pessoal 
que justifi ca a desfi liação por justa causa ocorre dentro da grei partidária, pouco importando a rela-
ção estabelecida entre o parlamentar requerido e a administração municipal, ainda que esta seja 
composta por fi liados do partido. Procedência. Rel. Des. Federal Vilson Darós, Porto Alegre, RS, 
06 de maio de 2008. In: Diário de Justiça do Estado, Porto Alegre, RS, p. 89, 09 maio 2008.

4 MINAS GERAIS. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Petição n. 263. Feitos Diversos. Pe-
dido de Decretação de Perda de Cargo Eletivo. Desfi liação Partidária. Resolução n. 22.610/2007-
TSE. I - Questões de meros confl itos internos não podem ser consideradas como justa causa, já 
que, no mundo político, a divergência é fato trivial entre membros de uma mesma legenda. Grave 
discriminação pessoal não caracterizada. II - A literalidade da Resolução não deixa dúvidas de que 
a mudança ou desvio capaz de justifi car a desfi liação há de atingir o programa partidário. O par-
tido político é livre para apoiar ou opor-se ao Executivo Municipal, exigindo-se, apenas, que seja 
mantida sua ideologia partidária. Aplicabilidade da Súmula n. 2 do e. TRE/MG. Mudança subs-
tancial ou desvio reiterado do programa partidário não confi gurado. Procedência do pedido. Rel. 
Dr. Benjamin Alves Rabello Filho, Belo Horizonte, MG, 27 de abril de 2010. In: Diário de Justiça 
Eletrônico, Belo Horizonte, MG, 13 maio 2010.

5 PARANÁ. Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Petição n. 759. Requerimento - Perda de Cargo 
Eletivo – Desfi liação partidária - Ilegitimidade do partido requerente - Ausência de interesse de 
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 O momento é grave, como já dito. Mas, por outro lado, bastante oportu-
no para que diferenciemos as instituições das pessoas. Estas, passam; aquelas, em 
uma nação devidamente amadurecida, devem permanecer.

 E, fi nalmente: não escapou da análise do presente caso uma circunstân-
cia interessante, trazida pelo requerido e que não se presta a sustentar a ocorrência 
de justa causa: o argumento de desvio da postura historicamente adotada pela sigla.

 Veja-se a Ação Penal n. 470: foi ajuizada em 12 de novembro de 2007, 
como informa o sítio eletrônico do STF.

 Tratou-se de processo com intensa cobertura midiática e trâmite notório. 
Durante o ano de 2012, no qual LEO se candidatou a vereador de Dois Irmãos pelo 
PT, a AP n. 470 já se encontrava em estado avançado de instrução probatória – o jul-
gamento iniciou em meados de 2012. Ou seja, boa parte das circunstâncias trazidas 
como motivos para a saída da grei existiam já no momento da candidatura de LEO.

 Tal fundamento não pode, portanto, ser invocado como justa causa para 
a desfi liação ocorrida.

 Nessa linha, a manifestação do. d. Procurador Regional Eleitoral, fl . 87v.:

[…] De outra parte, as razões trazidas pelo vereador, a respeito de es-
tar insatisfeito com acontecimentos que envolveram a história recente 
do partido e vários de seus integrantes, não justifi cam a saída do par-
tido, haja vista que reprovações de ordem pessoal não estão entre as 
excludentes taxativas previstas na Resolução.

 Finalmente, lembro que a Resolução n. 22.610/076 do TSE decorre de 
refl exão jurisprudencial, iniciada no âmbito do Supremo Tribunal Federal quando da 
interpretação dos contornos e desdobramentos que se poderiam emprestar aos arts. 
14, § 3º, V, e 55, I a VI, da Constituição Federal.

 A suma desse debate restou consubstanciada na ideia de que o aban-
dono de legenda enseja a extinção do mandato do parlamentar, ressalvadas 
situações específi cas, tais como [...] perseguições políticas, a serem defi nidas 
e apreciadas caso a caso pelo Tribunal Superior Eleitoral7. Assim, a Resolução 

agir por falta de suplente - Preliminares afastadas - Mudança substancial ou desvio reiterado do 
programa partidário - Grave discriminação pessoal - Justas causas - Alegação - Inocorrência - Pro-
cedência do pedido - Requerimento - Perda de mandato eletivo - Pedido formulado pelo Ministério 
Público Eleitoral - Autos apensos - Ilegitimidade - Decadência - Extinção do processo com reso-
lução do mérito – Precedente. Rel. Dr. Renato Lopes de Paiva, Curitiba, PR, 11 de novembro de 
2008. In: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Curitiba, PR, publicado em Sessão, 21 nov. 
2008.

6 Op. Cit. ver nota 1.
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 26.602. Constitucional. Eleitoral. 

Mandado de Segurança. Fidelidade partidária. Desfi liação. Perda de mandato. Arts. 14, § 3º, V e 
55, I a VI da Constituição. Conhecimento do Mandado de Segurança, ressalvado entendimento do 
relator. Substituição do deputado federal que muda de partido pelo suplente da legenda anterior. 
Ato do Presidente da Câmara que negou posse aos suplentes. Consulta, ao Tribunal Superior 
Eleitoral, que decidiu pela manutenção das vagas obtidas pelo sistema proporcional em favor dos 
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TSE n. 22.610/07 foi gerada com fundamento no art. 23, XVIII, do Código Eleitoral, em 
cumprimento ao determinado pelo STF.

 E é dela que se extraem as situações específi cas que podem, a despei-
to da migração partidária, justifi car que o detentor do mandato eletivo possa conservar 
o cargo ainda que em sigla partidária distinta daquela pela qual obteve a consagração 
nas urnas.

 São exceções, nenhuma delas ocorrida no caso sob exame. Insatisfeito 
com os passos do partido, LEO abandonou a sigla.

 E portanto, já a título de desfecho, cumpre retornar à compreensão que 
o STF expressou quanto ao requisito de fi liação partidária. Por sua leitura, a perma-
nência do parlamentar no partido político pelo qual se elegeu é imprescindível 
para a manutenção da representatividade partidária do próprio mandato. E, su-
blinhe-se: afora as situações específi cas que foram apresentadas pela requerida e 
debatidas nesse voto, o abandono de legenda enseja a extinção do mandato do par-
lamentar (STF, MS n. 22602, de 17.10.08, Relator Ministro Eros Grau).

 Em razão disso, não caracterizada a mudança substancial ou o desvio 
reiterado do programa partidário, vê-se que o requerido não logrou cobrir-se de 
justa causa que legitimasse a respectiva desfi liação.

 Merece guarida o pedido do requerente, no sentido de recuperar a vaga 
parlamentar. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a vaga deve 
ser preenchida pelo primeiro suplente do partido demandante.

 Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar procedente o pedido 
promovido pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES de DOIS IRMÃOS, decretando 
a perda de mandato eletivo de LEO BÜTTENBENDER, com execução imediata do 
presente acórdão, nos termos do que dispõe o art. 10 da Resolução TSE n. 22.610/07.

 Comunique-se a decisão à Mesa da Câmara Municipal de DOIS IRMÃOS 
para o devido cumprimento, devendo assumir a respectiva cadeira o primeiro suplente 

partidos políticos e coligações. Alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Marco 
temporal a partir do qual a fi delidade partidária deve ser observada [27.3.07]. Exceções defi nidas 
e examinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desfi liação ocorrida antes da resposta à consulta 
ao TSE. Ordem denegada. 1. Mandado de segurança conhecido, ressalvado entendimento do 
Relator, no sentido de que as hipóteses de perda de mandato parlamentar, taxativamente previs-
tas no texto constitucional, reclamam decisão do Plenário ou da Mesa Diretora, não do Presidente 
da Casa, isoladamente e com fundamento em decisão do Tribunal Superior Eleitoral. 2. A perma-
nência do parlamentar no partido político pelo qual se elegeu é imprescindível para a manutenção 
da representatividade partidária do próprio mandato. Daí a alteração da jurisprudência do Tribunal, 
a fi m de que a fi delidade do parlamentar perdure após a posse no cargo eletivo. 3. O instituto da 
fi delidade partidária, vinculando o candidato eleito ao partido, passou a vigorar a partir da resposta 
do Tribunal Superior Eleitoral à Consulta n. 1.398, em 27 de março de 2007. 4. [...] mudanças na 
ideologia do partido ou [...]. 5. Os parlamentares litisconsortes passivos no presente mandado de 
segurança mudaram de partido antes da resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Ordem denega-
da. Rel. Min. Eros Grau, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 04 de outubro de 2007. In: Diário de Justiça 
Eletrônico, Brasília, DF, n. 197, p. 41, 17 out. 2008. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20081016_197.pdf>. Acesso em: 16 out. 2016.
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eleito pelo PT nas eleições de 2012, conforme consta no resultado ofi cial divulgado 
pela Justiça Eleitoral.

Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz:
 Peço vista dos autos.
 (Os demais julgadores aguardam o voto-vista.)

Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz:
VOTO-VISTA DIVERGENTE
 Inicialmente, ressalto que trago o processo em mesa dentro do prazo 

regimental, tendo em vista a máxima celeridade dos feitos que versam sobre infi de-
lidade partidária, cuja tramitação deve observar 60 dias (art. 12 da Resolução TSE       
n. 22.610/07).

 A eminente relatora decide por bem julgar procedente o pedido aviado 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT) de Dois Irmãos-RS para decretar a perda do 
mandato eletivo de LEO BUTTENBENDER, nos termos do art. 10 da Resolução TSE 
n. 22.610/07.

 Peço vênia para divergir de Sua Excelência e de seus judiciosos funda-
mentos.

 Começo lembrando que a política em Aristóteles é essencialmente uni-
da à moral, porque o fi m último do Estado é a virtude, isto é, a formação moral dos 
cidadãos e o conjunto de meios necessários para isso. O Estado é, portanto, um orga-
nismo moral, condição e complemento da atividade moral individual. A Polis virtuosa 
pressupõe cidadãos virtuosos e é aquela capaz de realizar a natureza humana de 
acordo com suas potencialidades éticas e dianoéticas.

 Os partidos, bem lembra Gramsci, podem ser considerados “Escolas da 
Vida Estatal”, que se submetem aos elementos caráter, honor e dignidade, devendo 
sempre e exemplarmente buscar a consecução de fi ns superiores, de consonância 
com a moralidade e a lei do Estado: “deben mostrar en su vida interna particular que 

han asimilado como principios de conduta moral las reglas que constituyen en el Es-

tado obligaciones legales”8. 
 É certo que os partidos quando passam a ser Estado se transformam, 

desenvolvem-se e se reorganizam em múltiplas novas atividades, mas não abando-
nam sua ideologia, sob pena de perderem o insumo das massas e, o mais importan-
te, o apoio dos seus fi liados. O seu programa (de proposições e fi ns constitutivos), 
enquanto instrumento de comunicação com seus seguidores, precisa ser mantido. 
Romper a comunicação representa violar a relação de fi delidade que se estabelece 
com a adesão aos fi ns e à propaganda do partido. Violar a ideologia representa abrir 

8 GRAMSCI, Antonio. La politica y el estado moderno. Buenos Aires: Gráfi co Editorial Argentino, 
2012. p. 232.
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mão de fazer possível uma política autônoma, de se valer de conceitos autorizados 
que a tornem signifi cativa, assim como das imagens persuasivas por meio das quais 
esta política pode ser razoavelmente apreendida pelos seus seguidores.

 Quando se diz que um partido perdeu sua identidade é porque não man-
teve em pé sua ideologia. Hoje, quanto ao Partido dos Trabalhadores, o que se diz 
à larga é que não se sabe mais se é de direita ou de esquerda. Se é socialista ou 
neoliberal, se é contra ou a favor da Cartilha de Washington (basta ver a volúpia com 
que, estando no poder, luta pela supressão e limitação de direitos sociais que antes 
defendia com tanto ardor). E o pior, quando se coloca em dúvida, em numerosas in-
vestigações policiais e ações penais instauradas, a lisura de seu aparato ideológico, 
de sua estruturação e de sua dinâmica operacional. Doações espúrias, fi nanciamento 
de campanha à base de corrupção, líderes e intermediários condenados e presos 
acusados de terem embolsado bilhões mediante corrupção. Embora o Partido dos 
Trabalhadores seja parte de uma crise política e moral maior, que alcança também 
outros partidos, o certo é que a presente demanda diz respeito a ele.

 Esta não é uma constatação isolada, fruto de subjetivismo, mas a im-
pressão dos próprios fundadores do Partido dos Trabalhadores. Para o ex-governa-
dor gaúcho Olívio Dutra, que foi um dos instituidores do PT, em entrevista ao Jornal 
Correio do Povo (04 março 2016), “A situação é seríssima e a crise vem de longe, 
trazendo a cada dia novas denúncias que se enredam em um grande novelo e quem 
sofre com isso é o País”. Olívio também lamentou que fi guras importantíssimas no 
partido, como o ex-presidente Lula, tenham que dar explicações devido a supostas 
irregularidades envolvendo o nome dele. O ex-governador disse que o projeto coletivo 
do PT está manchado por essas condutas e por conta de um esquema que os petistas 
repudiam.

 Ideólogo da tese de refundação do PT, lançada após o escândalo do 
Mensalão, o ex-governador e ex-ministro Tarso Genro (PT-RS) não participou da cele-
bração dos 36 anos do partido. Na véspera das comemorações, o Diretório Nacional 
do PT se reúne para discutir temas relacionados à conjuntura política e econômica, 
tática eleitoral e organização interna da legenda. “Eu não vou nem na reunião do Dire-
tório Nacional nem no evento festivo. Não vou porque não é uma prioridade da minha 
agenda, neste momento. A última reunião do diretório e o congresso do partido não ti-
veram nenhum debate importante, não houve nenhuma discussão efetiva e profunda, 
então, me outorgo o direito de, neste momento, não participar”, afi rmou Tarso Genro 
ao jornal O Estado de S. Paulo. “O PT não soube reconstruir seu projeto desde o fi m 
do governo Lula. O PT vai ter que se refundar, vai

ter que se reformar profundamente se quiser continuar como ator político 
importante” (Jornal Folha de São Paulo, de 07 março 2016).

 Muito embora esteja pacifi cado na jurisprudência que a infi delidade partidá-
ria imotivada daqueles detentores de mandato eletivo obtido através do sistema propor-
cional enseja a sua perda, na forma do art. 1º, § 1º, III, da Resolução TSE n. 22.610/07 
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(atualmente no artigo 22-A da Lei n. 9.096/95, por força da Lei n. 13.165/15), não se pode 
olvidar que compete às Cortes Eleitorais examinar, caso a caso, a existência de justa 
causa para a desfi liação partidária. E, neste ponto, ouso discordar da solução proposta 
pela eminente relatora, porquanto entendo que, na hipótese sub examine, restou so-
bejamente justifi cada a desfi liação partidária do ora requerido, nos termos do artigo 
22-A, parágrafo único, inciso I, da Lei dos Partidos Políticos (com a redação dada pela 
Lei n. 13.165/15).

 Por ocasião da obtenção do mandato eletivo requestado pela agremia-
ção partidária, já era público e notório o envolvimento de importantes membros do 
partido político nos fatos delituosos imputados na AP n. 470. Logo, a invocação desse 
episódio criminal não tem o condão de confi gurar a ocorrência de mudança substan-
cial ou desvio reiterado do programa partidário, notadamente quando restaram 
condenados alguns membros do diretório nacional do partido.

 No entanto, é forçoso reconhecer que os fatos invocados pelo requerido 
apurados no âmbito da vulgarmente conhecida Operação Lava-Jato, a qual, como é 
cediço, apura sucessivas imputações de corrupção e lavagem de dinheiro perpetra-
das por diversos membros do partido requerente, em diversos estados da Federação, 
ainda pendentes de julgamento defi nitivo pelo Poder Judiciário, são supervenientes à 
eleição municipal de 2012, pois passaram a ter a ampla repercussão midiática a partir 
de 2014.

 Ora, esses acontecimentos não apenas sinalizam a ocorrência de crimes 
graves, mas são indícios bem razoáveis de “desvio reiterado do programa partidário”, 
notadamente quando se consumaram as pressões da alta cúpula do PT para a subs-
tituição do Ministro de Estado da Justiça, que era acusado por membros do partido de 
não exercer qualquer ingerência sobre as investigações levadas a efeito pela Polícia 
Federal, uma semana após a prisão do “marqueteiro” responsável pela campanha de 
reeleição da atual Presidente da República.

 Portanto, é indispensável ter-se uma compreensão não meramente 
retórica acerca do sistema representativo, para se compreender a gravidade que 
representa a destituição de um parlamentar do mandato que lhe foi outorgado 
pelo povo, como alertou o Ministro Joaquim Barbosa, por ocasião do julgamento da 
ADI n. 3.9999.

9 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.999. Ação Direta 
de Inconstitucionalidade. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral 22.610/2007 e 22.733/2008. 
Disciplina dos procedimentos de justifi cação da desfi liação partidária e da perda do cargo eleti-
vo. Fidelidade partidária. 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as Resoluções 
22.610/2007 e 22.733/2008, que disciplinam a perda do cargo eletivo e o processo de justifi cação 
da desfi liação partidária. [...]. 6. São constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008 
do Tribunal Superior Eleitoral. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, mas julgada impro-
cedente. Rel. Min. Joaquim Barbosa, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 12 de novembro de 2008. In: 
Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 071, p. 37, 17 abr. 2009. Disponível em: <https://
www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20090416_071.pdf>. Acesso em: 16 set. 2016.
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 E, a propósito do que dispõe o artigo 22-A, parágrafo único, inciso I, da 
Lei dos Partidos Políticos, não se deve conferir ao “desvio reiterado do programa parti-
dário” uma interpretação meramente formal, tal como ocorre quando o partido  afronta 
sistematicamente, seja por meio da orientação de seus líderes nas casas legislativas, 
seja pela implementação de políticas públicas do Poder Executivo, sua carta de prin-
cípios e o programa pelo qual anuncia a forma pela qual atuará dentro do sistema 
democrático.

 O “desvio do programa partidário” também deve abranger qualquer gra-
ve inobservância factual, de natureza prática e efetiva, resultante da atuação daqueles 
que conduzem os desígnios do partido, ainda que não declarada e cuja publicidade 
não seja desejada por esses.

 E isso, na seara do Direito Eleitoral, encontra território fértil na teoria 
funcionalista do direito de Norberto Bobbio, pois enseja uma hermenêutica normativa 
para a qual o direito, enquanto tal, inclusive se é defi nido de forma neutra como 
técnica de organização social, tem função social axiologicamente positiva, até 
o ponto de que pode ser considerado um meio necessário para alcançar e con-
servar o bem coletivo [...].10

 A propósito, este é o entendimento do Ministro Cesar Asfor Rocha, quan-
do relator da Consulta n. 1.398/TSE11 (Sessão Administrativa de 27.3.2007):

Ouso afi rmar que a teoria funcionalista do direito evita que o intérprete 
caia na tentação de conhecer o sistema jurídico apenas pelas suas 
normas, excluindo-se dele a sua posição, empobrecendo-o quase até 
a miséria; recuso, portanto, a postura simplifi cadora do direito e penso 
que a parte mais signifi cativa do fenômeno jurídico é mesmo a repre-
sentada pelo quadro axiológico.

 E, sob tal perspectiva, faz-se mister analisar o que dispõe o art. 3º, incs. 
IV, V e VI, do Código de Ética do Partido dos Trabalhadores, disponibilizado no sítio 
ofi cial da agremiação na internet [www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/03/ codigo-
deetica.pdf], cotejando-os com as supra citadas investigações criminais:

Art. 3º. São princípios éticos fundamentais que devem orientar a con-
duta de todos os fi liados ao Partido dos Trabalhadores:
[...]
IV - o respeito à moralidade administrativa, à coisa pública e à trans-
parência na gestão de recursos públicos de qualquer natureza, e por 
consequência, o combate a práticas patrimonialistas e clientelistas nas 
relações com aqueles que exercem função pública;

10 GREPPI, Andrea. Teoria e ideologia en el pensamiento de Noberto Bobbio. Madrid: Marcial 
Pons, 1988. p. 11.

11 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta n. 1398. Consulta. Eleições proporcionais. Candida-
to eleito. Cancelamento de fi liação. Transferência de partido. Vaga. Agremiação. Resposta afi r-
mativa. Rel. Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, Brasília, DF, 27 de março de 2007. In: Diário de 
Justiça da União, Brasília, DF, p. 143, 08 maio 2007.
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V - a supremacia dos interesses partidários sobre os interesses par-
ticulares, de tendências partidárias, de correntes ou grupos internos;
VI - o dever de denunciar, junto aos órgãos públicos competentes, ilí-
citos que impliquem em lesão à probidade administrativa, à igualdade 
de todos os cidadãos perante a lei, ao meio ambiente, ao patrimônio 
histórico, artístico e cultural do país, bem como aos interesses da co-
letividade em geral;

 Frise-se, por oportuno, que neste momento não está sendo feita abso-
lutamente qualquer espécie de valoração das condutas do partido requerente, seus 
dirigentes e fi liados, mas apenas e tão somente se constatando que as justifi cativas 
esposadas pelo vereador requerido para se desfi liar estão sobejamente justifi cadas, 
porquanto demonstram que aquele partido de esquerda, fundado há 36 anos, extre-
mamente preocupado com ética do trato da coisa pública, efetivamente sofreu ex-
pressiva mutação substancial do seu programa partidário, seja no que se refere aos 
aspectos éticos, seja no que tange aos elementos de natureza ideológica, haja vista 
a inegável dissociação dos temas tradicionalmente defendidos pela agremiação, por-
quanto vem sendo suprimidos diversos direitos sociais (v.g. reforma previdenciária ini-
ciada pela Lei n. 13.135/15, modifi cações do seguro-desemprego consolidadas na Lei 
n. 13.134/15, ajuste fi scal estabelecido por diversas leis, entre elas a Lei n. 13.169/15).

 Esse, portanto, é o sentido axiológico que se pode conferir, no caso con-
creto, ao artigo 22-A, parágrafo único, inciso I, da Lei dos Partidos Políticos.

 Trata-se de norma que homenageia a necessidade de resguardo da re-
lação eleitor-representante, porquanto, uma vez constatado o signifi cativo desvio fac-
tual da orientação programática do partido, autoriza o eleito a se desfi liar sem a perda 
do mandato. E tal atitude se justifi ca ante a necessidade de preservar o mandato con-
ferido pelos eleitores àquele candidato enquanto representante de um determinado 
conjunto de princípios programáticos expressos pela agremiação política.

 Tutela-se, desse modo, a confi ança depositada nas propostas do partido 
durante o pleito em que foi eleito o candidato quando foi o partido que deu causa ao 
rompimento do vínculo, por desvio superveniente de seu programa, mostrando-se in-
viável submeter aquele que se manteve fi el aos princípios e propósitos autênticos da 
agremiação o ônus da perda de seu mandato.

 Não se pode olvidar que, a partir do decidido pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, nos Mandados de Segurança ns. 26.60212, 26.60313 e 26.60414, iniciou-se nova 

12 Op. Cit. ver nota 7.
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 26.603. Mandado de Seguran-

ça - Questões preliminares rejeitadas - O Mandado de Segurança como processo documental e 
a noção de direito líquido e certo - Necessidade de prova pré-constituída [...]. Rel. Min. Celso de 
Mello, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 04 de outubro de 2007. In: Diário de Justiça Eletrônico, Bra-
sília, DF, n. 241, p. 100, 19 dez. 2008. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/
DJE_20081218_241.pdf>. Acesso em: 16 set. 2016.

14 _____________. Mandado de Segurança n. 26.604. Direito Constitucional e Eleitoral. Mandado 
de Segurança impetrado pelo Partido dos Democratas - DEM contra Ato do Presidente da Câmara 
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competência para a Justiça Eleitoral, não mais encerrando com a diplomação dos 
eleitos, mas tendo de adentrar nas questões políticas e intrapartidárias, temas sobre 
os quais nunca havia se pronunciado antes.

 Dessa forma, tem-se visto muitas decisões na seara eleitoral exigindo 
que a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário seja objetiva-
mente demonstrado, por meio de alterações no estatuto da agremiação.

 Ora, a partir de uma rápida olhada nos programas dos 35 partidos po-
líticos atualmente registrados no TSE, é possível verifi car que não há uma diferença 
substancial entre eles, com raras exceções. Aliás, os objetivos da agremiação normal-
mente são abstratos e superfi ciais. Confi ra-se o art. 1º do estatuto do PT, que pode ser 
consultado na página do TSE (www.tse.jus.br):

O Partido dos Trabalhadores (PT) é uma associação voluntária de ci-
dadãos e cidadãs que se propõem a lutar por democracia, pluralidade, 
solidariedade, transformações políticas, sociais, institucionais, econô-
micas, jurídicas e culturais, destinadas a eliminar a exploração, do-
minação, a opressão, a desigualdade, a injustiça e a miséria, com o 
objetivo de construir o socialismo democrático.

 Nessa perspectiva, é ingênua a tese de que os partidos devam formular 
registro formal de alteração programática, na medida em que as agremiações neces-
sitam obter o máximo grau de aceitação de seus eleitores.

 Assim, por exemplo, o PT jamais iria consignar em seus estatutos que 
votaria a favor de uma reforma previdenciária propondo redução dos direitos sociais 
dos trabalhadores. Nesse caso específi co, não se trata de uma proposta de cam-
panha, mas uma bandeira partidária, defendida na sua gênese e abandonada após 
assumir o poder.

 Por essa razão, como dito pelo Ministro Menezes Direito, no Mandado 
de Segurança n. 26.602, é necessário que se verifi que os ditames da coerência entre 
a orientação partidária do momento da fi liação e da eleição e a mudança de direção 
no curso do mandato.

 Aliás, vota-se em um projeto político. Se o partido dele deserta, isso não 
vincula necessariamente os mandatários que nele acreditaram, o que justifi ca o rol 
de excludentes da fi delidade partidária. Ademais disso, quando se fala em fi delidade 
partidária, não é ela exclusiva e exigível somente do mandatário, mas também da 
agremiação. Mais ainda, uma fi delidade ao eleitor.

 Por isso se fala do compromisso eleitor-partido-representante assumido 
na eleição. O eleitor fi gura como o elemento mais importante nessa equação.

[...]. 11. Mandado de segurança conhecido e parcialmente concedido. Rel. Min. Cármen Lúcia, 
Brasília, DF, Tribunal Pleno, 04 de outubro de 2007. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 
n. 187, p. 30, 03 out. 2008. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20081002_187.pdf>. Acesso em: 16 set. 2016.
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 Nessa medida, exigir do representante a permanência nos quadros de 
uma agremiação sob a qual pesa a acusação de desvios éticos e morais, afi gura-se 
um verdadeiro atentado à liberdade de consciência deste e vai de encontro às justas 
expectativas do eleitor, que nele depositou seu voto.

 Assim, tenho que as excludentes de justa causa devem levar em con-
sideração o princípio da razoabilidade, não podendo ser analisadas de forma literal, 
mas deve verifi car o conteúdo substantivo que envolve o princípio da fi delidade parti-
dária.

 Dessa forma, há de se examinar a realidade dos partidos políticos, sob 
pena de se construir uma verdadeira ditadura partidária, que estabelece apenas de-
veres aos fi liados. Deve-se manter permanente vigilância no sentido de se evitar o 
desvirtuamento das fi nalidades do partido político e com isso transformar a questão 
da fi delidade partidária em odioso instrumento de opressão aos fi liados, pois estas 
instituições, ao alcançarem o poder, afetarão a vida dos diversos grupos sociais que 
as elegeram.15

 Felizmente, há precedentes jurisprudenciais nessa exata linha de inte-
lecção, como é o caso da decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral na 
Pet n. 2773, de 12.3.2009, de relatoria do Min. Marcelo Ribeiro:

Petição. Decretação. Perda. Mandato Eletivo. Deputado Federal. Fi-
delidade partidária. Resolução-TSE n. 22.610/2007. Preliminares rejei-
tadas. Desfi liação. Justa causa. Confi guração. Pedido improcedente.
1. Preliminares de incompetência do juízo, ilegalidade do rito, deca-
dência e inconstitucionalidade da Resolução-TSE n. 22.610/2007 re-
jeitadas.
2. A modifi cação da posição do partido em relação a tema de gran-
de relevância confi gura justa causa para a migração partidária de 
fi liado.
3. Reconhecimento de existência de justa causa para a desfi liação par-
tidária.16 (Grifos do autor.)

 Nesse julgado, o PT Nacional vindicava o cargo do Deputado Federal 
Paulo Rubem Santiago Ferreira, que migrara para o Partido Democrático Trabalhista 
na legislatura 2007-2011.

 Os fatos que ensejaram a saída daquele parlamentar são semelhantes 
ao aqui analisados, envolvendo o desvirtuamento ideológico do PT.

 Merecem destaque as conclusões tecidas pelo Ministro Arnaldo Versiani 
em seu voto-vista:

15 CARDOZO, José Carlos. A fi delidade partidária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997. p. 62.
16 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Petição n. 2773. […]. Rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de 

Oliveira, Brasília, DF, 12 de março de 2009. In: Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 80, 
p. 54, 29 abr. 2009. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 19 set. 2016.
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Diante desse quadro, tenho que, realmente, é de se reconhecer que 
a postura ideológica e a política desempenhada pelo Partido dos Tra-
balhadores terminou por sofrer modifi cações a partir de 2003, com a 
assunção ao Governo Federal.

 No que se refere à decisão do parlamentar, disse o mencionado Ministro 
Versiani: “A meu ver, descortina-se espécie de embaraço à própria liberdade de cons-
ciência do deputado, em virtude dos novos rumos do PT, cuja solução não pode ser 
outra se não a de se entender possível que ele busque um novo partido”.

 Ao fi nalizar seu voto aduz:

Penso, portanto, que, efetivamente, confi gurou-se causa de rompi-
mento da relação eleitor-partido-representante, considerados os acon-
tecimentos consistentes em alteração superveniente de linha político-i-
deológica do PT. Adotando algumas palavras do Ministro Carlos Ayres 
Brito no julgamento da referida consulta, parece-me que “o candidato 
não desertou de seus ideais, quem desertou foi o partido”, de uma 
ou outra forma. Há, então, desnaturação ideológica, cujo deslinde do 
impasse entre os sujeitos envolvidos não pode prejudicar o deputado, 
que, afi nal, não dissentiu de sua formação. Na espécie, não vislumbro 
da conduta do deputado posição oportunista, imbuída apenas de seus 
interesses particulares ou motivada por pretensões eleitorais.
Na realidade, vejo que a migração decorreu do choque de sua for-
mação ideológica com os fatos e mudanças decorridos no âmbito do 
partido, que ensejaram o desconforto e o descontentamento com os 
rumos da legenda.

 Por oportuno, trago decisão de Tribunal Regional envolvendo fatos se-
melhantes, Mensalão e Máfi a dos Sanguessugas:

Feito Não-especifi cado. Ação de Perda de Cargo Eletivo por infi delida-
de partidária. Alegações de Inconstitucionalidade da Resolução TSE n. 
22.610/07, de incompetência da Justiça Eleitoral e deste Regional, de 
ilegitimidade ativa e de falta de interesse de agir do diretório regional 
e de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do 
processo. Preliminares rejeitadas. Partido que se envolve em diver-
sos ilícitos. Escândalos repercutentes. Falsifi cação de assinatura do 
mandatário pelo partido. Provas documental e testemunhal. Justa cau-
sa para a desvinculação do partido. Improcedência. 
De efeito, mandatos obtidos regularmente pelo voto só podem ser per-
didos, na via judicial, diante de situações comprovadamente graves e 
sérias, porque assim impõe a noção constitucional da proporcionalida-
de. Não havendo que se negar que os repercutentes escândalos 
que levaram à instauração das CPIs do Mensalão e da Máfi a dos 
Sanguessugas macularam a imagem do partido perante o eleitora-
do, sendo a causa primeira para o descontentamento do vereador, 
ademais de o partido ter apresentado a esta Justiça prestação de con-
tas com falsifi cação da assinatura do mandatário, conforme confi rma-
da por meio de documentos e testemunhas, causando-lhe indignação, 
é que se tem por justifi cada a desfi liação noticiada, porquanto patente 
que o partido deu causa ao rompimento do vínculo com seu fi liado, de 
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acordo também com a linha de entendimento preconizada pelo Minis-
tro Cezar Peluso na Consulta TSE n. 1.398.17 (Grifos do autor.)

 Transcrevo ementas de outros Regionais na mesma alheta:

Representação. Decretação da perda de mandato eletivo por desfi lia-
ção partidária. Resolução-TSE n. 22.610/2007. Discriminação e iso-
lamento político. Reconhecimento. Posicionamento político do PSDB. 
Mudança. Justa causa. Confi guração. Infi delidade partidária não ca-
racterizada. Improcedência do pedido.
1. Mudança substancial da orientação política de agremiação partidá-
ria conduz à confi guração de justa causa do fi liado que se desvincula 
de tal partido político. 2. Manifestação do partido de discordância com 
conduta de mandatário, bem como ausência de apoio político em seu 
quadro de fi liados expressa clara situação de discriminação pessoal 
e isolamento contra detentor de cargo eletivo. 3. Considera-se justa 
causa mudança substancial ou desvio reiterado do programa parti-
dário, além de grave discriminação pessoal. Inteligência do art. 1º, § 
1º, III e IV, da Resolução-TSE n. 22.610/2007. 4. Na espécie, restou 
demonstrada mudança de posicionamento político do PSDB e, 
ainda, confi guração de discriminação pessoal empreendida pelos 
então correligionários do Sr. José Vasques Landim no Partido da 
Social Democracia Brasileira - PSDB, de forma a difi cultar-lhe o 
desempenho de suas atribuições partidárias, refl etindo, assim, no 
exercício de seu mandato eletivo. 5. Justa causa confi gurada. 6. Im-
procedência do pedido.18 (Grifo do autor.)

Ação de Perda de Cargo Eletivo por Infi delidade Partidária, com base 
na Resolução TSE n. 22610/2007. Cargo de vereador. Alegação de 
grave discriminação pessoal. Justa causa demonstrada. Evidente 
tratamento injustifi cado e desvio do programa partidário. Improce-
dência do pedido. Extinção dos Mandados de Segurança correlatos.19 
(Grifo do autor.)

17 MATO GROSSO DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul. Feito não especi-
fi cado n. 308. […]. A hipótese de perda de cargo eletivo por infi delidade partidária, surgida como 
novo paradigma a partir de interpretação sistêmica de regras e princípios constitucionais, não 
ofende a norma do art. 55 do Texto Magno, pois em seu âmbito a perda do mandato é sanção 
típica como reação do ordenamento jurídico em face de atos ilícitos, diferentemente do mudar ou 
desfi liar-se de partido político que é ato lícito (art. 5.º, XX). […]. Pedido de decretação de perda 
de cargo eletivo por infi delidade partidária improcedente ante a ocorrência de justa causa para a 
desfi liação. Rel. Dr. André Luiz Borges Netto, Campo Grande, MS, 12 de maio de 2008. In: Diário 
de Justiça do Estado, Campo Grande, MS, v. 1736, p. 344, 27 maio 2008.

18 CEARÁ. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Representação n. 11838. […]. Rel. Des. Federal Cid 
Marconi Gurgel de Souza, Fortaleza, CE, 31 de agosto de 2010. In: Diário de Justiça Eletrônico, 
Fortaleza, CE, n. 162, p. 28, 06 set. 2010. Disponível em:

  <http://www.tre-ce.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-ce>. Acesso em: 19 set. 
2016.

19 SÃO PAULO. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Feitos não classifi cados n. 10125. […]. 
Rel. Dra. Diva Prestes Marcondes Malerbi, São Paulo, SP, 31 de agosto de 2010. In: Diário da 
Justiça Eletrônico do TRE-SP, São Paulo, SP, n. 184, p. 15, 27 set. 2012. Disponível em:

  <http://www.tre-sp.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 19 set. 2016. 
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 Mais recentemente, merece destaque o reconhecimento da justa causa 
de mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, pelo TRE do Rio 
de Janeiro:

Requerimento de Decretação de Perda de Mandato Eletivo por Desfi -
liação Partidária, sem justa causa. Decadência afastada. O requeren-
te não está obrigado a promover o litisconsórcio passivo necessário, 
integrado pelo partido político para o qual o requerido transferiu-se, 
se a nova fi liação consta apenas de registro interno do partido políti-
co. Restou confi gurada a justa causa para a desfi liação, em razão da 
criação de novo partido político, devidamente registrado no âmbito do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nova fi liação que se deu em prazo 
razoável, na forma da jurisprudência do TSE. Justa causa reconhecida. 
Ademais, confi gurada justa causa pela mudança substancial e pelo 
desvio reiterado do programa partidário, conforme a prova dos autos.
[…]
3. Confi gurou-se, de igual modo, a justa causa para desfi liação parti-
dária do requerido, tal como prevista no art. 1º, § 1º, III, da Resolução 
TSE n. 22.610/07, que se refere à mudança substancial ou desvio rei-
terado do programa partidário, conforme a prova documental produzi-
da nos autos. A alteração substancial das diretrizes de partido po-
lítico confi gura inequívoca justa causa para desfi liação partidária, 
conforme a jurisprudência do TSE (Petição n. 2773 - Brasília/DF - 
Rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira - DJE 29.04.2009).
4. Improcedência do pedido formulado pelo requerente.20 (Grifo do 
autor.)

 De mais a mais, no caso concreto não é possível impor ao vereador ora 
requerido o desempenho das suas atribuições parlamentares com o fardo de ter de 
defender as recentes práticas partidárias veiculadas nas páginas policiais perante 
seus eleitores, em pequeno município do interior do estado.

 Veja-se que foram acostadas à defesa notícias acerca da condenação 
criminal do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, por envolvimento no esquema de 
corrupção investigado pela Lava-Jato. Na matéria também é referida a condenação 

20 RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Petição n. 23.183. […]. 1. Não 
é exigível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o requerido e o partido político 
para o qual se transferiu, se a nova fi liação não é de conhecimento público, e consta, apenas, do 
sistema interno do partido político. Dessa forma, considera-se afastada a decadência do direito do 
autor, pois foi obedecido o prazo de 30 (trinta) dias para a propositura desta demanda, a contar da 
desfi liação do requerido. 2. Confi gurou-se justa causa para desfi liação partidária do requerido, tal 
como prevista no art. 1º, § 1º, II, da Resolução TSE n. 22.610/07, que se refere à criação de novo 
partido político. Houve a demonstração do regular registro do estatuto do partido perante o TSE, 
e que o ato de desfi liação e a sua nova fi liação ao recém criado partido político deu-se no prazo 
razoável de 30 (trinta) dias, na forma do entendimento fi rmado na jurisprudência do TSE (resposta 
à Consulta n. 755-35/2011). […]. Rel. Dra. Ana Tereza Basilio, Rio de Janeiro/RJ, 07 de abril de 
2014. In: Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Rio de Janeiro/RJ, n. 078, p. 23, 14 abr. 2014. 
Disponível em:

  <http://www.tre-rj.jus.br/site/servicos_judiciais/index.jsp?vmenu=/site/servicos_judiciais/dje/dje.jsp#>. 
Acesso em: 19 set. 2016.
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do seu antecessor no cargo, ou seja, Delúbio Soares, condenado à pena de 8 anos e 
11 meses de prisão por sua participação no caso do Mensalão.

 E não se diga que esses fatos não podem ser imputados à sigla, porque 
cometidos por algumas pessoas, que coincidentemente são fi liadas à agremiação. 
Ora, os “fi liados envolvidos” são líderes históricos da sigla, de expressão nacional. 
São lideranças que personifi cam o próprio partido, como é o caso do ex-presidente 
Lula.

 Por fi m, passo a analisar a prova testemunhal trazida pelo requerido.
 Adriano Nicolau Mallmann ao ser inquirido (fl . 70) referiu: “Léo já apre-

sentava descontentamento com as acusações que eram transmitidas pela mídia con-
tra o Partido dos Trabalhadores”.

 Ivete Rambo, por sua vez, asseverou (fl . 71):

Pelo que percebia Léo estava muito insatisfeito com as acusações na-
cionais que existiam contra o PT e como ele é uma pessoa íntegra e 
muito bem considerada na comunidade, a depoente acha que ele está 
no seu direito de se afastar de um partido em que ele discorda do que 
acontece.

 
 Claiton Marusiak também confi rmou o descontentamento do réu, nos se-

guintes termos: “A partir do Mensalão e depois da Lava-Jato, observou que o réu fi cou 
muito constrangido e estava disposto a sair do PT em razão deste constrangimento 
enfrentado na cidade”.

 Assim, inequívoca a demonstração, pela prova oral, do desconforto vi-
venciado pelo requerido antes da sua retirada dos quadros da agremiação.

 Houve menção nos autos de suposto acordo entre o requerido e as exe-
cutivas do PT e PSB, por meio do qual o Partido dos Trabalhadores não reivindicaria 
o mandato e o demandado exerceria a vereança até maio de 2016.

 Ainda que as testemunhas Adriano e Claiton e mesmo a defesa tenham 
feito alusão a tal ajuste, tenho que ele não depõe contra o demandado.

 Ao contrário, reforça o propósito de o requerido buscar uma saída ami-
gável da agremiação.

 Não se pode olvidar que a mudança de partido sempre gera uma situa-
ção incômoda ao parlamentar, máxime em se tratando de vereador mais votado sob a 
legenda. Então, natural a tentativa de compor, da melhor forma, sua retirada da grei.

 De outra banda, é irrelevante ao deslinde do feito a existência ou não do 
malfadado pacto, pois essa temática é periférica e secundária ao mérito vertido nos 
autos. O que precisava ser demonstrado era se houve ou não justa causa para saída 
do demandado dos quadros da agremiação.

 Logo, tendo em vista que a norma geral prevê a perda do mandato eleti-
vo apenas nas hipóteses de infi delidade partidária imotivada, é defeso punir o reque-
rido com a perda do mandato eletivo, em benefício do partido requerente, porquanto 
confi gurada a mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário.
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 Ante o exposto, com a devida vênia da eminente relatora, julgo improce-
dente a ação de decretação de perda do cargo eletivo, reconhecendo a justa causa à 
desfi liação partidária de Léo Buttenbender, prevista no art. 1º, § 1º, III, da Resolução 
TSE n. 22.610/07, reprisada no artigo 22-A, parágrafo único, inciso I, da Lei dos Par-
tidos Políticos, com a redação dada pela Lei n. 13.165/15.

Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes:
 Acompanho o voto da eminente relatora.

Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro:
 Acompanho o voto da eminente relatora.

Dr. Leonardo Tricot Saldanha:
 O presente pedido de decretação de perda do mandato eletivo está sen-

do dirigido a vereador de município do nosso Estado, que deixou o partido pelo qual 
foi eleito e pretende levar consigo o mandato.

 Em casos como esse, que costumam ter volume aumentado em ano de 
eleição municipal, este Tribunal debruça-se a verifi car a existência de confl itos que 
se originam no seio das agremiações, muitas das vezes envolvendo questões interna 

corporis que hodiernamente escapam à competência da Justiça Eleitoral, dadas as 
hipóteses de justa causa que garantem aos mandatários o desligamento com a ma-
nutenção do cargo eletivo.

 Enquanto a hipótese relativa à grave discriminação política pessoal re-
veste-se de natureza intrinsecamente subjetiva, as demais exceções à regra da perda 
do mandato: criação de novo partido (revogada pelo art. 22-A, da Lei n. 13.165/15), 
migração partidária durante o período de “janela”, e mudança substancial ou desvio 
reiterado do programa partidário, pautam-se por critérios mais objetivos.

 Logo após a publicação da Resolução n. 22.610/07, o TSE foi instado a 
manifestar o entendimento sobre o alcance e a interpretação da hipótese, merecendo 
relevo a recente orientação constante na Ação Cautelar n. 1857821, Relator Min. Hen-
rique Neves da Silva, DJE – 31.3.2014):

21 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Ação Cautelar n. 18578. Ação de Perda de Cargo Eletivo. 
Deputado Estadual. Desfi liação partidária. 1. Não há cerceamento de defesa do partido recorrido, 
diante do indeferimento, de forma fundamentada, das provas por ele requeridas. Além disso, o 
TSE já decidiu que não há violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal se, diante de eventual 
ausência de pronunciamento sobre determinada prova, não for a questão suscitada pela parte, 
nem mesmo por ocasião das alegações fi nais, de modo a instar o órgão julgador sobre a maté-
ria. [...]. Recursos ordinários desprovidos. Ação cautelar improcedente, com revogação da liminar 
concedida, e respectivo agravo regimental julgado prejudicado. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, 
Brasília, DF, 13 de março de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 61, p. 94, 31 
mar. 2014. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. 
Acesso em: 19 set. 2016.
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A hipótese de mudança substancial do programa partidário, prevista 
na alínea “d” do art. 1º da Res.-TSE 22.610/2007, diz respeito, como a 
própria defi nição estabelece, à alteração do programa partidário, que, 
por defi nição constitucional, tem caráter nacional (CF, art. 17, I). Para 
a caracterização da hipótese, é necessário que se demonstre o desvio 
reiterado de diretriz nacional ou de postura que a legenda historica-
mente tenha adotado sobre tema de natureza político-social relevante.

 Entende-se que, para a confi guração da mudança substancial ou do 
desvio reiterado do programa partidário, devem ser demonstradas as signifi cativas 
alterações programáticas e ideológicas no estatuto da agremiação.

 A interpretação é a de que a mudança substancial do programa parti-
dário deve ser comprovada com o confronto entre o dispositivo estatutário anterior e 
aquele resultante da alteração. Quanto ao desvio reiterado do programa, é preciso 
apontar quais ações e decisões concretas foram tomadas pelo partido contra disposi-
ção prevista no seu estatuto.

 Esses elementos, objetivamente considerados, não foram minimamente 
demonstrados pelo mandatário. E não se pode confundir mudança substancial do pro-
grama partidário com eventual desvio ético de alguns membros de um partido – uma 
coisa é a instituição, outra coisa são os homens e mulheres que a compõem. Não há 
qualquer relevância a referência feita a comportamentos externos a este processo, 
a maioria deles ainda dependente de julgamento ou de trânsito em julgado. O que 
importa é que o demandado elegeu-se vereador pelo partido demandante, utilizando 
os votos de outros correligionários para alcançar o quociente eleitoral. Esse é o fato 
relevante nesta ação.

 Ainda assim, apenas por gosto ao debate, dou relevo a dois apontamen-
tos específi cos realizados quanto ao caso concreto: o primeiro, relativo à afi rmativa 
do próprio mandatário infi el, no sentido de que combinou com o partido que deixaria o 
cargo em maio deste ano; e o segundo, atinente ao fato de que, no ano de 2012, em 
que foi eleito pelo PT ao cargo de vereador, a Ação Penal n. 470 já estava com julga-
mento iniciado no STF e ocupava amplo espaço na mídia, consolidando-se como um 
escândalo político nacional.

 Em verdade, consta dos autos, e é dado público obtido junto ao site do 
TSE, que o vereador LEO BÜTTENBENDER se fi liou ao Partido dos Trabalhadores 
em 13.7.2011. Igualmente, é pública a informação de que a Ação Penal n. 470 iniciou 
sua tramitação em 12.11.2007.

 Em 2011, o assunto invocado pela defesa, corrupção, estava presente 
diariamente nos meios de comunicação em geral, na televisão, nas rádios, nas man-
chetes dos jornais do país e em outras tantas revistas que noticiavam os aconteci-
mentos políticos da época.

 Nada disso impediu que o requerido buscasse fi liação ao PT e, no 
ano seguinte, concorresse a cargo eletivo invocando a orientação política adotada 
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e fomentada pelo Partido dos Trabalhadores, logrando vitória nas urnas e elegen-
do-se vereador de Dois Irmãos.

 Salienta-se, muito embora a mídia dê maior relevo aos malfeitos de um 
único partido, que o acórdão da AP n. 470 concluiu por condenar integrantes de outras 
siglas: Roberto Jefferson (PTB), Valdemar Costa Neto (PL, atual PR), Jacinto Lamas 
(PL, atual PR), Pedro Corrêa (PP), João Cláudio Genú (PP), José Borba (PMDB), 
Romeu Queiroz (PTBMG), Carlos Alberto Rodrigues (PL), Emerson Palmieri (PTB) e 
Pedro Henry (PP) - (STF, Informativos 673 a 685 e 687 a 690).

 Também não se pode perder de vista que no escândalo político mais 
recente invocado pelo requerido, relativo à operação policial “Lava Jato”, apura-se a 
existência de desvios na Petrobras que remontam ao governo do partido que atual-
mente faz oposição ao PT e que anteriormente estava à frente do Poder Executivo, 
conforme se extrai da reportagem do jornal Estadão intitulada Ex-gerente da Petro-
brás diz ter recebido propina desde 1997.22

 De acordo com as informações prestadas para a imprensa, 28 siglas 
receberam dinheiro das empreiteiras investigadas na Lava Jato nas duas últimas elei-
ções gerais. A operação investiga doações eleitorais efetuadas em 2010 e 2014 prin-
cipalmente a candidaturas do PT, do PSDB e do PMDB, estando de fora apenas as 
legendas de esquerda e extrema esquerda: PSOL, PCB, PSTU e PCO (conforme 
matéria do Jornal O Globo publicada em 19.12.2014, disponível em http://g1.globo.
com/politica/operacao-lava-jato/noticia/).

 Em 06.3.2015, o relator, Ministro Teori Zavascki, retirou o segredo de 
justiça do processo, revelando os políticos investigados, assim listados pelo Jornal O 
Globo23:

O PP é o partido com mais políticos investigados, são 32 pedidos de 
abertura de inquérito: senadores Ciro Nogueira, Benedito de Lira e 
Gladson Cameli; o ex-ministro e deputado Aguinaldo Ribeiro; os depu-
tados Simão Sessim, Nelson Meurer, Eduardo da Fonte, Luiz Fernando 
Faria, Arthur Lira, Dilceu Sperafi co, Afonso Hamm, Jeronimo Goergen, 
Luiz Carlos Heinze, Renato Molling, Sandes Júnior, Roberto Balestra, 
Missionário José Olímpio, Lázaro Botelho Martins, Roberto Pereira de 
Brito, José Otávio Germano e Waldir Maranhão; e os ex-deputados 
João Pizzolatti, Pedro Corrêa, Roberto Teixeira, Aline Corrêa, Carlos 
Magno, José Linhares Ponte (o Padre Zé), Pedro Henry, João Felipe 
de Souza Leão, Vilson Covatti, Luiz Argôlo, que hoje está no Solidarie-
dade, e Mário Negromonte, que foi ministro das Cidades.
O PMDB tem sete nomes na lista: os senadores Edison Lobão, Valdir 
Raupp, Romero Jucá e o presidente do Senado, Renan Calheiros; os 

22 MACEDO, Fausto. Ex-gerente da Petrobrás diz ter recebido propina desde 1997. Estadão on line, 
São Paulo, SP, 05 fev. 2015. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/
ex-gerente-da-petrobras-diz-ter-recebido-propina-desde-1997/>. Acesso em: 19 set. 2016.

23 Ministro do STF autoriza investigação de 47 políticos na Lava Jato. Portal G1. Política. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/03/ministro-do-stf-autoriza-investigacao-de-politicos-
na-lava-jato.html>. Acesso em: 19 set. 2014.
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deputados Anibal Ferreira Gomes; o presidente da Câmara Eduardo 
Cunha; e a ex-governadora do Maranhão, Roseana Sarney.
Dois parlamentares, de outros dois partidos, também estão na lista: o 
senador e ex-governador de Minas Gerais pelo PSDB, Antonio Anas-
tasia, e o senador pelo PTB, e ex-presidente da República, Fernando 
Collor de Mello.
O lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, apon-
tado como operador do PMDB, também faz parte da lista.

 É bem verdade que esses escândalos rendem à imprensa mais ibope 
do que outras ações políticas que também são objeto de investigação criminal, a 
exemplo das malfadadas apurações de existência de “Mensalão Tucano”, “Máfi a do 
Bicheiro Carlinhos Cachoeira”, “Cartel dos Metrôs de SP e DF”, “Privataria Tucana”, e 
até mesmo de corrupção para aprovação da “Emenda da Reeleição”.

 Não é por menos que, atualmente, afi rma-se que o Brasil é um país po-
larizado.

 Mas, todos esses fatos evidenciam que a Justiça Eleitoral deve analisar 
com cautela os argumentos invocados por partidos e fi liados nas ações de perda de 
cargo eletivo por infi delidade partidária, principalmente em casos como o ora analisa-
do, em que se alega “mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidá-
rio”.

 Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário não 
equivalem ao estado de decepção com as atitudes tomadas por companheiros de 
partido, quanto mais quando, em mandato obtido em eleição municipal, levanta-se 
irresignação com atitudes realizadas por fi liados que representam a agremiação em 
âmbito nacional.

 Mudança substancial ou desvio reiterado são escusas que não se pres-
tam para resolver inconformismo contra fi liado que infringiu a lei, ainda que fi gure 
como líder da agremiação. Não se julga, em sede de ação de perda de cargo eletivo, 
a insatisfação pessoal de ter como correligionário alguém que está sendo investigado 
criminalmente, ou até mesmo que foi condenado, por prática de infração penal.

 Os atos de fi liação e de desfi liação são de livre escolha de qualquer ci-
dadão, não cabendo à Justiça Eleitoral decidir qual partido é mais honesto, qual é o 
menos corrupto, qual escândalo midiático tem o condão de suprimir o dever de fi deli-
dade partidária.

 Essa escolha cabe tão somente ao fi liado.
 Acima de tudo, nenhuma das ações penais relatadas pelo vereador foi 

dirigida contra a instituição do partido enquanto pessoa jurídica de direito privado. 
Conforme bem observa a relatora, é preciso diferenciar as instituições das pessoas. 
Não se olvida que, em todas as siglas, e o PT não é exceção, há políticos que são 
considerados exemplo de estadistas, com história de vida que não está marcada por 
escândalos envolvendo desvios e corrupção.

 Há os bons políticos e os maus políticos, e os escândalos de corrupção 
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relatados na defesa demonstram, a quem quiser ver, que não há só um partido en-
volvido. É preciso ter senso crítico para separar o joio do trigo sem desmerecer uma 
classe, uma profi ssão, uma instituição.

 O campo político é voltado a paixões que não raro permeiam amor e 
ódio devido ao jogo de poder, vaidades e interesses que somente os participantes 
conseguem desvendar plenamente.

 Não se trata aqui de atacar ou defender agremiações. O julgamento 
deve ser, o quanto possível, pautado por elementos objetivos de prova.

 Por isso, com respeito ao entendimento diverso, penso que seja temerá-
rio chancelar desfi liações partidárias sem perda do mandato quando fundamentadas 
em ações judiciais dirigidas a determinados integrantes de agremiações, na invoca-
ção de um senso comum de insatisfação com a política e com os políticos em nível 
nacional, elegendo-se um partido individual como o destinatário de um inconformismo 
que se espalha de forma generalizada em todos nós cidadãos.

 Veja-se que o Presidente da Câmara de Deputados, exponente nome 
no PMDB, é alvo de investigação em três inquéritos policiais relacionados à Lava Jato 
e está inclusive sendo processado junto à Comissão de Ética da Câmara. Caso um 
mandatário fi liado ao PMDB invoque esse fato, entenderá este Tribunal que está legi-
timado a deixar o partido sem perda do mandato?

 Eduardo Azeredo, do PSDB, foi condenado a 20 anos de prisão por pe-
culato e lavagem de dinheiro no escândalo denominado “Mensalão tucano”. Esse 
fato legitima parlamentares do PSDB a migrar de partido levando consigo o mandato 
eletivo?

 E no âmbito local, em que as disputas são mais acirradas e as rela-
ções muito mais próximas? Estará aberto o sinal para que parlamentares se desfi liem 
quando este Tribunal cassar o registro e até o mandato de candidatos das majoritárias 
por compra de votos, abuso de poder e uso da máquina pública?

 Soa até mesmo contraditório que o desabono de um partido seja pretex-
to de garantia para que fi liados que o abandonem não percam o mandato eletivo, em 
virtude do sistema eleitoral brasileiro, o qual considera legítimas as coligações parti-
dárias providencialmente formadas em período eleitoral, nas quais, não raras vezes, 
observa-se o aglomerado de agremiações que caminham em direções opostas fora 
da época das eleições, sequer havendo necessidade de simetria entre as pactuações 
ocorridas em âmbito nacional e estadual.

 Considerar que escândalos de corrupção possam determinar a saída de 
fi liados portando os mandatos obtidos pelos partidos é relegar ao clamor social, mo-
vido, no mais das vezes, por publicações midiáticas seletivas, a decisão fi nal sobre a 
existência ou não de infi delidade partidária.

 Com essas razões, acompanho a conclusão de que o requerido não 
demonstrou em que ponto o partido efetuou mudança ou desvio do seu programa 
partidário, considerando que as investigações criminais a que são submetidos os seus 
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correligionários, ainda que repercutam de forma ampla na imprensa nacional, não le-
gitimam a saída da agremiação sem prejuízo do mandato, por ausência de previsão 
legal.

Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja:
 Eminentes colegas:
 Os momentos posteriores à edição da Resolução TSE 22.610/07 foram 

conturbados do ponto de vista jurídico. Havia certa dúvida nas Cortes Eleitorais, assim 
como em parcela da doutrina, se tal diploma normativo estaria amparado pela Consti-
tuição Federal.

 Na época, a especialista em Direito Eleitoral Eneida Desiree Salgado24  
sustentou que a confecção da norma se operou de forma inconstitucional, pois se tra-
ta:

[...] de ruptura inconstitucional que “quebra” a norma do art. 55 e o prin-
cípio da liberdade para o exercício de mandato a fi m de estabelecer 
uma regra de fi delidade partidária com a sanção de perda de mandato.

 Segundo a autora, três argumentos principais dão suporte a sua tese. 
Em primeiro, argumenta que a exigência constitucional de fi liação partidária para con-
correr a cargo eletivo não se repete para o exercício do mandato; em segundo, aduz 
que o texto constitucional não possibilita ao legislador a liberalidade de restringir o 
direito fundamental do exercício do mandato; e em terceiro, conclui que a  desfi liação 
partidária não afronta o princípio da autenticidade eleitoral, pois o eleitor forma seu 
voto, na maioria dos casos, levando em consideração o candidato.

 No TSE, a questão foi levantada, em 24.6.2008, pelo Ministro Eros Grau, 
que suscitou preliminar de inconstitucionalidade da resolução, no que restou vencido.

 Em 05.8.2008, o TSE, respondendo à Consulta n. 1.58725, reafi rmou a 
legalidade da Resolução TSE n. 22.610/07 e assentou a competência da Justiça  Elei-
toral para processar e julgar os pedidos de perda de cargo eletivo.

 Por fi m, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento conjunto na data de 
12.11.2008, declarou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nú-

24 Salgado, Eneida Desiree. Princípios constitucionais eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2010.
25 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta n. 1587. Consulta. Fidelidade Partidária. Incorpora-

ção de partido. Desfi liação. Partido incorporador. Justa causa. Não-caracterização. 1. A permissão 
para se desfi liar de partido político em caso de incorporação, levando o parlamentar o mandato 
(art. 1º, § 1º, inciso I, da Resolução n. 22.610/2007), só se justifi ca quando ele pertença ao partido 
político incorporado, e não ao incorporador. 2. Tal conclusão não impede que o parlamentar desfi -
lie-se do partido em razão de alteração substancial ou de desvio reiterado do programa, porém, o 
fundamento para tanto será o inciso III do § 1º do art. 1º da Resolução n. 22.610/2007 e não o que 
dispõe o inciso I do mesmo dispositivo. 3. Consulta conhecida e respondida negativamente. Rel. 
Min. Felix Fischer, Brasília, DF, 05 de agosto de 2008. In: Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 
DF, n. 110, p. 20, 23 set. 2008. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 189 set. 2016.
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meros 3.99926 e 4.08627, respectivamente ajuizadas pelo Partido Social Cristão (PSC) 
e pela Procuradoria-Geral da República, considerando constitucional a resolução. 

 Faço esta digressão não com o objetivo de em controle difuso de cons-
titucionalidade declarar inconstitucional a indigitada resolução – até porque entendo 
que a matéria já foi exaustivamente debatida pela doutrina e pelos Tribunais Elei-
torais, e bem decidida pelo Supremo Tribunal Federal –, mas, sim, com o intuito de 
explicitar que retirar o mandato de um parlamentar, que neste foi investido pelo 
poder soberano do povo dentro de um processo eleitoral autêntico, constitui 
medida excepcionalíssima, e como tal deve ser analisada por esta Corte, motivo 
pelo qual  peço vênia à eminente relatora para acompanhar o voto divergente profe-
rido pelo Desembargador Paulo Afonso Brum Vaz, pois entendo que a desfi liação do 
requerido está amparada pela justa causa disposta no art. 1º, § 1º, III, da Resolução 
TSE n. 22.610/07 e reproduzida no art. 22-A da Lei n. 9.096/97.

 Pois bem, a questão se subsume a verifi car se o Partido dos Trabalhado-
res praticou ato comissivo ou omissivo que pudesse ser interpretado como mudança 
substancial ou desvio reiterado de seu programa partidário, justifi cando, com isto, o 
desligamento do parlamentar da referida sigla.

 No sistema democrático representativo vigente neste país, o partido é 
utilizado como meio para se atingir a democracia, portanto, deve ser coerente com 
sua ideologia para, assim, respeitar seu eleitor, que nele, por meio de seus respecti-
vos candidatos, confi ou a sua representação.

 Este sistema vem recebendo diversas críticas ao longo dos últimos anos. 
O que se deve às inúmeras denúncias a respeito da má administração exercida pelos 
representantes do poder público, que ao invés de gerirem a coisa pública em favor do 
povo, acabam dirigindo-a em benefício próprio.

 Há quem pense que a imoralidade reinante em diversas siglas decorre 
do sistema pluripartidário, ou multipartidário, o qual estaria vulgarizando as ideologias, 
sendo praticamente impossível nos dias de hoje averiguar, ao menos em primeira 
análise, qual a direção política seguida por cada partido.

 Todavia, discordo deste ponto de vista. Entendo que a questão está liga-
da mais à índole dos dirigentes partidários, do que ao número de siglas.

26 Op. Cit. ver nota 9.
27 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.086. Ação Direta 

de Inconstitucionalidade. Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral 22.610/2007 e 22.733/2008. 
Disciplina dos procedimentos de justifi cação da desfi liação partidária e da perda do cargo eleti-
vo. Fidelidade partidária. 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra as Resoluções 
22.610/2007 e 22.733/2008, que disciplinam a perda do cargo eletivo e o processo de justifi cação 
da desfi liação partidária. [...] 6. São constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008 do 
Tribunal Superior Eleitoral. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improce-
dente. Rel. Min. Joaquim Barbosa, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 12 de novembro de 2008. Diário 
de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 71, p. 38, 17 abr. 2009. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20090416_071.pdf>. Acesso em: 19 set. 2016.
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 Segundo o fi lósofo político francês André Malraux28 não se faz política 
com a moral, mas também não se faz sem ela.

 Não desconheço, no entanto, que a multiplicação de agremiações par-
tidárias tem contribuído para que líderes desprovidos de ideologias utilizem-se da 
criação de partidos em benefício da concretização de projetos pessoais.

 No entanto, o pluripartidarismo derivou de importante momento históri-
co, motivo pelo qual não podemos desconhecer seu benefício para a abertura demo-
crática ocorrida nos últimos 30 anos no Brasil.

 Ao fi nal da década de 70, já desgastado em virtude da recessão eco-
nômica pela qual passava o país, o regime de exceção passou a possibilitar gradual-
mente uma participação política dentro de suas regras. Naquele momento, colocou-se 
fi m ao bipartidarismo, ao dualismo ARENA-MDB.

 Eneida Salgado29 explicita:

[...] a reforma partidária foi objeto do Pacote de Abril, editado pelo Go-
verno Militar em 1977. Receosos do crescimento do Movimento De-
mocrático Brasileiro e de sua possível vitória nas eleições de 1978, os 
militares decidiram extinguir as organizações políticas então existentes 
(o próprio MDB e a ARENA – Aliança Renovadora Nacional) e possibi-
litaram a criação de partidos políticos visando dividir e enfraquecer a 
oposição. A base do governo se reúne no Partido Democrático Social 
e os militantes do MDB formam o Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro. É criado o Partido Progressista e em 1980 são registrados 
o Partido Trabalhista Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista e o 
Partido dos Trabalhadores.

 Começou, naquele momento, a referida multiplicação de partidos, resul-
tando nos 35 hoje registrados no TSE, cada qual com suas lideranças – indivíduos 
que personifi cam as instituições, que humanizam a ideologia partidária, possibilitando 
que o eleitor se identifi que, por meio dos respectivos interlocutores, com as propostas 
de cada sigla. 

 Assim, o partido é uma instituição composta de indivíduos. E na gênese 
partidária é comum que a instituição seja personifi cada em um ou mais líderes. Como 
exemplos desta situação temos, dentre outros, o Partido Verde, personifi cado no jor-
nalista Fernando Gabeira; o extinto PRN, personifi cado no então Governador de Ala-
goas Fernando Collor de Melo; o PSDB, personifi cado em seus criadores Fernando 
Henrique Cardoso e Mário Covas; o PDT, personifi cado até os dias de hoje na fi gura 
histórica do gaúcho Leonel Brizola; o recentemente criado REDE, personifi cado na 
ambientalista acriana Marina Silva; o PT criado em 1980 pelo sindicalista Luiz Inácio 
Lula da Silva.

28 MALRAUX, André. L’Espoir. Paris: Gallimard, 1937.
29 SALGADO, Eneida Desiree. Constituição e democracia: tijolo por tijolo em um desenho (quase) 

lógico: vinte anos de construção do projeto democrático brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2007.  
p. 90.
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 Ainda, em virtude da multiplicidade de partidos hoje existente, a maioria 
sem clara proposta de modelo de Estado, verifi ca-se no Brasil um personalismo ex-
cessivo na escolha dos candidatos. É corrente a visão de que “vota-se em pessoas, 
não em partidos”. Mas por óbvio tal entendimento não é tão rígido, o que leva os elei-
tores a buscarem candidatos fi liados a partidos de cuja ideologia compartilhem. No 
processo de escolha do eleitor há uma conjugação entre a ideologia partidária, que 
faz com que o eleitor escolha o partido, e a afeição pessoal, que faz com que escolha 
o candidato. A quebra, posteriormente à eleição, de um desses pressupostos, faz com 
que o eleitor desvincule-se ou do partido, ou do candidato, ou de ambos.

 No caso sob exame, nota-se que houve uma mudança na ideologia par-
tidária da sigla representante, o que possivelmente fez, faz, ou fará com que o eleito-
rado quebre a confi ança nela depositada.

 Por outro lado, a confi ança conferida ao candidato somente será prejudi-
cada se este omitir-se quanto aos novos rumos tomados pela agremiação. E, pelo que 
vejo, a desfi liação do parlamentar busca justamente evitar que ocorra esta quebra de 
confi ança entre ele e seu eleitorado.

 Assim, fazendo um contraponto ao célebre pensamento de Jean-Fran-
çois Paul de Gondi, o Cardeal de Retz, político e escritor francês que viveu entre os 
anos de 1613 e 1679, segundo o qual muitas vezes é preciso mudar de opinião 
para permanecer no mesmo partido, entendo que algumas vezes é necessário 
mudar de partido para manter a opinião. É preciso mudar de partido para manter 
convicções, ideologias, valores, enfi m, o conjunto de qualidades que faz com que o 
eleitorado deposite no candidato sua confi ança.

 E foi justamente isso que fez o ora representado. Desligou-se voluntaria-
mente da grei pela qual foi eleito, pois esta vem, por meio de seus líderes históricos, 
gradualmente se envolvendo em um número crescente de escândalos políticos.

 Como bem referiu o Ministro Ayres Brito, no julgamento da Consulta TSE 
n. 1.39830, o candidato não desertou de seus ideais, quem desertou foi o partido. 
E diria ainda que não se trata de um caso de infi delidade partidária, mais, sim, de in-
fi delidade do partido.

 E tal situação restou plenamente analisada no voto divergente do ilus-
tre Desembargador Paulo Afonso, em especial os fatos decorrentes da denominada 
Operação Lava-Jato, a qual apura sucessivas imputações de corrupção e lavagem de 
dinheiro perpetradas por diversos membros do partido requerente, em diversos es-
tados da Federação, ainda pendentes de julgamento defi nitivo pelo Poder Judiciário, 
passando a ter ampla divulgação da mídia no ano de 2014.

 De extrema propriedade também as conclusões do Desembargador 
Paulo Afonso no sentido de que os recentes acontecimentos da Lava-Jato não ape-
nas sinalizam a ocorrência de crimes graves, mas são indícios bem razoáveis de 

30 Op. Cit. ver nota 11.
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“desvio reiterado do programa partidário”, notadamente quando se consuma-
ram as pressões da alta cúpula do PT para a substituição do Ministro de Estado 
da Justiça, que era acusado por membros do partido de não exercer qualquer 
ingerência sobre as investigações levadas a efeito pela Polícia Federal, uma se-
mana após a prisão do “marqueteiro” responsável pela campanha de reeleição 
da atual Presidente da República.

 Compactuo igualmente com a conclusão de que o “desvio do progra-
ma partidário” também deve abranger qualquer grave inobservância factual, de 
natureza prática e efetiva, resultante da atuação daqueles que conduzem os de-
sígnios do partido, ainda que não declarada e cuja publicidade não seja deseja-
da por esses. 

 Por fi m, ao fazer o cotejo do Código de Ética do Partido dos Trabalhado-
res com as alegações do vereador requerido, apresentadas em sua defesa, o redator 
do voto divergente, cujo excerto transcrevo, foi extremamente efi caz ao concluir que 
as justifi cativas do parlamentar são convincentes:

[...] demonstram que aquele partido de esquerda, fundado há 36 anos, 
extremamente preocupado com ética do trato da coisa pública, efetiva-
mente sofreu expressiva mutação substancial do seu programa parti-
dário, seja no que se refere aos aspectos éticos, seja no que tange aos 
elementos de natureza ideológica, haja vista a inegável dissociação 
dos temas tradicionalmente defendidos pela agremiação partidária, 
porquanto vem sendo suprimidos diversos direitos sociais (v.g. reforma 
previdenciária iniciada pela Lei n. 13.135/15, modifi cações do seguro-
desemprego consolidadas na Lei n. 13.134/15, ajuste fi scal estabeleci-
do por diversas leis, entre elas a Lei n. 13.169/15).

 Registro que mais do que respeitar a fi delidade dos mandatários em re-
lação aos partidos, é necessário respeitar a soberania popular.

 Conforme pregava o advogado e político alemão Konrad Adenauer 
(1876-1967) todo o partido existe para o povo e não para si mesmo. E não é o que se 
vê na situação política atual, onde os interesses pessoais dos dirigentes partidários 
acabam por pautar a atuação das siglas.

 Por esse motivo, não posso compactuar com a possibilidade de retirar o 
mandato de um parlamentar que nada mais quer do que manter a bandeira ideológica 
que o atraiu à agremiação, retirando-se, agora, em virtude do desvio reiterado do pro-
grama partidário por esta realizado através de atos ilícitos praticados por seus expo-
entes máximos, líderes históricos do partido, como bem consignou o Desembargador 
Paulo Afonso. 

 Ante o exposto, com a devida vênia da nobre relatora, por entender 
que restou confi gurada a mudança substancial e desvio reiterado de programa par-
tidário pela agremiação requerente, acompanho o voto do nobre Desembargador 
Paulo Afonso, julgando improcedente a ação por reconhecer a justa causa prevista 
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no art. 1º, § 1º, III, da Resolução TSE n. 22.610/07, reprisada no artigo 22-A, pará-
grafo único, inciso I, da Lei dos Partidos Políticos, com a redação dada pela Lei n. 
13.165/15.

 É como voto, Senhor Presidente.

DECISÃO
 Por maioria, julgaram procedente a ação, a fi m de decretar a perda do 

mandato eletivo do requerido, vencidos o Des. Fed. Paulo Afonso e a Dra. Gisele 
Azambuja.

 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Presidente da Sessão.
 Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de Gonzalez,
 Relatora.

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
- presidente -, Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, 
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de Gon-
zalez, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes, 
bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Recurso. Representação. Condutas vedadas. Art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97. 
Eleições 2012.
Distribuição de madeiras a pessoas carentes do município, durante o ano de 
eleições municipais. A licitude da conduta exige a perfectibilização do binô-
mio, autorização legal e execução orçamentária no exercício anterior ao plei-
to. No caso, o programa social restou autorizado por lei, mas ausente prova 
nos autos de que a execução orçamentária tenha se realizado no exercício 
anterior ao das eleições, como exige o § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/97. 
Reforma da sentença para reconhecer a conduta vedada.
Imposição de sanção pecuniária, aplicada individualmente, reprimenda su-
fi ciente no cotejo com o caso concreto, apresentando-se desproporcional a 
aplicação da penalidade de cassação dos diplomas aos vereadores repre-
sentados. 
Provimento parcial.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, dar parcial provimento ao recurso interposto 
pelo Ministério Público Eleitoral, a fi m de julgar procedente a representação, com ful-
cro no § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/97, condenando ROBERTO ZANELA, FLÁVIO 
ANTÔNIO DA SILVA, JOÃO CARLOS CARVALHO DA COSTA, JURANDIR DA SILVA, 
JOÃO PEDRO FAREZIN, ÉLSON BUENO MARTINS, ELAINE DE ALMEIDA SILVA 
e COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MUNICIPALISTA (PDT/PT/PMDB/PPS/PSB/PC-
doB), individualmente, à pena de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezentos e 
vinte reais e cinquenta centavos, equivalente a 5 mil UFIR). 

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 25 de fevereiro de 2016.

 Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz,
 Relator.

RELATÓRIO
 Trata-se de recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITO-

RAL (fl s. 824-842) contra a decisão do Juízo Eleitoral da 140ª Zona – Coronel Bi-
caco, que julgou improcedente representação por ele ajuizada contra ELAINE DE 

PROCESSO CLASSE RE N. 292-42.2012.6.21.0140
PROCEDÊNCIA: CORONEL BICACO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RECORRIDOS: ROBERTO ZANELA, FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA, JOÃO CARLOS CARVALHO DA

 COSTA, COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MUNICIPALISTA (PDT / PT / PMDB / 
 PPS / PSB / PCDOB), JURANDIR DA SILVA, JOÃO PEDRO FAREZIN, ELAINE DE

 ALMEIDA SILVA E ÉLSON BUENO MARTINS



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

175

Acórdãos - Processo Classe RE n. 292-42 - Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz

ALMEIDA SILVA, FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA, JOÃO PEDRO FAREZIN, ÉLSON 
BUENO MARTINS, ROBERTO ZANELA, JOÃO CARLOS CARVALHO DA COSTA, 
JURANDIR DA SILVA e COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MUNICIPALISTA (PDT/PT/
PMDB/PPS/PSB/PCdoB), por ofensa ao art. 73, § 10º, da Lei n. 9.504/97.

 Na sentença (fl s. 809-814), o juízo de primeiro grau julgou improcedente 
a representação, ao argumento de caracterizada a exceção prevista no § 10º do art. 
73 da Lei n. 9.504/97, que autoriza a distribuição gratuita de bens quando o programa 
social estiver autorizado em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

 Em suas razões recursais, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (fl s. 
824- 842) sustenta que fi cou demonstrada a confi guração da conduta vedada e que 
não se perfectibilizou a exceção disposta no § 10º do art. 73 da Lei das Eleições, pois 
não restou provado que o programa social estava em execução orçamentária no exer-
cício anterior ao ano da eleição.

 Com as contrarrazões, foram os autos com vista à Procuradoria Regio-
nal Eleitoral que opinou pelo provimento do recurso.

 É o relatório.

VOTO
 O recurso é tempestivo.
 Saliento que os representados Jurandir da Silva e a Coligação Frente 

Popular Municipalista não apresentaram contestação, entretanto, sabido que o efeito 
material da revelia não se verifi ca, pois a matéria posta versa sobre direitos indisponí-
veis (art. 320, II, CPC). Nesse sentido, a RP n. 4221-71, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE 
de 3.11.20111.

 Ao mérito propriamente dito.
 Os autos versam sobre o cometimento da conduta vedada prevista no 

art. 73, § 10º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as se-
guintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades en-
tre candidatos nos pleitos eleitorais:

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação n. 422471. Representação. Conduta vedada. 
Revelia. Confi ssão fi cta. Presunção relativa. Livre convencimento motivado. Prova dos autos. 
Responsabilidade do agente público. Não demonstrada. Improcedência. 1. A prática de conduta 
vedada exige a comprovação da responsabilidade do agente público, pelo cometimento do ato im-
pugnado. 2. A presunção de veracidade advinda da revelia não é absoluta, cabendo ao magistrado 
sopesar os fatos narrados na inicial em cotejo com as provas produzidas, a fi m de formar sua livre 
convicção sobre o mérito da causa (art. 131 do CPC). 3. In casu, inexiste, nos autos, prova de que 
o representado tenha praticado, anuído ou autorizado a divulgação das reportagens impugnadas 
na página eletrônica da prefeitura. 4. Representação julgada improcedente em relação ao primeiro 
representado e prejudicada quanto à segunda e terceira representadas, tidas como benefi ciárias 
da conduta. Rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, Brasília, DF, 06 de outubro de 2011. 
In: Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 208, p. 64, 03 nov. 2011. Disponível em: 

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 1º ago. 2016.
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[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fi ca proibida a distribuição 
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração 
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de 
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em 
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o Mi-
nistério Público poderá promover o acompanhamento de sua execu-
ção fi nanceira e administrativa. (Grifo do autor.)

 Como se percebe da dicção legal, é proibido à Administração Pública 
distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios em ano eleitoral, salvo em três 
hipóteses: a) calamidade pública; b) estado de emergência; c) programas sociais au-
torizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

 De outro vértice, a distribuição vedada independe de se revestir de cará-
ter promocional de candidatura. Ou seja, o legislador estabeleceu

[…] uma presunção objetiva de quebra da paridade entre os candida-
tos, fundamentalmente porque é regra da experiência comum que a 
retribuição do favor recebido – seja através de bem, valor ou benefício 
– é concretizada através do voto destinado a quem proporcionou a 
distribuição ou outrem por ele indicado. Conforme o TSE, a conduta ve-
dada do art. 73, § 10º, da LE resta confi gurada ainda que a distribuição 
de bens não tenha caráter eleitoreiro (Agravo Regimental em Agravo 
de Instrumento n. 12.165 – Rel. Arnaldo Versiani – j. 19.8.2010).2 

 Então, à caracterização da conduta vedada é dispensável a prova de ter 
ou não havido promoção de candidatura.

 Quanto a programas sociais, como decorre do texto legal, apenas se in-
serem na exceção aqueles que estejam previstos em lei e em execução orçamentária 
desde o exercício anterior ao ano eleitoral.

 Traçadas essas considerações, passa-se ao caso sob análise.
 A inicial aduz que ROBERTO ZANELA, FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA 

e JOÃO CARLOS CARVALHO DA COSTA (na época, Prefeito de Coronel Bicaco, 
Secretário Municipal de Assistência Social e Secretário Municipal de Obras, respec-
tivamente) distribuíram, com fi ns eleitorais, madeiras benefi ciadas extraídas do corte 
de eucaliptos da Barragem João Sampaio Amado, localizada no Distrito Campo San-
to, a várias pessoas carentes do município, durante o ano das eleições municipais 
de 2012, para favorecer as candidaturas de JURANDIR DA SILVA e JOÃO PEDRO 
FAREZIN, que concorriam aos cargos de prefeito e vice-prefeito, e as candidaturas 
ao cargo de vereador de ELAINE DE ALMEIDA SILVA e ÉLSON BUENO MARTINS, 
todas vinculadas à COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MUNICIPALISTA.

2 ZÍLIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidade, pro-
cesso eleitoral (da convenção à diplomação), ações eleitorais. 4.ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 
2014. p. 589-590.



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

177

Acórdãos - Processo Classe RE n. 292-42 - Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz

 O ponto controvertido é estabelecer se o programa social que pre-
via a distribuição de madeiras estava em execução orçamentária no exercício 
anterior ao ano eleitoral, pois a efetiva distribuição das madeiras a inúmeras 
pessoas e a autorização em lei do programa social são questões incontrover-
sas.

 Com efeito, as Leis Municipais n. 1782/06 e 1932/07 e Decretos n. 038/06 
e 039/06 (fl s. 35-49), que instituíram a Política Municipal de Assistência Social, esta-
beleceram a possibilidade de ser concedido, às pessoas necessitadas, material para 
construção, reforma ou recuperação de moradia própria (art. 5º, I, da Lei 1.782/06).

 Em 25 de abril de 2011, o Município de Coronel Bicaco fi rmou convênio 
com a CEEE, visando à revitalização de área junto à Barragem João Amado, com o 
objetivo de implementar Plano de Manejo e Construção de Cercas, mediante permuta 
por eucaliptos. Ou seja, as madeiras retiradas passaram a integrar o patrimônio da 
Municipalidade, para serem aproveitadas na construção e recuperação de casas po-
pulares de pessoas de baixa renda (fl s. 21-25).

 Em 29 de junho de 2012, o município obteve a licença ambiental para 
proceder à retirada de 570 exemplares de eucaliptos (fl . 26), seguindo-se a contrata-
ção da empresa Osmar Dal Mulin para realizar o serviço de corte, transporte e bene-
fi ciamento da madeira, em 23 de julho de 2012 (fl s. 364-365).

 Desde então, como muito bem pontuado pelo parecer ministerial, os ser-
viços entraram em execução, consoante se depreende das informações emitidas pela 
Secretaria Municipal da Agricultura às fl s. 349 e 354. Nesses documentos, a Secreta-
ria Municipal de Agricultura informa que, ao fazer o acompanhamento do manejo da 
derrubada das espécies, constatou que, em 15.8.2012, aproximadamente 15% das 
árvores já haviam sido derrubadas (fl . 349), e que, em 25.9.2012, todas as árvores de 
porte de tora já haviam sido retiradas do local da barragem, enquanto diversos metros 
cúbicos de lenha e galhos ainda permaneciam espalhados por todo o terreno (fl . 354).

 Ao analisar a documentação juntada aos autos, verifi quei que, durante 
todo o ano de 2011 (fl s. 567-625 e 633-662), a municipalidade havia doado cerca de 
85 dúzias de madeira de eucalipto e 3 “corte de casa”, além de tábuas, ripas, mata-
juntas e caibros. No auge do período eleitoral, em especial no mês de agosto, entre-
tanto, os recorridos doaram cerca de 31 dúzias de tábuas de madeira além de 8 “corte 
de casa 5x6”.

 A propósito, chama a atenção os documentos das fl s. 50 a 71, todos 
contendo concessões de madeiras no mês de agosto de 2012. 

 Ficou também comprovado que a distribuição desses bens não foi pre-
cedida de vistoria nas residências, conforme determina o § 2º do art. 5º da Lei n. 
1.782/06, que estabelece a política municipal de assistência social (fl . 72).

 Essas questões, ainda que indiciárias, revelam que os recorridos des-
prezaram o regramento legal, tudo na ânsia pela obtenção de dividendos eleitorais 
aos candidatos que apoiavam.
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 De qualquer sorte, o que importa no presente feito é examinar se o pro-
grama social, além de previsto em lei, estava em execução orçamentária no exercício 
anterior ao ano eleitoral. Somente a perfectibilização desse binômio torna a conduta 
lícita.

 Nesse tópico, o douto magistrado a quo entendeu que os documentos 
das fl s. 385-662 e o depoimento testemunhal da assistente social do município com-
provariam que o programa estava em execução orçamentária antes de 2012, a des-
peito de não ter sido comprovada a reserva de recursos na lei orçamentária anual, que 
deixou de ser acostada aos autos.

 Divirjo do entendimento.
 Sabido que a matéria concernente à execução orçamentária é pautada 

pelo princípio da legalidade, ínsito no art. 167, I, da Constituição Federal, que veda o 
início de qualquer programa ou projeto não incluído na lei orçamentária. Execução or-
çamentária é o processo que consiste em programar e realizar despesas, levando- se 
em conta a disponibilidade fi nanceira da Administração e o cumprimento das exigên-
cias legais.

 Na espécie, em se tratando de programa social que deveria estar em 
execução orçamentária em 2011, por óbvio, a lei contendo a previsão orçamentária 
deveria ter sido editada em 2010, que não veio ao processo, aliás, em nenhum mo-
mento sequer é mencionado qual seria a legislação pertinente.

 Os documentos das fl s. 385 a 662, constituídos por notas fi scais, notas 
de empenho, requerimentos dos benefícios, não satisfazem o requisito de lei orça-
mentária específi ca, muito menos o depoimento da aludida assistente social.

 Veja-se que as ressalvas postas no § 10º do art. 73 da Lei n. 9.504/97 
devem ser interpretadas restritivamente, já que a regra é a vedação de distribuição de 
bens em ano eleitoral, justamente com o intuito de restringir a participação dos agen-
tes públicos no processo eleitoral.

 Como muito bem pontuou o ilustre procurador eleitoral, a confi guração 
da exceção prevista não dispensa a inequívoca demonstração da previsão orçamen-
tária específi ca no ano eleitoral, sendo que os autos carecem dessa prova, não ha-
vendo sequer notícias do quantum reservado em lei para atendimento do programa.

 A jurisprudência do TSE é fi rme nesse sentido:

Agravo Regimental. Recurso Especial. Conduta Vedada. Distribuição 
de bens, valores e benefícios em período vedado. Ressalva do art. 73, 
§ 10º, da Lei n. 9.504/97. Autorização em Lei e execução orçamentária 
no exercício anterior. Requisitos. Multa. Razoabilidade. Agravos par-
cialmente providos.
1. A instituição de programa social mediante decreto ou por meio 
de lei, mas sem execução orçamentária no ano anterior ao ano 
eleitoral não atende à ressalva prevista no art. 73, § 10º, da Lei n. 
9.504/97.
2. Para a confi guração da conduta vedada do art. 73, § 10º, da Lei 
n. 9.504/97 não é preciso demonstrar caráter eleitoreiro ou promoção 
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pessoal do agente público, bastando a prática do ato ilícito. Precedente.
3. Em atenção ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, 
deve ser reduzido o quantum da multa aplicada.
4. Agravos regimentais parcialmente providos apenas para reduzir o 
valor da multa de cem mil para dez mil UFIRs.3. (Grifo do autor.)

 Resta caracterizada, portanto, a conduta vedada prevista no art. 73,        
§ 10, da Lei n. 9.504/97.

 Cumpre analisar a responsabilidade de cada um dos recorridos, ou 
seja, ROBERTO ZANELA, que era o Prefeito de Coronel Bicaco, FLÁVIO ANTÔNIO 
DA SILVA, Secretário Municipal de Assistência Social, JOÃO CARLOS CARVALHO 
DA COSTA, Secretário Municipal de Obras, todos esses na condição de agentes pú-
blicos que administravam e “liberavam” as madeiras aos munícipes, assim como a 
participação dos candidatos JURANDIR DA SILVA e JOÃO PEDRO FAREZIN aos 
cargos da eleição majoritária e ÉLSON BUENO MARTINS e ELAINE DE ALMEIDA 
SILVA aos cargos da eleição proporcional, todos pela COLIGAÇÃO FRENTE POPU-
LAR MUNICIPALISTA, que representava a continuidade da Administração Municipal.

 No ponto, a fi m de evitar desnecessária tautologia, colho no bem lança-
do parecer ministerial, as razões de decidir quanto à responsabilidade dos demanda-
dos, ora recorridos:

No que tange à responsabilidade, fi cou comprovado que os represen-
tados ROBERTO ZANELA, FLÁVIO DA SILVA e JOÃO CARLOS DA 
COSTA utilizaram-se de seus cargos, para efetuar a distribuição gra-
tuita dos materiais, em período eleitoral, com o intuito de benefi ciar as 
referidas candidaturas. Vejamos:
Infere-se que o Prefeito e os Secretários tiveram participação direta 
nos fatos, aquele autorizando as doações e estes executando-as, em 
período eleitoral, o que foi comprovado pelo acervo documental anexa-
do aos autos, assim como corroborado pelas testemunhas.
Nesse aspecto, cumpre fazer remissão aos documentos das fl s. 380-
662 e aos depoimentos das testemunhas/informantes Pedro Jesus Mi-
randa de Oliveira (fl s. 246-252), Maria Sinelei de Almeida (fl s. 256-260), 
Getúlio Cortes Bueno (fl s. 211v.-214v.), Elissandro Delfi no Briato (fl s. 
260-265v.), Silvane Busato Lima (fl s. 219v.-222v.) e Cibele Cristiane 
Santos Guerra (fl s. 271v.-218), especialmente aos trechos transcritos 
no recurso do MPE.
Quanto à prova documental, as diversas “ordens” de doação dadas 
no ano eleitoral partiam predominantemente do Prefeito, autorizando 
a distribuição das tábuas; passavam, após, pelo Secretário de Ação 
Social, junto ao qual as “ordens” eram escrituradas; e, por fi m, pelo 
Secretário de Obras, que liberava a saída das madeiras do estoque da 
Secretaria Municipal de Obras para os benefi ciários.
O mesmo vem corroborado pelo conteúdo dos testemunhos. Com      

3 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 36026. 
[…]. Rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior, Brasília, DF, 31 de março de 2011. In: Diário da 
Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 84, p. 47, 05 maio 2011. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 06 ago. 2016.
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relação aos depoimentos, observa-se que a testemunha Pedro Jesus 
Miranda de Oliveira (fl s. 246-252) referiu que, em agosto de 2012 – ou 
seja, durante o período da campanha eleitoral –, soube que a Pre-
feitura de Coronel Bicaco estava distribuindo madeiras benefi ciadas 
à população. Tendo interesse em receber os materiais para construir 
um “galpãozinho” em sua propriedade, procurou o Prefeito ROBERTO 
ZANELA, que se pôs de acordo com a doação e o orientou a fazer um 
cadastro na Assistência Social, o qual, de fato, realizou.
Disse que na Pasta da Assistência Social, que já estava ciente da pré-
via “autorização” do Prefeito, o Secretário FLÁVIO DA SILVA destinou 
a doação de 4 (quatro) dúzias de tábuas benefi ciadas ao depoente. Tal 
“ordem” foi entregue à Secretaria de Obras, de responsabilidade do 
representado JOÃO CARLOS DA COSTA, sendo, então, entregues os 
materiais à testemunha.
A testemunha Maria Sinelei de Almeida (fl s. 256-260) asseverou que 
seu companheiro, Sebastião de Lima, pediu as madeiras para o Pre-
feito ROBERTO ZANELA, que lhe autorizou a concessão, via cadas-
tro junto à Assistência Social. Confi rmou tê-las recebido em agosto de 
2012, sem que ninguém da Prefeitura aferisse a necessidade e a pos-
terior aplicação dos materiais, por meio de vistoria em sua residência.
O depoente Getúlio Cortes Bueno (fl s. 211v.-214v.), funcionário na Se-
cretaria de Obras na época dos fatos, confi rmou a distribuição das ma-
deiras à população carente do município durante o período eleitoral de 
2012, bem como que as “ordens”, autorizando a Secretaria de Obras 
a efetuar as entregas, vinham do Prefeito, por meio da Secretaria de 
Assistência Social.
O depoente Elissandro Delfi no Briato (fl s. 260-265v.), autor da notícia-
crime apresentada à Promotoria de Justiça Eleitoral, esclareceu em 
Juízo que, no ano de 2012, era fato conhecido entre os eleitores que a 
Administração Municipal, com o auxílio das Secretarias Municipais de 
Assistência Social e de Obras, estava distribuindo madeiras benefi cia-
das à população, com intuito eleitoral.
A assistente social Silvane Busato Lima (fl s. 219v.-222v.) declarou 
que, ao retornar de sua licença-maternidade em meados de agosto de 
2012, estava em curso a doação das madeiras da barragem à popula-
ção necessitada.
A informante Cibele Cristiane Santos Guerra (fl s. 271v.-218), respon-
sável da Secretaria de Assistência Social pelo cadastramento de pes-
soas carentes, confi rmou que, no período eleitoral de 2012, houve a 
distribuição das madeiras da barragem. Recordou que, em outras situ-
ações, também houve a entrega desses materiais, mas em situações 
climáticas específi cas, como enchentes e temporais, o que não ocor-
reu na época eleitoral de 2012.
Acrescentou que a Secretaria não seguia um programa específi co para 
a distribuição das madeiras, sendo que as entregas davam-se confor-
me os comandos que vinham da Prefeitura.
Outrossim, em suas defesas, os representados ROBERTO ZANELA, 
FLÁVIO DA SILVA e JOÃO CARLOS DA COSTA afi rmaram que execu-
taram as doações.
Portanto, o conjunto dos depoimentos evidencia que o Prefeito e os 
Secretários, de fato, estiveram, pessoalmente, à frente das demandas 
relacionadas ao programa, aquele especialmente como ordenador, e 
estes como executores.
Assim, tendo domínio direto sobre os fatos, devem os mesmos ser 
responsabilizados por esse Egrégio Tribunal, na medida de sua parti-
cipação.
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Com relação aos representados JURANDIR DA SILVA, JOÃO PEDRO 
FAREZIN, ÉLSON BUENO MARTINS e ELAINE DE ALMEIDA, fi cou 
comprovada sua participação na condição de benefi ciários da conduta 
vedada, devendo ser responsabilizados na forma do art. 73, § 8º, da 
Lei n. 9.504/97.
No caso em tela, o estreito vínculo dos representados ROBERTO 
ZANELA, FLÁVIO DA SILVA e JOÃO CARLOS DA COSTA com os de-
mais, seja em razão política, seja em razão familiar, como no caso de 
FLÁVIO DA SILVA e ELAINE DE ALMEIDA (marido e mulher) constitui 
forte evidência de que o aumento considerável do número de doações 
em período eleitoral tratou-se de estratégia para obter votos e manter 
os correligionários no poder. Tanto assim que ÉLSON BUENO MAR-
TINS e ELAINE DE ALMEIDA foram eleitos vereadores.
Observe-se que, embora a confi guração do ilícito prescinda da de-
monstração do caráter eleitoreiro, no caso em tela, a existência desse 
elemento demonstra que a conduta vedada praticada teve como obje-
tivo benefi ciar as referidas candidaturas.
Como bem ressaltou o MPE, a presença incontestável do caráter elei-
toreiro, em benefício de JURANDIR DA SILVA, JOÃO PEDRO FARE-
ZIN, ÉLSON BUENO MARTINS e ELAINE DE ALMEIDA, restou evi-
denciada nos autos por meio do seguinte conjunto de elementos:
(a) Os trabalhos de extração de madeira e posterior distribuição à po-
pulação ocorreram em pleno decorrer do período eleitoral;
(b) No decurso de 2011, a Municipalidade doou aproximadamente 85 
(oitenta e cinco) dúzias de madeira de eucalipto e 3 (três) cortes de 
casa, além de tábuas, ripas, mata-juntas e caibros, à população caren-
te (fl s. 567-625 e 633-662). Já, de 31.07.2012 a 18.08.2012, a articula-
ção estabelecida entre o Prefeito e os Secretários resultou na doação 
de mais de 33 (trinta e três) dúzias de madeira e 08 (oito) cortes de 
casa (fl s. 464-476, 480-482, 484-488 e 558). Isso signifi ca que, em 
pouco mais de quinze dias, aproveitando-se do auge do período eleito-
ral de 2012, a Municipalidade distribuiu: mais de 38,8% das dúzias de 
madeira doadas durante todo o ano de 2011; e aumentou em 266% as 
doações de cortes de casa em comparação ao volume doado em todo 
o ano de 2011;
(c) A desproporcionalidade dos números acima, sem qualquer justifi ca-
tiva razoável por parte dos requeridos, ressalta o propósito de produzir 
refl exos positivos no pleito daquele ano, em favor dos candidatos da 
COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MUNICIPALISTA, apoiados pela 
Administração da época;
(d) Tal desproporção é agravada na medida em que não foi comprova-
da a inclusão do custo das doações em lei orçamentária previamente 
aprovada. A lei orçamentária garantiria se tratar de ação planejada pelo 
Município; sua ausência, entretanto, demonstra que a ação foi realiza-
da ao alvedrio dos gestores;
(e) Cumpre frisar que o propósito de angariar votos também fi cou evi-
denciado no depoimento testemunhal. Conforme a testemunha Pedro 
Jesus Miranda de Oliveira, em anos passados ele havia realizado pe-
dido de doação análogo à Prefeitura, mas que não lhe foi concedido, 
o que somente veio a ocorrer no período eleitoral de 2012. A teste-
munha Teresa Eroni Chaves de Oliveira (fl s. 252v.-255v.), esposa da 
testemunha Pedro Jesus Miranda de Oliveira, prestou declarações no 
mesmo sentido, confi rmando as declarações deste e acrescentando 
que ambos vinham solicitando tábuas para a construção do referido 
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“galpãozinho”, desde a administração anterior, mas que nunca tiveram 
resultado em sua reivindicação;
(f) Como constatado pela Secretaria Municipal de Agricultura, em 
15.08.2012, aproximadamente 15% das árvores da barragem já  ha-
viam sido derrubadas (fl . 349), e, em 25.09.2012, todas as árvores 
de porte de tora já haviam sido retiradas do local da barragem, en-
quanto diversos metros cúbicos de lenha e galhos ainda permaneciam 
espalhados por todo o terreno (fl . 354). Isso demonstra, com a clare-
za necessária, que a prioridade da Administração não era executar os 
serviços de maneira homogênea, e sim extrair as árvores e benefi ciar 
as madeiras ainda em período eleitoral, com a perspectiva de obter 
resultado mais favorável nas urnas;
(g) Da mesma forma, a distribuição do material não foi precedida de 
vistoria aos interessados, desconsiderando-se, portanto, o disposto no 
art. 5º, I, c/c o § 2º, da Lei n. 1.782/2006, bem como no art. 6º, I, c/c o 
§ 3º, do Decreto n. 38, o que aponta, mais uma vez, para o interesse 
da Administração em dar agilidade às entregas antes das eleições. A 
ausência de vistoria foi confi rmada nos depoimentos de Pedro Jesus 
Miranda de Oliveira e Maria Sinelei de Almeida Delfi no, testemunhas 
essas que receberam doações no período eleitoral (fl s. 246-252 e 256-
260);
(h) A representada ELAINE DE ALMEIDA SILVA foi Secretária de As-
sistência Social de Coronel Bicaco/RS durante a gestão do Prefeito 
ROBERTO ZANELA, tendo se afastado do cargo para concorrer à ve-
readora no Município.
Em lugar desta na Secretaria, no intuito de sua imagem continuar 
vinculada às ações da Assistência Social e de angariar melhores re-
sultados nas urnas, estrategicamente assumiu seu marido, o também 
representado FLÁVIO DA SILVA. Assim como consta nas alegações 
das partes, a testemunha Andréia Aparecida da Silva Oliveira (fl s. 208-
209v.), que trabalhou para a campanha a vereadora da representada 
ELAINE DE ALMEIDA SILVA, confi rmou que esta, além de esposa do 
Secretário de Assistência Social FLÁVIO DA SILVA, precedeu-o na ti-
tularidade da respectiva Pasta;
(i) Da mesma forma, foi reconhecida nos autos a utilização do cami-
nhão de Edson Antônio Bueno Martins, irmão do candidato ÉLSON 
BUENO MARTINS, para efetuar a realização da entrega de algumas 
doações. A esse propósito, as testemunhas Juliano Santos da Silva 
e Sandra Maria da Silva (fl s. 225v.-229v.), benefi ciários das doações, 
confi rmaram o recebimento das madeiras, via cadastramento junto a 
Assistência Social, mas que o frete não foi custeado pelo Poder Públi-
co, tendo os depoentes contratado, mediante pagamento, o Sr. Edson 
Antônio Bueno Martins para realizar o serviço. 
Ao ser inquirido em Juízo, Edson Antônio Bueno Martins, embora não 
tenha confi rmado a infl uência do seu irmão ÉLSON BUENO MARTINS 
na contratação do frete, confi rmou que realizou o serviço às testemu-
nhas Juliano Santos da Silva e Sandra Maria da Silva (fl s. 228-229). 
Por fi m, o depoente Elissandro Delfi no Briato (fl s. 260-265v.), escla-
receu que, no ano de 2012, era fato conhecido entre os eleitores que 
a Administração Municipal, com o auxílio das Secretarias Municipais 
de Assistência Social e de Obras, estava distribuindo madeiras bene-
fi ciadas à população. Afi rmou o depoente que o volume de doações 
intensifi cou-se no período eleitoral, de modo que acredita que tal ação 
tenha infl uenciado no resultado do pleito. Entre outras declarações, 
ainda esclareceu ter presenciado um carregamento de madeira em 
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que foi utilizado o caminhão do irmão do então candidato a vereador 
ÉLSON BUENO MARTINS.
Obviamente, a utilização do caminhão do irmão do candidato a vere-
ador não ocorreu por mera casualidade, tratando-se, porém, de estra-
tégia para que os eleitores vinculassem o programa social à imagem 
daquele candidato.

 Evidente, assim, a responsabilidade dos ora recorridos, o prefeito à épo-
ca, ROBERTO ZANELA e os Secretários Municipais FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA 
e JOÃO CARLOS CARVALHO DA COSTA, como agentes diretos da conduta e os 
candidatos à majoritária JURANDIR DA SILVA e JOÃO PEDRO FAREZIN, bem como 
ÉLSON BUENO MARTINS e ELAINE DE ALMEIDA SILVA à proporcional, todos pela 
COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MUNICIPALISTA, que foi apoiada pela Administra-
ção Municipal.

 Importa registrar que, em sede de condutas vedadas, admite-se a res-
ponsabilização dos agentes como benefi ciários do ilícito, sendo que no caso de ÉL-
SON BUENO MARTINS e ELAINE DE ALMEIDA SILVA o benefício é ainda mais 
inequívoco, diante da eleição de ambos como vereadores do Município de Coronel 
Bicaco.

 Objetivamente caracterizada a conduta vedada, devem incidir as penas 
estipuladas no artigo 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97, ou seja, suspensão da condu-
ta, multa de cinco a cem mil UFIR e cassação do registro ou diploma.

 No que diz respeito à aplicação da pena de cassação do registro ou di-
ploma, a orientação fi rmada pelo Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que sua 
incidência depende da análise da gravidade do ilícito:

Investigação judicial. Abuso de poder. Uso indevido dos meios de co-
municação  social. Condutas vedadas.
1. A infração ao art. 73, VI, b, da Lei n. 9.504/97 aperfeiçoa-se com a 
veiculação da publicidade institucional, não sendo exigível que haja 
prova de expressa autorização da divulgação no período vedado, sob 
pena de tornar inócua a restrição imposta na norma atinente à conduta 
de impacto signifi cativo na campanha eleitoral.
2. Os agentes públicos devem zelar pelo conteúdo a ser divulgado 
em sítio institucional, ainda que tenham proibido a veiculação de pu-
blicidade por meio de ofícios a outros responsáveis, e tomar todas as 
providências para que não haja descumprimento da proibição legal.
3. Comprovadas as práticas de condutas vedadas no âmbito da muni-
cipalidade, é de se reconhecer o evidente benefício à campanha dos 
candidatos de chapa majoritária, com a imposição da reprimenda pre-
vista no § 8º do art. 73 da Lei das Eleições.
4. Mesmo que a distribuição de bens não tenha caráter eleitoreiro, in-
cide o § 10º do art. 73 da Lei das Eleições, visto que fi cou provada a 
distribuição gratuita de bens sem que se pudesse enquadrar tal entre-
ga de benesses na exceção prevista no dispositivo legal.
5. Se a Corte de origem, examinando os fatos narrados na inves-
tigação judicial, não indicou no acórdão regional circunstâncias 
que permitissem inferir a gravidade/potencialidade das infrações 
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cometidas pelos investigados, não há como se impor a pena de 
cassação, recomendando-se, apenas, a aplicação das sanções 
pecuniárias cabíveis, observado o princípio da proporcionalidade.
Agravos regimentais desprovidos.4. (Grifo do autor.)

Conduta vedada. Distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios.
1. À falta de previsão em lei específi ca e de execução orçamentária 
no ano anterior, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios, 
em ano eleitoral, consistente em programa de empréstimo de animais, 
para fi ns de utilização e reprodução, caracteriza a conduta vedada do 
art. 73, § 10º, da Lei n. 9.504/97.
2. A pena de cassação de registro ou diploma só deve ser imposta 
em caso de gravidade da conduta.
Recurso ordinário provido, em parte, para aplicar a pena de multa ao 
responsável e aos benefi ciários.5. (Grifo do autor.)

 No caso, estariam sujeitos à cassação do diploma os vereadores ÉL-
SON BUENO MARTINS e ELAINE DE ALMEIDA SILVA. No entanto, tenho que a 
aplicação dessa medida se revela desproporcional ao ilícito praticado, máxime porque 
a prova não indica tenham eles participado de forma mais ativa na distribuição dos 
bens, agindo precipuamente como benefi ciários da conduta ilícita.

 Entretanto, cada um dos recorridos deve se sujeitar à multa pecuniária, 
que fi xo em seu patamar mínimo, 5 mil UFIR, equivalente a R$ 5.320,50 (art. 50, § 4º, 
da Resolução TSE n. 23.370/116), por não verifi car motivos para a sua fi xação além 
do piso legal. 

 Diante do exposto, VOTO pelo parcial provimento do recurso interposto 
pelo Ministério Público Eleitoral, a fi m de julgar procedente a representação, com ful-
cro no § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/97, condenando cada um dos recorridos, ou seja, 
ROBERTO ZANELA, FLÁVIO ANTÔNIO DA SILVA, JOÃO CARLOS CARVALHO DA 
COSTA, JURANDIR DA SILVA, JOÃO PEDRO FAREZIN, ÉLSON BUENO MARTINS, 
ELAINE DE ALMEIDA SILVA e COLIGAÇÃO FRENTE POPULAR MUNICIPALISTA 
(PDT/PT/PMDB/PPS/PSB/PCdoB), à multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil trezen-
tos e vinte reais e cinquenta centavos, equivalente a 5 mil UFIR).

4 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 35590. […]. Rel. Min. Arnaldo 
Versiani Leite Soares, Brasília, DF, 29 de abril de 2010. In: Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, 
DF, n. 96, p. 57, 24 maio 2010. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 06 ago. 2016.
5 _____________. Recurso Ordinário n. 149655. […]. Rel. Min. TSE, Recurso Ordinário n. 149655, 

Acórdão de 13.12.2011, Relator Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, Brasília, DF, 13 de dezembro 
de 2011. In: Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 37, p. 42, 24 fev. 2012. Disponível em: 
<http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 06 ago. 2016.

6 _____________. Resolução n. 23.370. Dispõe sobre a propaganda eleitoral e as condutas ilícitas 
em campanha eleitoral nas eleições de 2012. […]. Rel. Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, Brasí-
lia, DF, 13 de dezembro de 2011. In: Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 245, p. 39, 28 
dez. 2011. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. 
Acesso em: 06 ago. 2016.
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DECISÃO
 Por unanimidade, deram parcial provimento ao recurso, a fi m de julgar 

procedente a representação, condenando cada um dos recorridos à multa no valor de 
R$ 5.320,50.

 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Presidente da Sessão.

 Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz,
 Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
- presidente -, Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria de Lourdes Galvao 
Braccini de Gonzalez, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Silvio Ronaldo San-
tos de Moraes, bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Recurso. Prestação de contas anual. Partido Político. Resolução TSE 
n. 21.841/04. Exercício financeiro 2014.
Exclusão dos dirigentes partidários da lide. Manutenção apenas da agre-
miação como parte no processo. A aplicabilidade imediata das disposições 
processuais da Resolução TSE n. 23.432/14, e mais recentemente da Reso-
lução TSE n. 23.464/2015, não alcança a responsabilização dos dirigentes 
partidários, por se tratar de matéria afeta a direito material.
A alegada falta de recebimento de recursos em espécie não justifi ca a entrega 
de prestação de contas sem os registros dos bens e direitos estimáveis em 
dinheiro recebidos em doação, empregados na manutenção e funcionamento 
do partido, à luz do art. 13, parágrafo único, da Resolução TSE n. 21.841/04.
Irregularidade que enseja juízo de reprovação. Redução, de ofício, da penali-
dade de suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário para um mês.
Provimento negado.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, de ofício, excluir PAULO RICARDO DA SIL-
VA, MOACIR PRATES, LUCIANE MARIA HANAUER e LAZIER DE SOUZA GON-
ÇALVES do feito e reduzir o período de suspensão do repasse de novas quotas do 
Fundo Partidário para um mês, com fundamento no art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, 
com a redação dada pela Lei n. 12.034/09. No mérito, negar provimento ao recurso, 
mantendo a desaprovação das contas do PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de 
Capela de Santana, com base no art. 27, inciso III, da Resolução TSE n. 21.841/04.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 31 de maio de 2016.

 Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura,
 Relator.

RELATÓRIO
 Trata-se de recurso interposto pelo PARTIDO POPULAR SOCIALISTA 

- PPS DE CAPELA DE SANTANA, PAULO RICARDO DA SILVA, MOACIR PRATES, 
LUCIANE MARIA HANAUER e LAZIER DE SOUZA GONÇALVES contra sentença 
que desaprovou as contas partidárias referentes ao exercício de 2014, em virtude 
da não contabilização das receitas e despesas decorrentes de doações estimáveis 

PROCESSO CLASSE RE N. 29-04.2015.6.21.0011
PROCEDÊNCIA: CAPELA DE SANTANA

RECORRENTES: PARTIDO POPULAR SOCIALISTA – PPS DE CAPELA DE SANTANA, PAULO 
 RICARDO DA SILVA, MOACIR PRATES, LUCIANE MARIA HANAUER E 
 LAZIER DE SOUZA GONÇALVES

RECORRIDA: JUSTIÇA ELEITORAL
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em dinheiro. A magistrada sentenciante, entendendo graves as irregularidades apon-
tadas, determinou, ainda, a suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo 
Partidário pelo período de 12 meses (fl s. 177-178).

 Em suas razões recursais, a agremiação requereu a reforma da sen-
tença no sentido da aprovação das contas ou, subsidiariamente, da aprovação com 
ressalvas. Alegou a inexistência de qualquer movimentação de receitas e despesas 
fi nanceiras ou patrimoniais, ainda que na forma de doações estimáveis em dinheiro 
(fl s. 180-197).

 Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral entendeu ausentes 
elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos e opi-
nou pela reforma da sentença, a fi m de que sejam julgadas como não prestadas as 
contas, em vista da inobservância do art. 14 da Resolução TSE n. 21.841/04 (fl s. 201-
205).

 É o sucinto relatório.

VOTO
 O recurso é tempestivo. A decisão foi publicada no DJE-RS de 22.02.2016 

(fl . 179) e o recurso interposto no dia 25.02.2016 (fl . 180), dentro do prazo previsto no 
art. 258 do Código Eleitoral.

 Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser 
conhecido.

 Preliminarmente, faz-se necessária a correção do aspecto subjetivo da 
demanda.

 Deveras, esta Corte já sedimentou entendimento de que as regras que 
estabelecem a responsabilidade solidária dos dirigentes partidários possuem cunho 
material. Assim, sua aplicabilidade restringe-se às contas relativas ao ano de 2015 e 
seguintes, com escopo no art. 65, § 3º, inc. I, da Resolução TSE n. 23.464/151.

 Dessa forma, impõe-se, na hipótese, a exclusão dos dirigentes partidá-
rios do feito, tendo em vista que a nova forma de responsabilização consubstancia 
disposição sobre o mérito das contas, consoante iterativa jurisprudência desta Corte:

Prestação de contas anual. Partido político. Art. 34, § 4º, I, da Reso-
lução TSE n. 23.432/14. Exercício fi nanceiro 2013. Prefacial afas-
tada. Manutenção apenas do partido como parte no processo. A 
aplicabilidade imediata das disposições processuais da Resolução 
TSE n. 23.432/14 não alcança a responsabilização dos dirigentes 
partidários, por se tratar de matéria afeta a direito material. Previsão 
inserida no caput do artigo 67 da aludida resolução, estabelecendo 

1 BRASIL. Superior Tribunal Eleitoral. Resolução n. 23.464, de 17 de dezembro de 2015. Regula-
menta o disposto no Título III da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995 Das Finanças e Conta-
bilidade dos Partidos. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Brasília, DF, 17 de dezembro de 2015. 
In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 240, p. 3, 21 dez. 2015. Disponível em: 

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 25 jul. 2016.
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que as normas de natureza material somente se aplicam às presta-
ções relativas aos exercícios fi nanceiros a partir de 2015. A falta de 
movimentação fi nanceira não afasta a obrigação da agremiação par-
tidária de apresentar a sua prestação de contas. Ausência de peças 
essenciais à análise da contabilidade leva ao julgamento de não pres-
tadas as contas. Suspensão do repasse de novas quotas do Fundo 
Partidário, em observância ao estabelecido no art. 47 da Resolução 
TSE n. 23.432/14. Contas não prestadas.2 

Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Resolução TSE 
n. 21.841/04. Exercício fi nanceiro de 2012. Exclusão dos dirigentes 
partidários do feito ao entendimento de que os responsáveis pelas con-
tas do partido devem atuar como partes apenas nos processos relati-
vos ao exercício fi nanceiro de 2015 e posteriores, em conformidade 
com o disposto no “caput” do art. 67 da Resolução TSE n. 23.432/14. 
Caracterizado o ingresso de recurso de fonte vedada, em face do re-
cebimento de doações de servidores públicos ocupantes de cargos 
demissíveis “ad nutum”, da administração direta e indireta, que detém 
a condição de autoridade, em contrariedade ao art. 31, inc. II, da Lei 
n. 9.096/95. Determinação de transferência do montante recebido de 
fonte vedada ao Fundo Partidário. Recebimento de recursos do Fundo 
Partidário durante o período em que a distribuição de quotas se en-
contrava suspensa por decisão judicial transitada em julgado. Deter-
minação de restituição do valor ao Erário. As alterações introduzidas 
pela Lei n. 13.165/2015, que deram nova redação ao art. 37 da Lei 
9.096/95, suprimindo a sanção de suspensão de novas contas do Fun-
do Partidário, não têm aplicação retroativa aos fatos ocorridos antes 
de sua vigência. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade para o cálculo do período de suspensão, estabelecido 
em quatro meses. Desaprovação.3

 Assim, determino a exclusão de PAULO RICARDO DA SILVA, MOACIR 
PRATES, LUCIANE MARIA HANAUER e LAZIER DE SOUZA GONÇALVES, prosse-
guindo-se o feito apenas com o PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS DE CAPELA 
DE SANTANA como parte.

 No mérito, as contas da agremiação recorrente foram desaprovadas em 
razão de as peças contábeis apresentadas noticiarem a inexistência de qualquer mo-
vimentação de receitas ou despesas e, igualmente, de qualquer recebimento de doa-
ções de bens ou serviços estimáveis em dinheiro.

 Em suas razões recursais, a agremiação alegou que, de fato, não houve 
arrecadação ou gastos de recursos fi nanceiros de qualquer natureza, nem mesmo 

2 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação de Contas 
n. 12989. […]. Rel. Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro, Porto Alegre, RS, 23 de fevereiro de 
2016. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 33, p. 2, 26 fev. 2016. 
Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 25 jul. 2016.

3 _____________. Prestação de Contas n. 7412. […]. Rel. Desa. Federal Paulo Afonso brum Vaz, 
Porto Alegre, RS, 17 de dezembro de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto 
Alegre, RS, n. 232, p. 3, 18 dez. 2015. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Aces-
so em: 25 jul. 2016.
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a doação de bens ou serviços estimáveis em dinheiro. Sustenta o partido que não 
possui sede física nem mínima estrutura organizacional, utilizando-se dos recursos 
disponibilizados pela direção estadual e pela Câmara Municipal de Vereadores para o 
seu funcionamento, os quais, no seu entender, não constituiriam doações estimáveis 
em dinheiro.

 Todavia, as razões do partido não merecem acolhida.
 Com efeito, de acordo com o art. 13, parágrafo único, da Resolução TSE 

n. 21.841/044, a falta de recebimento de recursos em espécie não justifi ca a entrega 
de prestação de contas sem movimentação, devendo ser registrados os bens e di-
reitos estimáveis em dinheiro recebidos em doação, empregados na manutenção e 
funcionamento do partido. Eis a redação do dispositivo citado:

Art. 13. […]
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos fi nanceiros em es-
pécie por si só não justifi ca a apresentação de prestação de contas 
sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços 
estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manu-
tenção e funcionamento.

 Ressalto não ignorar a realidade de diretórios municipais e comissões 
provisórias em pequenos municípios do interior, cujos funcionamentos se dão fre-
quentemente com mínima estruturação organizacional e logística, por meio de recur-
sos pessoais de seus dirigentes e fi liados e com a utilização da cedência de estruturas 
públicas e comunitárias.

 Contudo, tais peculiaridades não desobrigam os órgãos partidários do 
dever constitucionalmente qualifi cado de prestação de contas à Justiça Eleitoral, con-
soante o art. 17, inc. III, da CF/88.

 A agremiação argumenta que se utiliza gratuitamente das casas legisla-
tivas para a realização de suas reuniões e convenções, com esteio no art. 51 da Lei 
n. 9.096/95, e que recebe suporte instrumental do diretório regional para seu funcio-
namento – hipóteses que, a seu juízo, não estariam sujeitas à contabilização, por não 
confi gurarem doações estimáveis em dinheiro.

 Entretanto, as supostas exceções aduzidas não encontram amparo na 
legislação eleitoral. Com efeito, a licitude ou gratuidade dessas situações não lhes 
afastam a qualidade de bens ou serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doa-
ção para manutenção e funcionamento do partido para os efeitos do art. 13, parágrafo 
único, da Resolução TSE n. 21.841/04.

 Ademais, o órgão partidário não apresentou a comprovação da abertura 
de conta bancária nem os extratos correspondentes, inobservando a determinação 

4 BRASIL. Superior Tribunal Eleitoral. Resolução n. 21.841, de 22 de junho de 2004. Resolução sem 
ementa. Rel. Min. Fernando Neves da Silva, Brasília, DF, 22 de junho de 2004. In: Diário de Justi-
ça da União, Brasília, DF, p. 83, 26 abr. 2004.
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do art. 14, inc. II, alínea “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Tais documentos são 
imprescindíveis tanto para demonstrar a origem e a destinação dada aos recursos 
fi nanceiros quanto para comprovar a alegada ausência de movimentação desses re-
cursos, conforme entendimento consolidado na jurisprudência deste Tribunal:

Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Art. 4º, caput, da 
Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício fi nanceiro de 2014. Falta de 
abertura de conta bancária para o registro da movimentação fi nanceira 
e da apresentação dos extratos bancários correspondentes. Providên-
cias imprescindíveis, seja para demonstrar a origem e a destinação 
dada aos recursos, seja para comprovar a alegada ausência de movi-
mentação fi nanceira à Justiça Eleitoral. Inaplicabilidade da norma que 
desobriga a apresentação das contas por órgãos partidários que não 
tenham movimentação fi nanceira e que exclui a sanção de suspensão 
de quotas do Fundo Partidário, haja vista a irretroatividade dos efeitos 
das alterações decorrentes da Lei n. 13.165/15, conforme entendimen-
to fi rmado por este Tribunal. Readequação, de ofício, do prazo de sus-
pensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário para 1 
(um) mês. Provimento negado.5 

Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. 
II, n, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício fi nanceiro de 2014. A 
abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter 
havido movimentação fi nanceira no período. Falha de natureza gra-
ve que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os 
quais são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação 
dada aos recursos fi nanceiros, bem como para comprovar a alegada 
ausência de movimentação fi nanceira. Irregularidade insuperável, a 
comprometer, modo substancial, a fi scalização exercida pela Justiça 
Eleitoral. As alterações introduzidas pela Lei 13.165/2015, que deram 
nova redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de 
suspensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação re-
troativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência. Redimensionamen-
to do quantum de suspensão de cotas, em homenagem aos princípios 
da proporcionalidade e razoabilidade. Provimento parcial.6

 Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, não vislumbrando ele-
mentos mínimos para análise da movimentação dos recursos, opina pelo julgamento 
das contas como não prestadas. Entendo, contudo, que a posição do Parquet, embo-
ra respeitável, não deve ser acolhida.

 Primeiramente, a consideração de não prestação das contas não foi ob-
jeto de qualquer insurgência recursal e resultaria em efeitos jurídicos mais gravosos 

5 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Eleitoral n. 
3350. […]. Rel. Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, Porto Alegre, RS, 25 de janeiro de 
2016. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 16, p. 4, 29 jan. 2016. 
Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 25 jul. 2016.

6 _____________. Recurso Eleitoral n. 2743. […]. Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, Porto Ale-
gre, RS, 08 de outubro de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, 
n. 187, p. 4, 13 out. 2015. Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 25 jul. 
2016.
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do que aqueles carreados pela sentença de desaprovação. Dessa forma, tal pronun-
ciamento consubstanciaria em vedada reformatio in pejus.

 Em segundo, a prestação de contas apresentou documentação e infor-
mações mínimas para a aplicação dos procedimentos técnicos de exame, bem como 
a agremiação prestou as justifi cativas sobre as desconformidades apontadas. Todos 
esses elementos, em seu conjunto, embora parciais quanto ao atendimento da legis-
lação e insufi cientes para atestar a regularidade da contabilização, não desnaturam o 
cumprimento do dever jurídico de prestação de contas.

 Assim, as irregularidades comprometem a confi abilidade e transparên-
cia das contas, ensejando a sua desaprovação com base no art. 27, III, da Resolução 
TSE n. 21.841/04, mantendo-se a sentença nesse aspecto.

 No tocante ao sancionamento, em consequência da rejeição das contas, 
o juiz eleitoral de primeira instância determinou a suspensão do repasse de quotas do 
Fundo Partidário pelo período de 12 meses.

 Apesar de não constituir objeto explícito da inconformidade recursal, a 
dosimetria da suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário deve ser apre-
ciada de ofício para melhor conformação aos princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, como efetivação do devido processo legal em seu viés substantivo.

 Guardando-se igual escopo, aludido princípio não deve ser compreendi-
do tão somente em seu viés de equivalências entre o total de recursos movimentados 
em cotejo com o montante tido como fonte de irregularidades. Paralelamente a tal 
critério, devem ser analisados os demais elementos objetivos e subjetivos do proces-
so, a fi m de bem dimensionar a medida justa do sancionamento, com todas as suas 
atenuantes e agravantes.

 Nesse passo, entendo que, tratando-se de diretório partidário municipal 
de modesta envergadura, localizado em município do interior com apenas 6.631 elei-
tores e detentor de parcos recursos, a natureza e a gravidade das falhas autorizam o 
redimensionamento da penalidade para um mês de suspensão.

 Essa quantifi cação guarda consonância com os critérios encampados 
por esta Corte para casos análogos, como evidenciam as ementas dos recursos elei-
torais n. 3350 e 2743, alhures transcritas.

 Diante do exposto, VOTO, preliminarmente, pela exclusão, de ofício, de 
PAULO RICARDO DA SILVA, MOACIR PRATES, LUCIANE MARIA HANAUER e LA-
ZIER DE SOUZA GONÇALVES do feito, com a respectiva retifi cação da autuação e, 
no mérito, pelo desprovimento do recurso, mantendo a desaprovação das contas do 
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS de Capela de Santana, e, de ofício, pela 
redução do período de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário 
para um mês, com fundamento no art. 27, inc. III, da Resolução TSE n. 21.841/04 e 
art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95, com a redação dada pela Lei n. 12.034/09.
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DECISÃO
 Por unanimidade, de ofício, excluíram os dirigentes partidários do feito e 

reduziram o período de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário 
para um mês. No mérito, negaram provimento ao recurso.

 Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro,
 Presidente da Sessão.

 Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura,
 Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Desa. Liselena Schifi no Ro-
bles Ribeiro - presidente -, Des. Carlos Cini Marchionatti, Dr. Leonardo Tricot Salda-
nha, Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de 
Gonzalez e Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, bem como o douto representante da 
Procuradoria Regional Eleitoral.
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Recursos. Propaganda eleitoral extemporânea. Outdoor. Art. 36-A da Lei n. 
9.504/97. Eleições 2016.
Exposição de outdoors com imagem de pré-candidatos aos cargos de prefei-
to e vice, com suposto propósito de captação de votos. Conteúdo sem alusão 
ao pleito vindouro ou à eventual candidatura, inexistindo elementos que pos-
sam caracterizar propaganda eleitoral antecipada.
Componentes do artefato publicitário restritos a atrair fi liados para a grei par-
tidária. Ademais, o marco temporal entre as datas de veiculação da imagem 
e da ocorrência do pleito mitiga os efeitos que poderia causar na intenção de 
voto do eleitorado.
Irrelevante, no caso, eventual análise da recente modifi cação legislativa tra-
zida pela Lei n. 13.165/15, já que o próprio conteúdo do material contestado 
afasta o reconhecimento da ocorrência da propaganda extemporânea. Refor-
ma da sentença para julgar improcedente a representação e, por consequên-
cia, afastar a condenação ao pagamento de multa.
Provimento negado ao apelo do partido representante.
Provimento ao recurso dos representados.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, negar provimento ao recurso do PARTIDO 
DOS TRABALHADORES - PT e dar provimento ao recurso de LEONARDO HOFF e 
PARTIDO PROGRESSISTA - PP, a fi m de julgar improcedente a representação.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 15 de março de 2016.
 
 Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes,
 Relator.

RELATÓRIO
 Trata-se de recursos interpostos pelo PARTIDO DOS TRABALHADO-

RES – PT DE NOVO HAMBURGO, por LEONARDO HOFF e pelo PARTIDO PRO-
GRESSISTA – PP DE NOVO HAMBURGO, face à sentença proferida no Juízo da 76ª 
Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a representação do PT de Novo 
Hamburgo, para condenar solidariamente os representados Leonardo Hoff e o PP de 
Novo Hamburgo ao pagamento de multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) 

PROCESSO CLASSE RE 67-15.2015.6.21.0076
PROCEDÊNCIA: NOVO HAMBURGO

RECORRENTES: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DE NOVO HAMBURGO, LEONARDO HOFF E
 PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE NOVO HAMBURGO

RECORRIDOS: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DE NOVO HAMBURGO, PARTIDO DOS

 TRABALHADORES - PT DE NOVO HAMBURGO, LEONARDO HOFF E
 ISSUR ISRAEL KOCH
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por propaganda eleitoral extemporânea, conforme o disposto no art. 36, § 3º da Lei    
n. 9.504/97, bem como excluir o representado ISSUR ISRAEL KOCH do polo passivo 
da demanda, em razão de não haver comprovação nos autos da intenção do vereador 
à nova candidatura.

 Na sentença (fl s. 170-173), o juízo de primeiro grau entendeu que a 
exposição em outdoors da fi gura de LEONARDO HOFF, com a expressão Mais 1 por 
Novo Hamburgo, caracteriza a propaganda eleitoral extemporânea, com o propósito 
de captar votos e promover o notório pré-candidato à Prefeitura de Novo Hamburgo, 
concluindo que o pedido de fi liação veiculado na publicidade estava inserido em me-
nor destaque, quase de forma imperceptível, confi gurando a propaganda antecipada 
de forma dissimulada. 

 O PT de Novo Hamburgo interpôs recurso (fl s. 176-180), irresignado 
com a declaração de ilegitimidade de Issur Koch, argumentando que o recorrido é 
vereador da atual legislatura no município em questão, motivo pelo qual seria possível 
presumir a sua pré-candidatura. Ademais, postulou a majoração da sanção pecuniá-
ria ao patamar máximo, pois entende serem os outdoors de grande impacto visual e 
econômico. Por fi m, requereu a individuação da condenação de multa aplicada, com 
base em jurisprudência colacionada na peça recursiva.

 Leonardo Hoff e o PP de Novo Hamburgo também interpuseram recur-
so (fl s. 182-204), aduzindo que os outdoors tiveram apenas o intuito de estimular a 
fi liação partidária, sem qualquer alusão à propaganda eleitoral de pré-candidatos nem 
de pedido de votos. Postulam pela improcedência da representação, com indicação 
expressa de revogação da antecipação da tutela.

 Tanto o partido representante quanto os representados apresentaram 
contrarrazões (fl s. 209-212 e 214-220, respectivamente).

 A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo parcial 
provimento do recurso do representante e desprovimento do recurso dos representa-
dos. 

 Enquanto se aguardava inclusão do processo em pauta para julgamen-
to, sobreveio petição do Partido dos Trabalhadores juntando nota jornalística, em que 
se noticia a intenção do Partido Progressista em buscar a reeleição do recorrido Issur 
Koch.

 É o relatório.

VOTO
 1. Tempestividade
 Os recursos são tempestivos, pois observado o prazo de 24 horas pre-

visto no art. 96, § 8º da Lei n. 9.504/97.
 
 2. Mérito
 Os autos tratam de representação ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores 
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– PT de Novo Hamburgo contra Leonardo Hoff, Issur Israel Koch e o Partido Progres-
sista – PP de Novo Hamburgo, em razão de alegada propagada antecipada, por ofen-
sa ao art. 36 da Lei n. 9.504/97, o qual dispõe que “a propaganda eleitoral somente é 
permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição”.

 A representação traz a notícia de exposição de material publicitário nas 
ruas de grande circulação do Município de Novo Hamburgo, por meio de outdoors, em 
que foram veiculadas imagens dos pré-candidatos do Partido Progressista, Leonardo 
Hoff e Issur Israel Koch, aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, ca-
racterizando-se como propaganda extemporânea, em razão de indícios de publicida-
de eleitoral de forma dissimulada.

 A alegação é de que o material publicitário reproduzido nas fl s. 12-16 
daria destaque aos representados Leonardo Hoff e Issur Koch, de forma a induzir os 
eleitores a chegarem à conclusão de que os pré-candidatos do PP seriam os melhores 
para exercerem os mandatos de âmbito municipal em disputa nas próximas eleições, 
em razão da utilização da técnica publicitária de substituir o numeral “1” (um) pela foto 
dos pré-candidatos posando com o dedo indicador levantado, junto à frase “MAIS ‘1’ 
POR NOVO HAMBURGO”, mesmo sem haver o pedido de votos.

 Diante disso, o Juízo da 76ª Zona Eleitoral julgou parcialmente proce-
dente a representação, afastando o ilícito em relação a Issur Israel Koch, face à ine-
xistência de provas de que o representado tivesse a intenção de concorrer ao cargo 
de vice- prefeito. Porém, condenou solidariamente o PP de Novo Hamburgo e o pré- 
candidato Leonardo Hoff ao pagamento de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais).

 Neste contexto, em relação à peça recursal de Leonardo Hoff e do PP de 
Novo Hamburgo (fl s. 182-204), inicialmente, é pertinente referir que a Lei n. 13.165/15, 
publicada em 29 de setembro de 2015, portanto posteriormente aos fatos dos autos, 
ampliou o rol de condutas e divulgações que não caracterizam propaganda antecipa-
da. Cito o art. 36-A: 

Art. 36-A. Não confi guram propaganda eleitoral antecipada, desde que 
não envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candi-
datura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os 
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação 
social, inclusive via internet:
I - a participação de fi liados a partidos políticos ou de pré-candidatos 
em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televi-
são e na internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos 
políticos, observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de 
conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente 
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organiza-
ção dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos 
de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo tais 
atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapar-
tidária;
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III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de 
material informativo, a divulgação dos nomes dos fi liados que partici-
parão da disputa e a realização de debates entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, des-
de que não se faça pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, 
inclusive nas redes sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de ini-
ciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do 
próprio partido, em qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos 
e propostas partidárias.

 Na hipótese, entretanto, é irrelevante a recente modifi cação legislativa, 
pois o próprio conteúdo do material impugnado não o caracteriza como propaganda 
eleitoral. Para esclarecer o conceito de propaganda eleitoral, no dizer de José Jairo 
Gomes tem-se que:

Denomina-se propaganda eleitoral a elaborada por partidos políticos e 
candidatos com a fi nalidade de captar votos do eleitorado para inves-
tidura em cargo público-eletivo. Caracteriza-se por levar ao conheci-
mento público, ainda que de maneira disfarçada ou dissimulada, candi-
datura ou os motivos que induzam à conclusão de que o benefi ciário é 
o mais apto para o cargo em disputa. Nessa linha, constitui propagan-
da eleitoral aquela adrede preparada para infl uir na vontade do eleitor, 
em que a mensagem é orientada à conquista de votos.1

 Ainda, referido doutrinador caracteriza a propaganda extemporânea 
(p. 324):

Pode a propaganda antecipada ser expressa ou subliminar. Expressa, 
quando se manifestar de maneira aberta, límpida. Subliminar, quan-
do for implícita ou subjacente ao discurso. É árdua a identifi cação da 
propaganda antecipada subliminar. Já se intentou estabelecer crité-
rios objetivos mínimos para sua identifi cação, tendo sido apontados 
os seguintes: (i) alusão a processo eleitoral, externada pela menção 
a nome do pretenso candidato ou candidatura; (ii) exaltação de suas 
qualidades, procurando inculcar a ideia de que é melhor para o cargo 
almejado; (iii) pedido de voto, ainda que implícito. 

 A jurisprudência trilha o mesmo caminho doutrinário quanto aos requi-
sitos para a caracterização da propaganda antecipada, como se extrai das seguintes 
ementas:

Recurso Especial. Propaganda Eleitoral Antecipada. Adesivos. Hash-
tag. Ausência de referência ao pleito. 
Para se concluir pela divulgação de propaganda eleitoral extem-
porânea é necessário demonstrar a presença dos requisitos en-

1 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 6. ed., São Paulo/SP: Atlas, 2011. p. 320.
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sejadores do ato de propaganda: a divulgação, ainda que de forma 
dissimulada, da candidatura; a ação política que se pretende desenvol-
ver; as razões que levem a inferir que o benefi ciário seja o mais apto 
para a função pública; ou, a referência, ainda que indireta, ao pleito.2 
(Grifo do autor.)

Eleições 2014. Agravo Regimental. Agravo de Instrumento. Propagan-
da Eleitoral Antecipada. Matéria em Jornal Regional.
1. Confi gura propaganda eleitoral aquela que i) faz menção à can-
didatura e às políticas que se pretende desenvolver, ii) pede vo-
tos, ainda que implicitamente, e iii) expõe as razões que levem a 
inferir que o benefi ciário seja o mais apto para exercer a função 
pública.
2. O acórdão regional ressaltou que “a publicação, ao trazer o nome e 
fotos do representado, candidato no pleito eleitoral, vinculando-o a re-
alizações políticas em seu governo anterior e planos de governo futuro, 
projetou indevidamente sua imagem perante um conjunto de pessoas 
que podem vir a constituir seu eleitorado, a evidenciar a infração à 
norma eleitoral. Note-se que o cargo público eletivo pretendido pelo 
representado, que é de governador estadual, é repetido diversas vezes 
na matéria jornalística que se estende da primeira à terceira página do 
periódico, com nada menos do que quatro fotografi as suas”. Decisão 
que indica os requisitos que ensejaram a aplicação de multa por propa-
ganda eleitoral antecipada. É inviável o reenquadramento jurídico dos 
fatos delineados no acórdão regional.
3. A reportagem não se enquadra na exceção prevista no art. 36-A, inc. 
I, da Lei n. 9.504/97, segundo o qual, “não serão consideradas propa-
ganda antecipada e poderão ter cobertura dos meios de comunicação 
social, inclusive via internet: I – a  participação de fi liados a partidos 
políticos ou de pré-candidatos em entrevistas, programas, encontros 
ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a expo-
sição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras 
de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico”, pois 
não se cuidava de entrevista. 
4. Decisão agravada mantida pelos próprios fundamentos. Agravo re-
gimental desprovido.3 (Grifo do autor.)

 Ora, nenhuma das hipóteses elencadas pelas decisões retro se amol-
dam ao caso em análise. Assim, não vislumbro a ocorrência de publicidade extempo-
rânea nos termos da doutrina e jurisprudência anteriormente mencionadas. As ima-
gens transmitidas nos outdoors não caracterizam a publicidade que a legislação quer  
coibir.

2 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n. 13066. 
[…]. Rel. Min. Laurita Hilário Vaz, Brasília, DF, 08 de outubro de 2013. In: Diário de Justiça Ele-
trônico, Brasília, DF, n. 226, p. 22, 27 nov. 2013. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 09 ago. 2016.
3 _____________. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n. 367109. […]. Rel. Min. Gimar 

Ferreira Mendes, Brasília, DF, 03 de agosto de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 
DF, n. 206, p. 60, 29 out. 2015. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 09 ago. 2016.
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 Consequentemente, não prospera a alegação de que Leonardo Hoff te-
ria, de maneira dissimulada ou disfarçada, dito ser o candidato mais apto para o cargo 
de prefeito nas próximas eleições municipais. Isto porque os outdoors impugnados 
apenas veiculam a foto do representado com outros correligionários, os quais, inclu-
sive, nem ao menos fazem menção à eleição, candidatos, cargos políticos almejados 
ou rogam por votos. 

 Soma-se, também, o fato de serem explícitas as frases “#mais1porNH 
– fi lie-se” e “entre em contato progressistanh@gmail.com”, levando à conclusão de 
que a real intenção da divulgação dos outdoors, objeto da presente demanda, seria 
a captação de fi liados para a agremiação partidária, e não fazer propaganda eleitoral 
extemporânea. 

 Em resumo, os aludidos outdoors não fazem menção a votos e, sequer 
subliminarmente, ao pleito vindouro ou à eventual candidatura, inexistindo elementos 
que possam caracterizar ato de campanha antecipada, o que afasta a confi guração 
da extemporaneidade da propaganda. Assim se posicionaram os tribunais em casos 
semelhantes ao ora apreciado:

Eleições 2012. Representação. Propaganda Eleitoral Antecipada. Out-
door. Ausência de pedido de voto. Não confi guração.
1. A alegação de que a mera promoção pessoal veiculada em outdoor 
já ensejaria a aplicação de multa por propaganda eleitoral extemporâ-
nea foi trazida pela primeira vez no agravo regimental, confi gurando 
inovação recursal, não admitida nos termos da jurisprudência desta 
Corte.
2. É fi rme o entendimento desta Corte de ser inviável a aplicação 
de multa por propaganda eleitoral antecipada quando, na men-
sagem veiculada em outdoor, não há pedido de voto, menção à 
candidatura ou outras circunstâncias que sinalizem o objetivo do 
candidato de angariar a simpatia do eleitor e consequentemente o 
apoio em futura eleição. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.4 (Grifo do autor.) 

Eleições 2012. Agravo Regimental em Recurso Especial. Represen-
tação. Propaganda Eleitoral Extemporânea. Uso de outdoors para a 
divulgação de mensagem de felicitação. Vereador. Ausência de con-
fi guração. Promoção pessoal. Entendimento fi rmado pelo TSE. Não 
incidência das Súmulas 7 Do STJ e 279 do STF. Desprovimento.
1. Não confi gura propaganda eleitoral extemporânea a veiculação 
de mensagem de felicitação em outdoors, divulgada por vereador, 
quando não há referência, ainda que subliminar, a eleições ou a 
planos de governo nem tentativa, indireta ou disfarçada, de obter 
o apoio do eleitorado por intermédio do voto. Precedentes.
2. Hipótese em que os fatos delineados pelo acórdão regional autori-
zam o afastamento da conclusão a que chegou o Tribunal de origem 

4 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 143. […]. Rel. Min. Gimar      
Ferreira Mendes, Brasília, DF, 19 de maio de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF,        
n. 155, p. 36, 17 ago. 2015. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 09 ago. 2016.
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sem que isso confi gure reexame de matéria fático-probatória.
3. Agravo regimental desprovido.5 (Grifo do autor.)

Representação. Alegada propaganda eleitoral extemporânea. Instala-
ção, pelo deputado representado, de placa alusiva ao aniversário do 
município com mensagem de agradecimento à população. Indeferi-
mento de liminar para retirada do artefato publicitário. Interposição de 
recurso regimental.
Inexistência no material impugnado de qualquer referência a vo-
tos, candidatura ou alusão ao pleito vindouro. Não caracterizada 
a propaganda antecipada.
Improcedência da representação. Extinção do recurso regimental por 
perda de objeto.6 (Grifo do autor.)

 Além dessas considerações, chama a atenção a antecedência com que 
foram expostos os outdoors, divulgados em oportunidade muito anterior ao pleito, em 
setembro de 2015. Não se desconhece que a lei não delimita um marco, a partir do 
qual possa se caracterizar a publicidade como antecipada, nem que o TSE entende 
ser de somenos a distância temporal entre o ato impugnado e a data das eleições 
ou das convenções partidárias de escolha dos candidatos. A doutrina de Rodrigo 
López Zílio7 também compactua desse entendimento.

 No entanto, não se pode desconsiderar doutrinadores que oferecem um 
outro viés para esses casos, de modo a afastar as injustiças, como José Jairo Gomes, 
entendendo ser o mês de janeiro do ano das eleições como marco inicial para que 
uma publicação venha a ser considerada propaganda antecipada. Este autor assim 
expõe seu pensamento:

É certamente mais razoável a interpretação que fi xa o termo a quo 
no mês de janeiro do ano das eleições. Antes desse marco, o recuo 
do tempo em relação ao início do processo eleitoral (sobretudo em 
relação ao dia do pleito) enseja a diluição de eventual infl uência que 
a comunicação possa exercer na disputa, de modo a desequilibrá-la. 
Inexistiria, pois, lesão relevante ao bem jurídico protegido pela norma8.

 No caso sob análise, além de o texto impugnado não possuir os requi-
sitos caracterizadores da propaganda eleitoral, a época em que foram veiculados os  

5 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 38886. […]. Rel. Min. Laurita 
Hilário Vaz, Brasília, DF, 03 de dezembro de 2013. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 
n. 29, p. 36, 11 fev. 2014. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 09 ago. 2016.
6 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Representação n. 1061. 

[…]. Rel. Dr. Ícaro Carvalho De Bem Osório, Porto Alegre, RS, 04 de março de 2010. In: Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 37, p. 2, 12 mar. 2010. Disponível em: 
<http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 09 ago. 2016.

7 ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral: noções preliminares, elegibilidade e inelegibilidades, pro-
cesso leitoral (da convenção à prestação de contas), ações eleitorais. 3. ed., Porto Alegre: Verbo 
Jurídico, 2012. p. 288.

8 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 6. ed., São Paulo/SP: Atlas, 2011. p. 325.
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outdoors, setembro de 2015, em relação ao pleito municipal, outubro de 2016, arre-
fece o impacto passível no eleitorado abrangido, haja vista a eventual publicidade 
perder o vigor e embaçar na mente do destinatário o possível propósito eleitoral, face 
à distância no tempo entre um marco e outro.

 Por fi m, quanto à informação trazida aos autos, extraída de nota jorna-
lística de João Carlos Álvila, publicada no Jornal NH (fl . 230), dando conta de que o 
Partido Progressista defi niu lançar a candidatura do recorrido Issur Israel Koch, em 
nada altera o entendimento deste relator, vez que a improcedência do pedido ampara-
se na não caracterização de propaganda eleitoral extemporânea, pelos fundamentos 
já expostos, pouco importando eventual intenção de candidatura futura.

 Com o reconhecimento da inexistência de propaganda eleitoral, restam 
logicamente afastadas as razões recursais da irresignação interposta pelo PARTIDO 
DOS TRABALHADORES, que pretendida a condenação de ISSUR KOCH e a majo-
ração da sanção aplicada.

 Finalmente, observo que há pedido para a revogação da antecipação da 
tutela. Todavia, como consectário do reconhecimento da inexistência de propaganda 
eleitoral antecipada em um juízo exauriente, resta sem efeito a tutela de urgência an-
teriormente concedida.

 Ante o exposto, VOTO por dar provimento ao recurso de LEONARDO 
HOFF e PARTIDO PROGRESSISTA – PP DE NOVO HAMBURGO e negar provimen-
to ao recurso do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE NOVO HAMBURGO, a 
fi m de julgar improcedente a representação.

DECISÃO
 Por unanimidade, negaram provimento ao apelo do partido representan-

te e deram provimento ao recurso dos representados, a fi m de julgar improcedente a 
representação.

 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Presidente da Sessão.

 Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes,
 Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
- presidente -, Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, 
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de Gon-
zalez, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes , 
bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Ação de decretação de perda de cargo eletivo por desfi liação partidária imo-
tivada. Vereador. Resolução TSE n. 22.610/07. Eleições 2012.
Pretensão da agremiação peticionante de reaver o cargo de vereador que se 
desligou da sua legenda para fi liar-se a partido diverso. Tese defensiva ale-
gando o desvio ou a mudança substancial do programa partidário e a grave 
discriminação pessoal.
Inocorrência de qualquer das excludentes previstas no art. 1º, § 1º, da Reso-
lução TSE n. 22.610/07 para a manutenção do mandato de vereador. Para 
a caracterização da grave discriminação descrita na legislação exige-se a 
prova robusta da segregação pessoal capaz de tolher a atividade no cargo. A 
presença de divergências entre membros de uma mesma legenda é natural 
no âmbito intrapartidário. Do mesmo modo, imprescindível a prova da alte-
ração no estatuto do partido que afete substancialmente seus programas e 
ideologia.
Justa causa não evidenciada. Perda do mandato eletivo.
Procedência.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, julgar procedente o pedido, a fi m de decre-
tar a perda do mandato eletivo de JORGE TAMIR AZEVEDO RAMOS, com execução 
imediata do presente acórdão, nos termos do que dispõe o art. 10 da Resolução TSE 
n. 22.610/07. Comunique-se a presente decisão à Mesa da Câmara Municipal de Três 
Coroas, para o devido cumprimento, devendo assumir a respectiva cadeira o primeiro 
suplente eleito do PMDB nas eleições de 2012, conforme consta no resultado ofi cial 
divulgado pela Justiça Eleitoral naquele pleito.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 20 de abril de 2016.

 Dr. Eduardo Augusto Dias Bainy,
 Relator Substituto.

RELATÓRIO
 Trata-se de pedido de decretação de perda de cargo eletivo ajuizado 

pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO em desfavor de 
JORGE TAMIR AZEVEDO RAMOS.

 Resumidamente, asseverou que o requerido pertencia aos quadros do 
PMDB de Três Coroas e que, em 24 de setembro de 2015, comunicou sua desfi liação 

PROCESSO CLASSE PET N. 174-93.2015.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: TRÊS COROAS

REQUERENTE: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB DE TRÊS COROAS

REQUERIDO: JORGE TAMIR AZEVEDO RAMOS
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partidária sem apresentar justa causa, de forma que o ato não se enquadraria em 
qualquer das hipóteses legais para a manutenção do cargo eletivo de parte do re-
querido, eis que obtido com o apoio do quociente partidário. Postulou medida liminar 
para afastamento imediato do demandado, bem como a procedência da ação com a 
decretação da perda do mandato parlamentar (fl s. 02-20).

 A liminar foi indeferida, conforme despacho constante às fl s. 22-23.
 Em defesa, JORGE TAMIR aduz que os fundamentos de sua desfi liação 

são precedidos por fatos do panorama político local. Indica sua fi liação ao PMDB de 
Três Coroas no ano de 2004, tendo sido eleito nos anos de 2008 e 2012 para o cargo 
de vereador daquele município. Entende ter sido eleito por mérito próprio.

 Ainda, sustenta que a desfi liação tem respaldo nos incisos III e IV do       
§ 1º do art. 1º da Resolução TSE n. 22.610/071, ou seja, mudança substancial ou des-
vio reiterado do programa partidário e grave discriminação pessoal sofrida.

 Referiu embates internos na sigla partidária, a partir de discussões acer-
ca da ocupação de cargos comissionados por correligionários e da aquisição de um 
automóvel pelo Poder Executivo municipal, também do PMDB, situações nas quais 
teria se posicionado de forma contrária à maioria e, portanto, desencadeado um pro-
cesso de desalinhamento político interno. Aponta ter sido excluído da participação em 
solenidades e ameaçado de que não comporia a nominata de candidatos ao cargo 
de vereador nas eleições vindouras. Salienta que a Comissão de Ética não teria efe-
tivado a sua expulsão com vistas, exatamente, a propor a presente demanda quando 
ele viesse a se desfi liar. Juntou documentos e elaborou pedidos, em conjunto com a 
improcedência da ação.

 Procedeu-se à coleta de prova oral.
 Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações fi nais, reite-

rando seus argumentos.
 O r. Procurador Regional Eleitoral se manifestou pela procedência da 

ação.
 É o relatório.

VOTO
 A ação foi proposta tempestivamente. A norma de regência prevê a ne-

cessidade de ajuizamento dentro de trinta dias a contar da desfi liação. No caso, o 
peticionamento inicial obedece à regra, tendo em vista que o protocolo ocorreu em 21 
de outubro de 2015, e deve ser considerada a data de 24 de setembro de 2015 como 
aquela em que ocorrida a desfi liação de JORGE TAMIR.

 Com a presença das demais condições da ação, passo ao exame de 
mérito.

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 22.610, de 25 de outubro de 2007. Resolução 
sem ementa. Rel. Min. Cezar Peluso, Brasília, DF, 25 de outubro de 2007. In: Diário de Justiça 
da União, Brasília, DF, Seção 1, p. 169, 30 out. 2007.
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 Mérito
 De início, cabe salientar que a Resolução TSE n. 22.610/07 decorre de 

refl exão jurisprudencial, iniciada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando da 
interpretação dos contornos e desdobramentos que se pudessem emprestar aos arts. 
14, § 3º, V, e 55, I a VI, da Constituição Federal.

 O debate, na época, partia de algumas premissas. A principal delas foi 
resumida pelo então Ministro Eros Grau, qual seja, a de que:  

[…] O abandono de legenda enseja a extinção do mandato do par-
lamentar, ressalvadas situações específi cas, tais como mudanças na 
ideologia do partido ou perseguições políticas, a serem defi nidas e 
apreciadas caso a caso pelo Tribunal Superior Eleitoral.2 

 Assim, a Resolução TSE n. 22.610/073 foi gerada com fundamento no 
art. 23, XVIII, do Código Eleitoral, e em cumprimento ao determinado pelo Plenário do 
STF, abarcando tanto aspectos procedimentais quanto questões de direito substan-
cial e que estejam relacionadas à perda de mandato eletivo por infi delidade partidária.

 Daí, tenho que é dela que se extraem as situações específi cas que po-
dem, a despeito da migração partidária, justifi car que o detentor do mandato eletivo 
possa conservar o cargo, ainda que em sigla partidária distinta daquela pela qual ob-
teve a consagração nas urnas.

 São, na verdade, exceções, uma vez que a regra posta é que o mandato

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 26.602. Constitucional. Eleitoral. 
Mandado de Segurança. Fidelidade Partidária. Desfi liação. Perda de mandato. Arts. 14, § 3º, V e 
55, I a VI da Constituição. Conhecimento do Mandado de Segurança, ressalvado entendimento do 
relator. Substituição do deputado federal que muda de partido pelo suplente da legenda anterior. 
Ato do Presidente da Câmara que negou posse aos suplentes. Consulta, ao Tribunal Superior 
Eleitoral, que decidiu pela manutenção das vagas obtidas pelo sistema proporcional em favor dos 
partidos políticos e coligações. Alteração da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Marco 
temporal a partir do qual a fi delidade partidária deve ser observada (27.3.07). Exceções defi nidas 
e examinadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Desfi liação ocorrida antes da resposta à consulta 
ao TSE. Ordem denegada. 1. Mandado de segurança conhecido, ressalvado entendimento do 
Relator, no sentido de que as hipóteses de perda de mandato parlamentar, taxativamente previs-
tas no texto constitucional, reclamam decisão do Plenário ou da Mesa Diretora, não do Presidente 
da Casa, isoladamente e com fundamento em decisão do Tribunal Superior Eleitoral. 2. A perma-
nência do parlamentar no partido político pelo qual se elegeu é imprescindível para a manutenção 
da representatividade partidária do próprio mandato. Daí a alteração da jurisprudência do Tribunal, 
a fi m de que a fi delidade do parlamentar perdure após a posse no cargo eletivo. 3. O instituto da 
fi delidade partidária, vinculando o candidato eleito ao partido, passou a vigorar a partir da resposta 
do Tribunal Superior Eleitoral à Consulta n. 1.398, em 27 de março de 2007. 4. [...]. 5. Os parla-
mentares litisconsortes passivos no presente mandado de segurança mudaram de partido antes 
da resposta do Tribunal Superior Eleitoral. Ordem denegada. Rel. Min. Eros Grau, Brasília, DF, 
Tribunal Pleno, 04 de outubro de 2007. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 197, p. 
41, 17 out. 2008. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20081016_197.
pdf>. Acesso em: 25 jul. 2016.

3 Op. Cit. ver nota 1.
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conquistado em eleição proporcional pertence ao partido político que obteve a vaga 
quando do pleito.

 E os motivos são claros. Em 27 de maio de 2015, o Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento da ADI n. 5081, de relatoria do Ministro Barroso, bem defi niu 
o tema. Ainda que estivesse a tratar, no caso concreto, de desfi liação de detentora de 
cargo majoritário, apontou o regime a ser aplicado aos ocupantes de cargos obtidos 
via eleição proporcional. Peço atenção ao item número 2 da ementa:

Direito Constitucional e Eleitoral. Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
Resolução n. 22.610/2007 do TSE. Inaplicabilidade da regra de perda 
do mandato por infi delidade partidária ao sistema eleitoral majoritário. 
1. Cabimento da ação. Nas ADIs 3.999/DF e 4.086/DF, discutiu-se o 
alcance do poder regulamentar da Justiça Eleitoral e sua competência 
para dispor acerca da perda de mandatos eletivos. O ponto central 
discutido na presente ação é totalmente diverso: saber se é legítima 
a extensão da regra da fi delidade partidária aos candidatos eleitos 
pelo sistema majoritário. 2. As decisões nos Mandados de Segurança 
26.602, 26.603 e 26.604 tiveram como pano de fundo o sistema pro-
porcional, que é adotado para a eleição de deputados federais, estadu-
ais e vereadores. As características do sistema proporcional, com sua 
ênfase nos votos obtidos pelos partidos, tornam a fi delidade partidária 
importante para garantir que as opções políticas feitas pelo eleitor no 
momento da eleição sejam minimamente preservadas. Daí a legitimi-
dade de se decretar a perda do mandato do candidato que abandona 
a legenda pela qual se elegeu. 3. O sistema majoritário, adotado para 
a eleição de presidente, governador, prefeito e senador, tem lógica e 
dinâmica diversas da do sistema proporcional. As características do 
sistema majoritário, com sua ênfase na fi gura do candidato, fazem com 
que a perda do mandato, no caso de mudança de partido, frustre a 
vontade do eleitor e vulnere a soberania popular (CF, art. 1º, parágrafo 
único; e art. 14, caput). 4. Procedência do pedido formulado em ação 
direta de inconstitucionalidade.4

 E o caso sob análise apenas comprova a tese albergada pela excelsa 
Corte, eis que JORGE TAMIR, não obstante defenda ter obtido votações signifi cativas, 
jamais alcançou, sozinho, o quociente eleitoral da vaga de vereador para o Legislativo 
de Três Coroas.

 Postas tais premissas, há que se analisar as circunstâncias ocorridas 
no caso concreto e se elas podem se enquadrar nas exceções legais ou caracterizam 
hipótese de infi delidade partidária.

 Aqui, antecipo: no que concerne à justa causa pela grave discriminação 
pessoal, a jurisprudência se dirigiu no sentido de exigir que a confi guração desse fato ex-
trapole aos meros dissabores, embates e enfrentamentos comuns à vida intrapartidária.

4 BRASIL. Supremo Tribunal federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5081. […]. Rel. Min. 
Roberto Barroso, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 27 de maio de 2015. In: Diário de Justiça Eletrôni-
co, Brasília, DF, n. 162, p. 17, 19 ago. 2015. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20150818_162.pdf>. Acesso em: 25 jul. 2016.
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 Essa, aliás, a leitura que a jurisprudência tem realizado nos últimos anos, 
como a que tomou o egrégio TRE de Minas Gerais ao asseverar que “questões de 
meros confl itos internos não podem ser consideradas como justa causa, já que, no 
mundo político, a divergência é fato trivial entre membros de uma mesma legenda”5. 

 Portanto, a caracterização de uma discriminação grave o sufi ciente para 
justifi car a saída do partido “exige a individualização de atos que indiquem a segrega-
ção ou preterição do parlamentar por motivos injustos, não razoáveis ou preconceitu-
osos que tornem insustentável a permanência do mandatário na agremiação”6.

 É por isso que o “mero aborrecimento ou perda de espaço político, no 
âmbito da agremiação partidária, não estão elencadas dentre aquelas hipóteses de 
justa causa previstas no art. 1º, § 1º, da Resolução TSE n. 22.610/07”7. 

5 MINAS GERAIS. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Petição n. 263. Pedido de Decre-
tação de Perda de Cargo Eletivo. Desfi liação Partidária. Resolução n. 22.610/2007-TSE. I - [...]. 
Grave discriminação pessoal não caracterizada. II - A literalidade da Resolução não deixa dúvidas 
de que a mudança ou desvio capaz de justifi car a desfi liação há de atingir o programa partidário. 
O partido político é livre para apoiar ou opor-se ao Executivo Municipal, exigindo-se, apenas, que 
seja mantida sua ideologia partidária. Aplicabilidade da súmula n. 2 do e. TRE/MG. Mudança subs-
tancial ou desvio reiterado do programa partidário não confi gurado. Procedência do pedido. Vistos, 
relatados e discutidos os autos do processo acima identifi cado. Acordam os Juízes do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Minas Gerais, à unanimidade, em julgar procedente o pedido, nos termos dos 
votos que integram esta decisão. Rel. Dr. Benjamin Alves Rabello Filho, Belo Horizonte, MG, 27 de 
abril de 2010. In: Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Belo Horizonte, MG, n. 83, p. 12, 13 maio 
2010. Disponível em: <http://www.tre-mg.jus.br/servicos-judiciais/dje-janela>. Acesso em: 25 jul. 
2016.

6 SÃO PAULO. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Processo n. 5196. Ação de Perda de 
Cargo Eletivo por desfi liação partidária sem justa causa ou imotivada (= infi delidade partidária). 
Preliminar de decadência rejeitada. Vereador eleito nas eleições de 2008. Necessidade de prazo 
razoável entre os fatos invocados e a efetiva desfi liação ou ajuizamento da ação, não cabendo 
falar em justa causa quando transcorrido um grande lapso de tempo. A “grave discriminação pes-
soal” [...]. A mudança substancial do programa partidário deve ser demonstrada com o confronto 
do dispositivo estatutário anterior com aquele resultante da alteração. No desvio reiterado, por sua 
vez, faz-se necessário o cotejo dos atos, ações e decisões reiteradamente praticados pelo partido 
com o disposto no seu estatuto. A rejeição de matérias por qualquer parlamentar, ainda que de 
interesse da sociedade, bem como a desfi liação de correligionários e a insatisfação interna de 
alguns fi liados com a direção do partido não implicam na mudança substancial ou desvio reiterado 
do programa partidário. O mandatário não se desincumbiu do ônus de provar a existência de justa 
causa para sua desfi liação (art. 8º da Res. TSE n. 22.610/07), o que enseja a perda do mandato. 
Pedido julgado procedente. Rel. Dr. Alceu Penteado Navarro, São Paulo, SP, 06 de setembro de 
2011. In: Diário da Justiça Eletrônico do TRE-SP, São Paulo, SP, n. 169, p. 6, 15 set. 2011. Dis-
ponível em: <http://www.tre-sp.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 
25 jul. 2016.

7 RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Requerimento n. 554. Eleições 2004. 
Mandato Eletivo. Vereador. Desfi liação partidária imotivada. - Pedido que busca ver declarada a perda 
do cargo eletivo da vereadora-requerida em razão de desfi liação partidária sem justa causa. - Feitos 
devidamente reunidos para julgamento em conjunto. Não merece acolhida a preliminar de assistência 
dos requerentes, vez que carecem de interesse jurídico. Rejeitada a alegação de declínio de compe-
tência, eis que a causa de pedir cinge-se à mudança nas diretrizes do partido político. - Infundada a 
alegação de grave discriminação pessoal. [...]. - Procedência do pedido. Decretada a perda do cargo 
eletivo da vereadora-requerida. Rel. Dr. Paulo Troccoli Neto, Rio de Janeiro/RJ, 16 de setembro de 
2008. In: Diário Ofi cial do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro/RJ, n. 180, p. 3, 25 set. 2008.
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 Também “pequenas insatisfações do parlamentar não podem servir 
como justifi cativa para mudança do partido político”8.

 Assim, se excluem da justa causa pela grave discriminação aquelas situ-
ações decorrentes dos embates políticos, uma vez que a “existência de divergências 
políticas é natural no âmbito da disputa partidária”9.

 Em relação à justa causa elencada como mudança substancial ou des-
vio reiterado do programa partidário, já explicitou esta Corte que é imprescindível para 
sua confi guração “que haja alterações no estatuto do partido que mudem substancial-
mente seus programas e ideologia”10.

 Idêntica posição adotada pelo TRE-MG, o qual sublinha que “a literalida-
de da Resolução não deixa dúvidas de que a mudança ou desvio capaz de justifi car a 

8 RIO DE JANEIRO. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Petição n. 38.886. Petição. 
Infi delidade Partidária. Decretação da perda do mandato eletivo. Eleições 2006. Deputado Esta-
dual. Desfi liação partidária imotivada. Alegação de justa causa para desfi liação. Grave discrimina-
ção pessoal e mudança substancial do programa partidário. Exclusão da propaganda partidária, 
ausência de convite para participar da discussão sobre a formação da chapa para as eleições de 
2010 e alteração nas normas intrapartidárias sem a devida divulgação e debate interno. Mérito. 
Provas coligidas que não foram capazes de demonstrar a suposta justa causa a que se refere o 
requerido. Argumentos vagos, sem elementos probantes, os quais são incapazes de legitimar a 
desfi liação do mandatário pelas razões por ele expostas. [...]. Não comprovação da justa causa 
para o desligamento partidário. Procedência do pedido. Decretação da perda do mandato eletivo. 
Rel. Dr. Luiz Márcio Victor Alves Pereira, Rio de Janeiro, RJ, 14 de junho de 2010. In: Diário Ofi -
cial do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, n. 110, p. 7, 21 jun. 2010.

9 _____________. Requerimento n. 578. Eleições 2004. Mandato Eletivo. Vereador. Legitimidade. 
Suplente. Interesse. Incorporação. Discriminação pessoal. Divergências políticas. Justa causa 
inexistente. Desfi liação partidária imotivada. - Pedido que busca a perda de mandato eletivo em 
razão de desfi liação partidária sem justa causa. - Não há que se falar em incompetência absoluta 
dos juízes de primeiro grau para processamento desta demanda, pois a Resolução TRE/RJ n. 
680/07 foi editada com o intuito de conferir maior celeridade e efetividade ao processo. - Infundada 
a tese de ilegitimidade ativa do suplente, vez que tem interesse jurídico em ajuizar ação por perda 
de cargo eletivo em razão de desfi liação partidária imotivada (artigo 1º, § 2º, da Resolução TSE 
n. 22.610/07). - A hipótese de incorporação a justifi car a justa causa para a mudança do vínculo 
partidário não atinge os fi liados do partido-incorporador (artigo 1º, § 1º, inciso I, da Resolução TSE 
n. 22.610/07). - Não comprovada a alegada grave discriminação pessoal do vereador-requerido. 
Evidenciada a [...]. Não confi gurada qualquer das hipóteses de justa causa a justifi car a mudança 
do vínculo partidário (artigo 1º, § 1º, da Resolução TSE n. 22.610/07). - Declarada a perda do di-
reito ao exercício do cargo. Rel. Dr. Marcio Andre Mendes Costa, Rio de Janeiro, RJ, 04 de agosto 
de 2008. In: Diário Ofi cial do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, v. III, Tomo II, p. 01, 
15 ago. 2008.

10 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Processo Classe 15 n. 
1032007. Pedido de decretação de perda de cargo eletivo. Preliminares afastadas. 1. É imprescin-
dível na confi guração da “mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário”, para 
que seja motivo de justa causa de desfi liação, [...]. Não há que se confundir o desvio do programa 
partidário com a não-realização de promessas de campanha, que tem como agente a administra-
ção municipal, e não o partido em si, não se prestando como ensejadora da justa causa prevista 
no inciso III do § 1º do art. 1º da Res. TSE n. 22.610/07. 2. A grave discriminação pessoal que 
justifi ca a desfi liação por justa causa ocorre dentro da grei partidária, pouco importando a relação 
estabelecida entre o parlamentar requerido e a administração municipal, ainda que esta seja com-
posta por fi liados do partido. Procedência. Rel. Des. Federal Vilson Darós, Porto Alegre, RS, 06 de 
maio de 2008. In: Diário de Justiça do Estado do RS, Porto Alegre, RS, p. 89, 09 maio 2008.
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desfi liação há de atingir o programa partidário”11.

 Note-se que nem mesmo a mudança sobre temas polêmicos satisfaz o 

requisito normativo, “porquanto a alteração de posicionamento do partido em relação 

à matéria polêmica dentro da própria agremiação não constitui, isoladamente, justa 

causa para desfi liação partidária”12. 

 A jurisprudência já entendeu que:

[...] o descontentamento com as decisões tomadas pela agremiação, 

assim como a troca de sigla partidária como estratégia eleitoral para 

assegurar candidatura nas próximas eleições, não estão relacionadas 

entre as causas justifi cadoras de desfi liação, no rol taxativo do art. 1º 

da Resolução TSE n. 22.610/2007.13

 Também não se qualifi ca na excludente a formação de coligações porque 

11 Op. Cit. ver nota 5.

12 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Petição n. 3019. Petição. Eleições 2006. Ação de Perda 

de Cargo Eletivo por desfi liação partidária sem justa causa. Deputado Federal. Procedência. 1. 

Apenas o primeiro suplente do partido detém legitimidade para pleitear a perda do cargo eletivo de 

parlamentar infi el à agremiação pela qual foi eleito, uma vez que a legitimidade ativa do suplente 

condiciona-se à possibilidade de sucessão imediata na hipótese da procedência da ação. Pre-

cedentes. 2. Nos termos do art. 1º, § 2º, da Res.-TSE n. 22.610/2007, o ajuizamento da ação de 

decretação de perda de cargo eletivo é facultado àquele que detenha interesse jurídico ou ao Mi-

nistério Público, caso o partido político não ajuíze a ação no prazo de 30 dias contados da desfi lia-

ção. 3. A Res.-TSE n. 22.610/2007 é constitucional. Precedentes do STF. 4. A inclusão de litiscon-

sorte necessário no polo passivo da demanda pode ser feita até o fi m do prazo para o ajuizamento 

da ação, estabelecido no art. 1º, § 2º, da Res.-TSE n. 22.610/2007. 5. Considera-se criado o novo 

partido, para fi ns do disposto no art. 1º, § 1º, II, da Res.-TSE n. 22.610/2007, com o registro do 

estatuto partidário no Tribunal Superior Eleitoral, momento a partir do qual é possível a fi liação ao 

novo partido. O registro do Cartório de Registro Civil não impede que o parlamentar continue fi lia-

do ao partido de origem, pois se trata de etapa intermediária para a constituição defi nitiva da nova 

agremiação. 6. No processo de perda de cargo eletivo por desfi liação sem justa causa, cabe ao 

autor a comprovação do fato constitutivo do ilícito (a desfi liação partidária), recaindo sobre aquele 

que se desfi liou do partido político o ônus de demonstrar a ocorrência do fato extintivo (ocorrência 

de justa causa), nos termos do art. 333, I e II do Código de Processo Civil. 7. A mera instauração 

de procedimento administrativo para averiguar eventual descumprimento de normas partidárias, 

por si só, não confi gura grave discriminação pessoal, porquanto se cuida de meio investigativo 

usualmente aceito. Caso contrário, consistiria até uma inibição absurda a qualquer espécie de 

apuração de eventual irregularidade. 8. A mudança substancial do programa partidário também 

não foi evidenciada, porquanto a alteração de posicionamento do partido em relação a matéria 

polêmica dentro da própria agremiação não constitui, isoladamente, justa causa para desfi liação 

partidária. 9. Pedido julgado procedente. Rel. Min. Aldir Guimarães Passarinho Junior, Brasília, DF, 

25 de agosto de 2010. In: Diário da Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 176, p. 62, 13 set. 2010. 

Disponível em: <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 

25 jul. 2016.

13 SANTA CATARINA. Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Processo Classe XIV n. 584. Ação 

de Decretação de Perda de Mandato Eletivo por desfi liação partidária sem justa causa - Criação de 

novo partido, mudança substancial do programa partidário e grave discriminação pessoal - Ausência 

de comprovação - Descontentamento e falta de garantia de futura candidatura não confi guram justa 

causa - Procedência. [...]. Rel. Dr. Oscar Juvêncio Borges Neto, Florianópolis, SC, 30 de julho de 

2008. In: Diário de Justiça do Estado, Florianópolis, SC, n. 143, 05 ago. 2008.
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a “aliança entre partidos outrora opositores não confi gura a mudança substancial ou 
desvio reiterado do programa partidário”14.

 Essa massa de julgados, claro está, tratou de situações semelhantes 
à posta no presente processo. Da análise da matéria fática trazida aos autos, verifi ca-
se que não houve a confi guração de quaisquer das excludentes alegadas pelos re-
queridos – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário e grave 
discriminação pessoal. Houve discussões acerca de cargos comissionados e funções 
gratifi cadas, compra de automóvel, políticas de incentivo a empresas. Tanto a respos-
ta quanto as alegações fi nais do requerido JORGE TAMIR demonstram discordâncias 
relativamente a políticas públicas. Sua voz era dissonante do resto do partido do qual 
se desfi liou, o PMDB de Três Coroas.

 Daí, essa dissonância culminou na sua exclusão da nominata do Dire-
tório Municipal no mês de junho de 2015, não tendo sido escolhido para integrar a 
Diretoria Executiva.

 Mas isso, bem claro, não pode ser considerado grave discriminação, 
assim como outra circunstância, relativa ao apoio de JORGE TAMIR para a instalação 
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito cujo objeto seria investigar pagamentos 
alegadamente irregulares a empresas instaladas no município de Três Coroas. Ele, 
de fato, votou em sentido contrário ao que poderia se concluir como de interesse do 
PMDB, exercendo o papel de vereador livremente.

 Contudo, não se extrai dos autos qualquer demonstração objetiva de 
que tenha havido retaliação ao seu voto na referida questão.

 Ainda, incorporo ao presente voto a análise procedida pelo douto Procu-
rador Eleitoral, nos seguintes termos, e as tomo como razões de decidir:

Na espécie, embora existam indícios de discordâncias e oposição do 
requerido em relação à atuação do Executivo Municipal, que é ocu-
pado pelo PMDB, não se logrou comprovar que esses fatos tenham 
gerado grave discriminação pessoal em desfavor do demandado, a 
ponto de tornar inviável a permanência nos quadros da agremiação 
pela qual foi eleito.
Além disso, o requerido referiu que, em virtude de sua postura de opo-
sição, perdeu espaço dentro do partido, antevendo obstáculos cria-
dos por outros integrantes do PMDB para lançar-se a uma próxima 
candidatura. Ocorre que, neste ponto, de acordo com a jurisprudência 
sedimentada pelo TSE, a divergência entre fi liados partidários com o 

14 CEARÁ. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Processo n. 11732. Expediente Sem Classifi cação. 
Desfi liação Partidária. Infi delidade partidária. Preliminar de inconstitucionalidade da Resolução 
TSE n. 22.610/2007. Improcedência. Grave discriminação pessoal. Mudança substancial ou 
desvio reiterado do programa partidário. Não comprovação. Procedência do pedido. I. Não enseja 
grave discriminação pessoal a destituição de função exercida no diretório partidário. Nem tampou-
co a abstenção de convite para as reuniões partidárias, porquanto se restringem às desavenças 
próprias do ambiente político; 2. [...]; 3. Justa causa não reconhecida. 4. Procedência do pedido. 
Rel. dr. Haroldo Correia De Oliveira Máximo, Fortaleza, CE, 25 de novembro de 2008. In: Diário 
de Justiça do Estado, Fortaleza, CE, n. 233, p. 185, 05 dez. 2008.
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objetivo de alcançar projeção política não constitui justa causa para 
desfi liação.15 

 Com essas considerações, não caracterizada seja a “grave discrimina-
ção”, seja a “mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário”, vê-se 
que o requerido não logrou cobrir-se de justa causa que legitimasse o seu desliga-
mento do partido.

 Assim, merece guarida o pedido do requerente, no sentido de recuperar 
a vaga parlamentar.

 Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a vaga deve 
ser preenchida pelo primeiro suplente do partido, ainda que tenha composto coligação 
nas eleições pretéritas.

 Diante de todo o exposto, voto para julgar PROCEDENTE o pedido 
promovido pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – PMDB 
DE TRÊS COROAS, decretando a perda do mandato eletivo de JORGE TAMIR AZE-
VEDO RAMOS, com execução imediata do presente acórdão, nos termos do que 
dispõe o art. 10 da Resolução n. 22.610/07 do TSE.

 Comunique-se a presente decisão à mesa da Câmara Municipal de Três 
Coroas para o devido cumprimento, devendo assumir a respectiva cadeira o primeiro 
suplente eleito do PMDB nas eleições de 2012, conforme consta no resultado ofi cial 
divulgado pela Justiça Eleitoral naquele pleito.

Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz:
 Peço vista dos autos.
(Os demais julgadores aguardam o voto-vista.)

Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz (voto-vista):
 Pedi vista dos autos para melhor examinar a prova dos fatos alegados 

da Tribuna e por uma questão de coerência com o intuito de evitar contradição entre 
o que já decidi alhures.

 Examina-se a justa causa grave discriminação pessoal.
 Como muito bem dito pelo relator, a jurisprudência se dirigiu no sentido 

de exigir que a confi guração desse fato extrapole os meros dissabores, embates e 
enfrentamentos comuns à vida intrapartidária.

15 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Petição n. 2756. 1. Fidelidade Partidária. Desfi liação sem 
justa causa. Procedência do Pedido. 2. Divergência entre fi liados partidários no sentido de ser 
alcançada projeção política não constitui justa causa para desfi liação. 3. As causas determinantes 
da justa causa para a desfi liação estão previstas no art. 1º, § 1º, da Resolução n. 22.610/2007. 4. 
O requerido não demonstrou grave discriminação pessoal a motivar o ato de desfi liação. 5. Pedido 
procedente. Rel. Min. José Augusto Delgado, Brasília, DF, 27 de março de 2008. In: Diário da 
Justiça da União, Brasília, DF, p. 4, 05 maio 2008.
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 A grave discriminação pessoal consiste, pois, na prática de atos concre-
tos que violam direitos do mandatário previstos nas leis ou no estatuto do partido.

 O ônus probatório é do requerido.
 Pois bem.
 O demandado sustentou que, em razão de seu posicionamento em re-

lação a 3 fatos, sofreu grave discriminação pessoal. São eles: 1) redução de funções 
comissionadas e gratifi cadas; 2) instalação de CPI para investigar desvio de fi nalidade 
no programa que concedia alugueis a empresas; 3) críticas em face da aquisição de 
um automóvel Línea – Fiat.

 Os documentos juntados às fl s. 56-176 demonstram que o requerido 
efetivamente assumiu postura de oposição à administração municipal.

 Firmou documento dirigido ao prefeito, sugerindo corte de despesas no 
percentual de 20% dos cargos de confi ança e funções gratifi cadas (fl . 56). Esse en-
tendimento também externou em sessões ordinárias da Câmara (fl s. 75 e 114).

 Quanto à aquisição do veículo, manifestou-se às fl s. 124-125 no sentido 
ter estranhado a compra de um automóvel Fiat Línea por R$ 78.000,00, em tempos 
de contenção de despesas.

 Também restou evidenciado que o vereador Jorge mostrou-se favorável 
à instalação de CPI para apurar eventual desvio de fi nalidade na concessão do bene-
fício auxílio-aluguel a empresas (fl . 147, 158).

 Quanto à prova oral, foram ouvidas as testemunhas Paulo Remito, 
Geovani Setti e Orlando Teixeira, arroladas à fl . 49 dos autos.

 Paulo Remito e Geovani confi rmaram a postura política de Jorge de opo-
sição aos mencionados atos do governo municipal. Ambos informaram que o partido, 
em face disso, teria “começado a isolar Jorge”. Geovani chega a mencionar que ou-
vira falar que teria sido dito que se Jorge não estava satisfeito, a “porta da rua era a 
serventia da casa”.

 Entretanto, essa prova é insufi ciente para, nos termos da reiterada juris-
prudência, comprovar a grave discriminação pessoal.

 Isso porque, além de todos terem sido ouvidos como mero informantes, 
nenhum deles presenciou diretamente ato discriminatório, apenas prestando depoi-
mentos vagos e fundados em boatos.

 Então, tenho que apesar de o demandado ter demonstrado que assumiu 
posição contrária à administração, não logrou comprovar que esses atos tenham ge-
rado sua retaliação, exclusão ou discriminação, muito menos sufi cientemente grave 
para caracterizar a excludente prevista na lei.

 Em relação à justa causa elencada como mudança substancial ou des-
vio reiterado do programa partidário, embora mencionada na defesa, nenhuma prova 
veio aos autos sobre ela.

 Com essas singelas considerações, acompanho integralmente o bem 
lançado voto do relator.
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 (Os demais julgadores acompanharam o relator.)

DECISÃO
 Por unanimidade, julgaram procedente o pedido, a fi m de decretar a per-

da do mandato eletivo do requerido.

 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Presidente da Sessão.

 Dr. Eduardo Augusto Dias Bainy,
 Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
- presidente -, Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, 
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dr. Eduardo Augusto Dias Bainy, Des. Federal 
Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes, bem como o douto 
representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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PROCESSO CLASSE RE 33-50.2015.6.21.0008
PROCEDÊNCIA: SANTA TEREZA

RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB DE SANTA TEREZA

RECORRIDA: JUSTIÇA ELEITORAL

Recurso. Prestação de contas anual. Partido político. Art. 4º, caput, da Reso-
lução TSE n. 21.841/04. Exercício fi nanceiro de 2014.
Falta de abertura de conta bancária para o registro da movimentação fi nan-
ceira e da apresentação dos extratos bancários correspondentes.
Providências imprescindíveis, seja para demonstrar a origem e a destinação 
dada aos recursos, seja para comprovar a alegada ausência de movimenta-
ção fi nanceira à Justiça Eleitoral.
Inaplicabilidade da norma que desobriga a apresentação das contas por ór-
gãos partidários que não tenham movimentação fi nanceira e que exclui a 
sanção de suspensão de quotas do Fundo Partidário, haja vista a irretroati-
vidade dos efeitos das alterações decorrentes da Lei n. 13.165/15, conforme 
entendimento fi rmado por este Tribunal.
Readequação, de ofício, do prazo de suspensão do recebimento de novas 
quotas do Fundo Partidário para 1 (um) mês.
Provimento negado.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, negar provimento ao recurso e, de ofício, re-
duzir o período de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário para 1 
(um) mês, com fundamento no art. 24, III, “a”, “b” e “c”, da Resolução TSE n. 21.841/04 
e art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 25 de janeiro de 2016.

 Des. Federal Luís Alberto D'Azevedo Aurvalle,
 Relator.

RELATÓRIO
 Cuida-se de recurso interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PAR-

TIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) de Santa Tereza (fl s. 33-35) 
contra sentença do Juízo da 8ª Zona Eleitoral de Bento Gonçalves, que desaprovou 
suas contas referentes ao exercício fi nanceiro de 2014, em virtude da falta de abertu-
ra de conta bancária e, consequentemente, dos extratos bancários, determinando a 
suspensão, com perda, do repasse de recursos do Fundo Partidário pelo período de 
12 meses, com fundamento no art. 45, IV, “b” c/c o art. 48, § 2º, ambos da Resolução 
TSE n. 23.432/14 (fl . 31v.).
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 Em suas razões recursais, a agremiação requereu a aprovação das con-
tas, alegando a inexistência de movimentação de receitas fi nanceiras ou patrimoniais, 
assim como não ter recebido repasses do Fundo Partidário ou do diretório estadual do 
partido e gastos eleitorais (fl s. 33-35).

 Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela manuten-
ção da sentença (fl s. 39-42v.).

 É o relatório.

VOTO
 O DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA 

BRASILEIRA (PSDB) de Santa Tereza interpôs recurso contra a sentença do Juízo 
da 8ª Zona Eleitoral de Bento Gonçalves, que desaprovou suas contas referentes ao 
exercício fi nanceiro de 2014, aplicando-lhe a penalidade de suspensão do repasse de 
novas quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 12 meses, com fundamento no art. 
45, inc. IV, “b” c/c o art. 48, § 2º, ambos da Resolução TSE n. 23.432/141.

 1. Admissibilidade
 O recurso é tempestivo. A sentença foi publicada no DEJERS n. 122, 

de 09.7.2015 (fl . 32), quinta-feira, e o recurso protocolado em 13.7.2015 (fl . 33), se-
gunda-feira seguinte, dentro, portanto, do tríduo legal, previsto no art. 258 do Código 
Eleitoral.

 Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser 
conhecido.

 2. Mérito
 Dispensa de apresentação de contas, Suspensão do Repasse de 

Novas Quotas do Fundo Partidário e Lei n. 13.165/15.
 A Lei n. 13.165, de 29 de setembro de 2015 (Reforma Política), que alte-

rou dispositivos das Leis n. 9.504/97 (Lei das Eleições), n. 9.096/95 (Lei dos Partidos 
Políticos) e n. 4.737/65 (Código Eleitoral), trouxe o § 4º ao art. 32 da Lei n. 9.096/95, 
com o seguinte teor:

§ 4º Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado 
recursos fi nanceiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro fi cam 
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do res-
ponsável partidário, no prazo estipulado no caput, a apresentação de 
declaração da ausência de movimentação de recursos nesse período.

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 23.432, de 16 de dezembro de 2014. Regu-
lamenta o disposto no Título III da Lei n. 9.096, de 19 de setembro de 1995 - Das Finanças e 
Contabilidade dos Partidos. Rel. Min. Henrique Neves da Silva. Rel. designado Min. José Antônio 
Dias Toffoli, Brasília, DF, 16 de dezembro de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 
n. 245, p. 2, 30 dez. 2014. Disponível em: 

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 12 jul. 2016.
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 Igualmente trouxe nova redação ao art. 37 da mesma Lei n. 9.096/95:

Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamen-
te a sanção de devolução da importância apontada como irregular, 
acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).

 Como se verifi ca, os órgãos partidários municipais que não tenham mo-
vimentado recursos fi nanceiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro fi caram 
desobrigados de apresentar contas, assim como foi excluída a sanção de suspensão 
de quotas do Fundo Partidário.

 Surge a questão de direito intertemporal relativo à aplicação retroativa 
desse dispositivo aos processos em tramitação.

 Consabido que o sistema de direito positivo brasileiro adotou o princípio 
da irretroatividade da lei, consagrando efeito prospectivo, imediato e geral, não alcan-
çando os efeitos já consolidados sob a vigência de lei pretérita.

 A irretroatividade, entretanto, não é absoluta, pois há casos em que a 
própria lei nova expressamente disciplina sua retroatividade.

 Na hipótese em apreço, a Lei n. 13.165/15 não ressalvou quanto a even-
tual efeito retro-operante, sendo, portanto, aplicável apenas às prestações partidárias 
apresentadas após a sua vigência.

 Ademais, esta Corte já examinou a matéria e sedimentou esse enten-
dimento, em acórdão de relatoria do Des. Paulo Roberto Lessa Franz, julgado em 
08.10.2015, com a seguinte ementa:

Recurso. Prestação de contas. Partido político. Arts. 4º, caput e 14, inc. 
II, “n”, da Resolução TSE n. 21.841/04. Exercício fi nanceiro de 2014.
A abertura de conta bancária é obrigatória, independentemente de ter 
havido movimentação fi nanceira no período. Falha de natureza grave 
que impede a apresentação de extratos bancários correlatos, os quais 
são imprescindíveis para demonstrar a origem e a destinação dada 
aos recursos fi nanceiros, bem como para comprovar a alegada ausên-
cia de movimentação fi nanceira. Irregularidade insuperável, a compro-
meter, modo substancial, a fi scalização exercida pela Justiça Eleitoral.
As alterações introduzidas pela Lei n. 13.165/15, que deram nova 
redação ao art. 37 da Lei n. 9.096/95, suprimindo a sanção de sus-
pensão de novas contas do Fundo Partidário, não têm aplicação 
retroativa aos fatos ocorridos antes da sua vigência.
Redimensionamento, de ofício, do quantum de suspensão das cotas, 
em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Provimento negado.2 (Grifo do autor.)

2 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Eleitoral n. 
3180. […]. Rel. Des. Paulo Roberto Lessa Franz, Porto Alegre, RS, 08 de outubro de 2015. In: 
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 187, p. 4, 13 out. 2015. Disponível 
em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 12 jul. 2016.
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 Superado esse ponto, faço breve referência ao art. 67, caput, da Reso-
lução TSE n. 23.432/14, que determinou serem inaplicáveis as disposições desse di-
ploma legal ao mérito das prestações de contas relativas aos exercícios anteriores ao 
de 2015, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade 
das relações processuais. Como as contas objeto dos autos se referem ao exercício 
fi nanceiro de 2014, aplicável, portanto, a Resolução TSE n. 21.841/043.

 Passo à análise de mérito.
 A prestação de contas do Diretório Municipal do Partido da Social De-

mocracia Brasileira (PSDB) de Santa Tereza, relativa ao exercício de 2014, foi desa-
provada devido à falta de abertura e de apresentação dos extratos consolidados e 
defi nitivos da conta bancária destinada ao registro da sua movimentação fi nanceira, 
tendo sido sancionado com a suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário 
pelo prazo de 12 meses.

 Em suas razões recursais, a agremiação alegou que a ausência de con-
ta bancária não causou prejuízo à contabilidade, porque não houve movimentação 
fi nanceira ou patrimonial no período, bem como que, em se tratando de município 
pequeno, com menos de dois mil habitantes, a campanha eleitoral é realizada pesso-
almente, não havendo gastos com publicidade.

 Todavia, as razões do partido não merecem acolhida.
 O art. 4º, caput, da Resolução TSE n. 21.841/04 determina a abertura de 

contas bancárias distintas para o movimento dos recursos fi nanceiros provenientes do 
Fundo Partidário e os de outra natureza. Além disso, segundo o art. 13, parágrafo úni-
co, da mesma resolução, a falta de recebimento de recursos em espécie não justifi ca 
a entrega de prestação de contas sem movimento, devendo ser registrados os bens e 
direitos estimáveis em dinheiro recebidos em doação, empregados na manutenção e 
funcionamento do partido. Eis a redação dos dispositivos citados:

Art. 4º O partido político pode receber cotas do Fundo Partidário, doa-
ções e contribuições de recursos fi nanceiros ou estimáveis em dinheiro 
de pessoas físicas e jurídicas, devendo manter contas bancárias distin-
tas para movimentar os recursos fi nanceiros do Fundo Partidário e os 
de outra natureza (Lei n. 9.096/95, art. 39, caput).
Art. 13. […]
Parágrafo único. O não-recebimento de recursos fi nanceiros em es-
pécie por si só não justifi ca a apresentação de prestação de contas 
sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços 
estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manu-
tenção e funcionamento.

 Ressalto não ser desconhecida desta Corte a realidade de diretórios 

3 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 21.841, de 22 de junho de 2004. Disciplina a 
prestação de contas dos partidos políticos e a Tomada de Contas Especial. Rel. Min. Fernando 
Neves da Silva, Brasília, DF, 22 de junho de 2004. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, v. 
1, p. 1, 11 ago. 2004.
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municipais e comissões provisórias em municípios do interior, cujo funcionamento se 
dá, não raras vezes, na residência dos seus dirigentes, com pouca ou nenhuma mo-
vimentação fi nanceira.

 Contudo, a abertura de conta bancária e a apresentação dos extra-
tos correspondentes, determinada no art. 14, inc. II, al. “n”, da Resolução TSE                                 
n. 21.841/04, são imprescindíveis tanto para demonstrar a origem e a destinação 
dada aos recursos fi nanceiros quanto para comprovar a alegada ausência de movi-
mentação desses recursos à Justiça Eleitoral.

 As peculiaridades locais não desobrigam os órgãos partidários do aten-
dimento aos deveres legais. O cumprimento da lei e respectivos ônus são inerentes às 
suas atividades, não cabendo ao julgador fazer análise subjetiva quanto à realidade 
de cada órgão partidário para afastar as exigências legais.

 Assim, as irregularidades são graves e comprometeram, de forma subs-
tancial, a confi abilidade e transparência das contas, ensejando a sua desaprovação 
com base no art. 24, III, “a”, “b” e “c”, da Resolução TSE n. 21.841/04, entendimento 
que está consolidado na jurisprudência deste Tribunal, como demonstra a ementa do 
seguinte julgado:

Prestação de contas anual de partido político. Art. 14 da Resolução 
21.841/04. Exercício de 2011. Parecer da unidade técnica pela desa-
provação.
Ausência de documentos essenciais à análise da regularidade da 
movimentação contábil e a falta de abertura de conta bancária in-
viabilizam a aferição da real movimentação fi nanceira da agremia-
ção. Caracterizadas falhas insuperáveis.
Suspensão das cotas do Fundo Partidário.
Desaprovação.4 (Grifo do autor.)

 Em consequência da rejeição das contas, o juiz eleitoral de primeira ins-
tância determinou a suspensão do repasse de quotas do Fundo Partidário pelo perío-
do de 12 meses, com base no disposto no art. 48, da Res. TSE n. 23.432/14.

 Embora não constitua objeto de inconformidade expressa no recurso, a 
sanção merece ser apreciada de ofício para melhor se adequar às particularidades do 
caso concreto e, com isso, atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilida-
de que devem balizar a sua dosimetria.

 Nesse sentido, entendo que a natureza e a gravidade das falhas, o nível 
de organização e estrutura do órgão partidário e a dimensão do município em que 
instalado autorizam, na hipótese dos autos, o redimensionamento da penalidade para 
1 mês de suspensão.

4 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Prestação de Contas 
n. 8490. […]. Rel. dr. Leonardo Tricot Saldanha, Porto Alegre, RS, 22 de maio de 2014. In: Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 91, p. 5, 26 maio 2014. Disponível em: 
<http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 12 jul. 2016.
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 Desse modo, a sentença merece reforma apenas no ponto em que co-
minou ao partido a pena de suspensão das quotas do Fundo Partidário pelo período 
de 12 meses, reduzindo-se esse prazo para 1 mês de suspensão.

 Diante do exposto, VOTO pelo desprovimento do recurso, mantendo 
a desaprovação das contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 
(PSDB) de Santa Tereza, e, de ofício, pela redução do período de suspensão do re-
passe de novas quotas do Fundo Partidário para 1 mês, com fundamento no art. 24, 
III, “a”, “b” e “c”, da Resolução TSE n. 21.841/04 e art. 37, § 3º, da Lei n. 9.096/95 
(redação da Lei n. 12.034/09).

Dr. Leonardo Tricot Saldanha:
 Senhor Presidente, eu gostaria de louvar o voto do Dr. Aurvalle, que vai 

em muito bom caminho. Gostaria apenas de fazer uma declaração de voto, o motivo 
principal é a situação específi ca do Município de Santa Teresa. Trata-se de um muni-
cípio pequeno, de um partido pequeno, além de todos os demais argumentos levanta-
dos pelo relator para chegar à conclusão proferida.

 Ressalto, no entanto, que a não abertura de conta-corrente é muito gra-
ve. Se fosse em um município ou partido maior, entendo que nós poderíamos esta-
belecer os 12 meses de suspensão, exatamente pela gravidade, como foi referido 
pelo Ministério Público. Neste caso concreto, estou absolutamente de acordo com a 
conclusão a que o eminente relator chegou.

DECISÃO
 Por unanimidade, negaram provimento ao recurso e, de ofício, reduzi-

ram o período de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário para 1 
(um) mês.

Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
Presidente da Sessão.
Des. Federal Luís Alberto D`Azevedo Aurvalle,
Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
- presidente -, Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, 
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de Gon-
zalez, Des. Federal Luís Alberto D`Azevedo Aurvalle e Dr. Silvio Ronaldo Santos de 
Moraes, bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Requerimento. Imediata execução provisória da condenação.
Acórdão que, por maioria de votos, reformou sentença absolutória de primei-
ro grau. Previsão, no decreto condenatório, da possibilidade de apelação em 
liberdade.
Suscitada, de ofício, preliminar de ausência de competência deste Tribunal 
para análise do pleito ministerial. Contestado o acórdão e realizado o juízo de 
admissibilidade de recurso especial interposto por um dos condenados, esgo-
tada a jurisdição desta Corte com relação a ele. Acolhimento da preliminar de 
incompetência e remessa do expediente ao TSE. Declínio da competência.
Por outro lado, operado o trânsito em julgado com referência ao outro réu, 
inexiste óbice para o início do cumprimento das sanções impostas a este.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, determinar a remessa do expediente, com 
relação ao réu OILSON DE MATOS ALBRING, à primeira instância (52ª Zona Eleitoral 
- São Luiz Gonzaga), a fi m de que seja iniciado o cumprimento das sanções penais 
impostas ao réu, nos termos do acórdão condenatório de fl s. 23-46, e sua autuação, 
na classe processual EP - Execução Penal, cabendo àquele juízo eleitoral a apre-
ciação da necessidade de remessa dos autos à Vara local de Execuções Penais da 
Justiça Estadual, observando-se o teor da Súmula n. 192/STJ. Por maioria, acolhida 
preliminar suscitada de ofício com relação ao réu ADÃO ALMEIDA DE BARROS, a 
fi m de declinar da competência para a análise do pleito ministerial, determinando a 
formação de autos suplementares do presente expediente e sua remessa ao Tribu-
nal Superior Eleitoral. Vencidos em parte o relator, Des. Luiz Felipe Brasil Santos e a 
Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 10 de maio de 2016.

 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Relator.

RELATÓRIO
 Cuida-se de requerimento, formulado pelo Procurador Regional 

Eleitoral, de imediata execução provisória dos apenamentos impostos a ADÃO 

PROCESSO CLASSE PET N. 27-33.2016.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: PORTO ALEGRE

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

REQUERIDOS: ADÃO ALMEIDA DE BARROS E OILSON DE MATOS ALBRING



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

219

Acórdãos - Processo Classe PET n. 27-33 - Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos

ALMEIDA DE BARROS e a OILSON DE MATOS ALBRING nos autos da AP n. 450-
70.2012.6.21.00521 (fl . 02).

 Em razão do ineditismo, na história recente da jurisprudência pátria, da 
possibilidade de imediato cumprimento da pretensão executória estatal, determinei 
o desentranhamento da petição protocolada nos autos da ação penal, a fi m de que 
fosse autuada em apartado. Determinei, ainda, diante da eventual repercussão extra-
processual da decisão da Suprema Corte, nos presentes autos, no sentido de acolher 
a pretensão do Ministério Público Eleitoral, a intimação dos requeridos para que, no 
prazo de três dias, querendo, apresentassem contrarrazões ao requerimento, em res-
peito ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição Federal e ao art. 196 da Lei de Execu-
ção Penal (fl s. 03-06).

 Em sua manifestação, por via de contrarrazões, ADÃO ALMEIDA DE 
BARROS faz as seguintes afi rmações: a) o pedido ministerial viola o direito do acusa-
do ao duplo grau de jurisdição (introduzido expressamente no ordenamento jurídico 
pelos arts. 8º, 2, “h”, e 25, 1, ambos do Decreto n. 678/92 - Pacto de San José da 
Costa Rica, em conformidade com o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal); b) viola o 
princípio da legalidade (arts. 105 e 147 da Lei de Execução Penal); c) a decisão profe-
rida pelo Pretório Excelso não possui efi cácia erga omnes, nem efeito vinculante, que 
já houve o reconhecimento pelo c. Tribunal Superior Eleitoral, em sede de recurso es-
pecial eleitoral no RE n. 44985, de que a prova colhida era ilícita em relação à conduta 
do art. 41-A da Lei n. 9.504/97; d) a prisão antes do trânsito em julgado da sentença 
penal condenatória viola direitos e garantias individuais salvaguardados pela Carta 
Magna (art. 5º, inc. LVII). Requer, ao fi nal, a improcedência do pedido.

 Já o requerido OILSON DE MATOS ALBRING, apesar de intimado, dei-
xou fl uir in albis o prazo assinalado (certidão de fl . 67).

 É o relato.

1 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ação Penal n. 45070. 
Ação Penal. Imputação da prática do crime de corrupção eleitoral. Oferecimento de dinheiro a 
eleitor em troca do voto. Artigo 299 do Código Eleitoral. Eleições 2012. Competência originá-
ria deste Regional, em razão do foro privilegiado por prerrogativa de função. Improcedência da 
pretensão acusatória com referência a dois dos acusados por insufi ciência de provas. Matéria 
preliminar superada. Licitude da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem 
conhecimento do outro. Entendimento sedimentado em sede de repercussão geral pelo Supremo 
Tribunal Federal. Compra de votos realizada mediante pagamento de dinheiro a eleitora, para a 
confecção de Carteira Nacional de Habilitação, em troca do seu voto e de familiares. Arquitetada a 
simulação de contrato de trabalho para aparentar legalidade ao ato de corrupção eleitoral. Acervo 
probatório robusto - lastreado em prova oral, gravação ambiental e prévia condenação dos réus 
no ilícito cível-eleitoral previsto no art. 41-A da Lei n. 9.504/97 - apto a evidenciar o especial fi m de 
agir, destinado a angariar votos ilicitamente. Procedência parcial. Rel. Des. Federal Luís Alberto 
D`Azevedo Aurvalle, Porto Alegre, RS, 04 de novembro de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico 
do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 204, p. 3, 09 nov. 2015. Disponível em:

  <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 22 jul. 2016.
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VOTOS
Des. Luiz Felipe Brasil Santos (Relator):
 Primeiramente, saliento que o pedido é consequência do julgamento, 

pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, do HC n. 126.292/SP2, Relator 
Ministro Teori Zavascki, em que restou assentada, basicamente, a seguinte tese:

A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em 
grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordi-
nário, não compromete o princípio constitucional da presunção de ino-
cência.

 O acórdão, que ainda não se encontra disponibilizado na internet, teve a 
seguinte decisão:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, denegou a or-
dem, com a conseqüente revogação da liminar, vencidos os Ministros 
Rosa Weber, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski 
(Presidente). Falou, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Rodrigo 
Janot Monteiro de Barros, Procurador-Geral da República. Plenário, 
17.02.2016.

 Ainda que ausentes todos os subsídios jurídicos que fundamentaram 
a substancial quebra de paradigma em relação à, até então, vigente jurisprudência 
consolidada na Suprema Corte, consta de notícia publicada no seu sítio eletrônico o 
seguinte detalhamento adicional:

O relator do caso, ministro Teori Zavascki, ressaltou em seu voto que, 
até que seja prolatada a sentença penal, confi rmada em segundo grau, 
deve-se presumir a inocência do réu. Mas, após esse momento, exau-
re-se o  princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis 
da decisão de segundo grau, ao STJ ou STF, não se prestam a discutir 
fatos e provas, mas apenas matéria de direito. “Ressalvada a estreita 
via da revisão criminal, é no âmbito das instâncias ordinárias que se 
exaure a possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob esse 
aspecto, a própria fi xação da responsabilidade criminal do acusado”, 
afi rmou.
Como exemplo, o ministro lembrou que a Lei Complementar 135/2010, 
conhecida como Lei da Ficha Limpa, expressamente consagra como 
causa de inelegibilidade a existência de sentença condenatória profe-

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 126.292. Constitucional. Habeas Corpus. 
Princípio Constitucional da presunção de inocência (CF, art. 5º, lVII). Sentença penal condenató-
ria confi rmada por tribunal de segundo grau de jurisdição. Execução provisória. Possibilidade. 1. 
A execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que 
sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presun-
ção de inocência afi rmado pelo artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal. 2. Habeas corpus 
denegado. Rel. Min. Teori Zavascki, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 17 de fevereiro de 2016. In: 
Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 100, p. 46, 17 maio 2016. Disponível em:   
<https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20160516_100.pdf>. Acesso em: 12 jul. 2016.
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rida por órgão colegiado. “A presunção da inocência não impede que, 
mesmo antes do trânsito em julgado, o acórdão condenatório produza 
efeitos contra o acusado”.
No tocante ao direito internacional, o ministro citou manifestação da 
ministra Ellen Gracie (aposentada) no julgamento do HC 85886, quan-
do salientou que “em país nenhum do mundo, depois de observado o 
duplo grau de jurisdição, a execução de uma condenação fi ca suspen-
sa aguardando referendo da Suprema Corte”.3

 Pois bem: caber-me-ia, segundo o Regimento Interno do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Rio Grande do Sul, aqui, ordenar a efetivação, ou não, de tais medi-
das. Veja-se:

Art. 16 Compete ao Presidente:
[...]
XXXI - executar ou fazer executar as decisões proferidas pelo Tribunal.

 No entanto, em razão da relevância da questão jurídica posta, decidi por 
autuar esta petição, com natureza de processo administrativo, a fi m de que o Plenário 
desta Casa aprecie o cabimento da medida extrema de encarceramento, ou de cum-
primento de pena restritiva de direito, tal como o fez o c. Tribunal Superior Eleitoral 
ao decidir, com caráter de generalidade, pela aplicabilidade da Lei n. 12.322/2010 à 
Justiça Eleitoral.4

 Adianto, desde já, que meu voto seguirá os novos ditames do excelso 
Supremo Tribunal Federal e de diversos outros sodalícios do país.

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Pena pode ser cumprida após decisão de segunda ins-
tância, decide STF. Notícias STF, Brasília, DF, 17 de fevereiro de 2016. Disponível em:                        
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153>. Acesso em: 22 jul. 
2016.

4 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Processo Administrativo n. 144683. Processo Administra-
tivo. Lei n. 12.322/2010. Alteração do art. 544 do CPC. Interposição de Agravo nos próprios 
autos do processo principal. Aplicação na Justiça Eleitoral. Criação do núcleo de análise pro-
cessual. Prejudicialidade. 1. Considerando os benefícios trazidos pela Lei n. 12.322/2010 ao 
agravo, bem como a ausência de incompatibilidade entre o procedimento trazido pela recen-
te modifi cação legislativa e a natureza dos feitos eleitorais, cuja apreciação demanda rápida 
resposta do Poder Judiciário, é de se aplicar, no âmbito da Justiça Eleitoral, a nova redação 
conferida ao art. 544 do CPC, apenas no que concerne à interposição do agravo de decisão 
obstativa de recurso especial nos próprios autos do processo principal, mantendo-se, todavia, 
o prazo recursal de três dias, previsto no Código Eleitoral. 2. A regra para interposição do agra-
vo de instrumento, na sistemática prevista pelo Código Eleitoral, não confi gura norma especial 
criada pelo legislador em atenção às peculiaridades do interesse tutelado pela Justiça Eleito-
ral, não incidindo, portanto, o princípio de que a regra geral posterior não derroga a especial 
anterior. 3. Tendo em vista a adoção das modifi cações introduzidas no art. 544 do CPC, resta 
prejudicada a criação do Núcleo de Análise Processual, proposto pela Secretaria Judicial deste 
Tribunal. Rel. Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira, Brasília, DF, 20 de outubro de 2011. 
In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 093, p. 379, 18 maio 2012. Disponível em:                                                                                                                     
<http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 22 jul. 2016.



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

222

Acórdãos - Processo Classe PET n. 27-33 - Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos

 De início, cabe-me expressar o óbvio: a última palavra, em matéria cons-
titucional, é aquela proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal (art. 102, caput, 
da Carta Magna). Ora, se há manifestação de seu Tribunal Pleno, apontando para a 
compatibilidade do imediato cumprimento da pena, após o julgamento pelo respectivo 
tribunal de apelação (Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Tribunais 
Regionais Eleitorais e Superior Tribunal Militar), com o art. 5º, inc. LVII, da Carta da 
República, a observância de tal decisão é o caminho que recomenda a lógica do sis-
tema judicial.

 Nesse sentido, o Novo Código de Processo Civil, em seus arts. 926 e 
927, além de outras disposições, positivou, em nosso ordenamento, imperativo que 
caminha no sentido de instituto típico do direito anglo-saxão: o stare decisis. E, se 
queremos um Poder Judiciário mais efi ciente e dinâmico, que dê as respostas pro-
cessuais com maior celeridade, o que se revela como anseio da sociedade civil, ex-
pressamente posto na Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXXVIII (a todos, no 
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e 
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), este é o caminho a trilhar.

 Por isso, adquire especial importância o magistério do hoje Ministro da 
Suprema Corte Teori Albino Zavascki, que, já há muitos anos, sustenta que a efi cácia 
das decisões de declaração incidental de inconstitucionalidade se expandem para 
além das partes do processo:

Sabe-se, com efeito, que as sentenças na jurisdição dos casos con-
cretos têm força vinculante limitada às partes. Nesses casos, a cer-
tifi cação judicial da existência ou inexistência do direito questionado 
tem efi cácia subjetiva limitada aos fi gurantes da relação processual. 
Não benefi cia nem prejudica os terceiros. Todavia, se, para chegar à 
conclusão a que chegou, o julgador tiver feito um juízo – positivo 
ou negativo – a respeito da validade de uma norma, essa decisão 
ganha contornos juridicamente diferenciados, em face dos princí-
pios constitucionais que pode envolver. É que os preceitos nor-
mativos têm, por natureza, a característica da generalidade, isto é, 
não se destinam a regular específi cos casos concretos, mas, sim, 
estabelecer um comando abstrato aplicável a um conjunto indefi -
nido de situações. Quando, portanto, questiona-se a legitimidade 
desse preceito, ainda que no julgamento de um caso concreto, 
o que se faz é pôr em cheque também a sua aptidão para incidir 
em todas as demais situações semelhantes. Essa peculiaridade é 
especialmente relevante se
considerada em face do princípio da igualdade perante a lei, de 
cuja variada densidade normativa se extrai primordialmente a da 
necessidade de conferir um tratamento jurisdicional igual para 
situações iguais. É também importante em face do princípio da 
segurança jurídica, que estaria fatalmente comprometido se a 
mesma lei pudesse ser julgada constitucional num caso e incons-
titucional em outro, dependendo do juiz que a aprecia.
Assim, põe-se em foco, objetivamente, a questão de como harmonizar 
a efi cácia da decisão sobre a constitucionalidade da norma no caso 
concreto com as imposições dos princípios constitucionais da isono-
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mia – que é absolutamente incompatível com eventuais tratamentos 
diferentes em face da mesma lei quando forem idênticas as situações 
-, e da segurança jurídica, que recomenda o grau mais elevado possí-
vel de certeza e estabilidade dos comandos normativos. Há, ademais, 
uma razão de ordem prática: se a norma é aplicável a um número 
indefi nido de situações, não faz sentido repetir, para cada uma 
delas, o mesmo julgamento sobre a questão constitucional já re-
solvida em oportunidade anterior. Essas são razões a demonstrar 
que as decisões a respeito da legitimidade das normas têm vocação 
natural para assumir uma projeção expansiva, para fora dos limites 
do caso concreto.5 (Grifos do autor.)

 Saliento, adicionalmente, que tal entendimento se encontra avalizado 
pelo Pretório Excelso em sua jurisprudência:

Reclamação. 2. Progressão de regime. Crimes hediondos. 3. Decisão 
reclamada aplicou o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, declarado incons-
titucional pelo Plenário do STF no HC 82.959/SP, Rel. Min. Marco Au-
rélio, DJ 1.9.2006. 4. Superveniência da Súmula Vinculante n. 26. 5. 
Efeito ultra partes da declaração de inconstitucionalidade em controle 
difuso. Caráter expansivo da decisão. 6. Reclamação julgada proce-
dente.6 

 Desse modo, dentro de uma nova ótica, em que a jurisdição deve primar 
pela segurança jurídica, resta inevitável reconhecer, e aplicar, pois, o que o Ministro 
Teori Zavascki já vislumbrava corretamente: 

É de alta signifi cação prática, ademais, a força das decisões do STF 
em matéria constitucional, como precedente, especialmente para o 
efeito de julgamento de recursos e ações rescisórias, em casos análo-
gos, pelos demais tribunais.7 

 O estabelecimento de cláusulas constitucionais de competências que 
impõem os diferentes foros por prerrogativa de função de determinados acusados 
constitui, sem dúvida, uma alargada exceção dentro do sistema – fala-se em 22 mil 
pessoas favorecidas por tais regras8. Não se desconhece que há autores que enten-
dem ser possível a inconstitucionalidade de normas constitucionais, algo que não é 

5 ZAVASCKI, Teori Albino. A Efi cácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo/SP: 
Revista dos Tribunais, 2001. p. 25.

6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação n. 4335. […]. Rel. Min. Gilmar Mendes, Brasília, 
DF, Tribunal Pleno, 20 de março de 2014. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, n. 208, p. 
6, 22 out. 2014. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20141021_208.
pdf>. Acesso em: 22 jul. 2016.

7 ZAVASCKI, 2001. p. 37.
8 AFFONSO, Julia; MACEDO, Fausto; BRANDT, Ricardo. 22 mil pessoas têm foro privilegiado no 

Brasil, aponta Lava Jato. Jornal Folha de São Paulo, São Paulo/SP, 20 de maio de 2015, Blog 
Fausto Macedo. Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/22-milpesso-
as-tem-foro-privilegiado-no-brasil-aponta-lava-jato/>. Acesso em: 22 jul. 2016.
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admitido pelo excelso Supremo Tribunal Federal. No entanto, a título de fundamenta-
ção, resta claro que, no âmago desta teoria, está uma diferenciação entre uma e outra 
norma do texto constitucional originário, como explica Otto Bachof:

Põe-se, além disso, a questão de saber se também uma norma ori-
ginariamente contida no documento constitucional (e emitida efi caz-
mente, sob o ponto de vista formal), uma norma criada, portanto, não 
por força da limitada faculdade de revisão do poder constituído, mas 
da ampla competência do poder constituinte, pode ser materialmente 
inconstitucional.
Esta questão pode parecer, à primeira vista, paradoxal, pois, na ver-
dade, uma lei constitucional não pode, manifestamente, violar-se a si 
mesma. Contudo, poderia suceder que uma norma constitucional de 
signifi cado secundário, nomeadamente uma norma só formalmente 
constitucional, fosse de encontro a um preceito material fundamental 
da Constituição: ora, o facto é que por constitucionalistas tão ilustres 
como KRÜGER e GIESE foi defendida a opinião de que, no caso de 
semelhante contradição, a norma constitucional de grau inferior seria 
inconstitucional e inválida.9

 Mais adiante, segue o professor alemão:

Enquanto o legislador constituinte actua autonomamente, estabele-
cendo normas jurídicas que não representam simples transformação 
positivante de direito supralegal, mas a expressão da livre decisão de 
vontade do pouvoir constituant, pode ele, justamente por força desta 
sua autonomia, consentir também excepções ao direito assim esta-
belecido. A meu ver, nenhuma diferença faz aqui que essas normas 
constitucionais sejam importantes ou menos importantes, não me pa-
recendo possível considerar inconstitucional uma norma da Constitui-
ção de grau inferior, em virtude da sua pretensa incompatibilidade com 
o “conteúdo de princípio da Constituição” (GIESE), desde que este 
conteúdo de princípio da Constituição seja ainda produto de uma au-
tónoma criação de direito. Não pode aqui falar-se de uma “decisão de 
princípio” e de uma “ocasional tomada de posição contrária”, de uma 
“contradição do legislador constitucional consigo mesmo” (KRÜGER), 
mas sim, quando muito, de regra e excepção. No facto de o legis-
lador constituinte se decidir por uma determinada regulamenta-
ção tem de ver-se a declaração autêntica, ou de que ele conside-
ra essa regulamentação como estando em concordância com os 
princípios basilares da Constituição, ou de que, em desvio a estes 
princípios, a admitiu conscientemente como excepção aos mes-
mos.10 (Grifo do autor.)

 Ora, como pode se depreender do citado autor, o duplo grau de jurisdi-
ção não é violado pelo julgamento originário de ações penais: esta foi a vontade do 
Poder Constituinte originário, como exceção expressa, para determinados detentores 

9 BACHOF, Otto. Normas constitucionais inconstitucionais? Trad. José Manuel M. Cardoso da 
Costa. Coimbra, Almedina: 1994. p. 54-55.

10 Idem. p. 56-57. 
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de posições de comando na vida política do país. O Pacto de San José da Costa Rica, 
que, realmente, foi incorporado à legislação pátria, elenca normas de caráter geral, as 
quais, no entanto, não têm o condão de tornar normas da redação original da Consti-
tuição Federal inconstitucionais. Isso porque todo o ordenamento jurídico está base-
ado no texto emanado pelo Poder Constituinte Originário, inclusive o próprio diploma 
internalizado11.

 Destaco, ademais, que o eminente constitucionalista português José Jo-
aquim Gomes Canotilho faz as seguintes anotações acerca das competências consti-
tucionalmente estabelecidas:

Um dos mais importantes princípios constitucionais a assinalar nesta 
matéria é o princípio da indisponibilidade de competências ao qual 
está associado o princípio da tipicidade de competências. Daí que 
(1) de acordo com este último, as competências dos órgãos constitu-
cionais sejam, em regra, apenas as expressamente enumeradas na 
Constituição; (2) de acordo com o primeiro, as competências consti-
tucionalmente fi xadas não possam ser transferidas para órgãos dife-
rentes daqueles a quem a Constituição as atribuiu.12 (Grifos do autor.)

 Portanto, sequer há falar em confl ito entre normas formal e materialmen-
te constitucionais; a organização do Poder Judiciário em suas competências é parte 
central da ordem constitucional vigente, da mesma forma que os direitos e garantias 
fundamentais – ambos conjuntos normativos da Constituição, inclusive, encontram-se 
umbilicalmente ligados em um dos consagrados direitos fundamentais: o princípio do 
juiz natural.

 Desse modo, em vista da arquitetura das competências jurisdicionais 
estabelecidas no sistema constitucional brasileiro, somente os acusados julgados nos 
juízos de primeira instância e, em razão de prerrogativa de função, originariamente na 
Suprema Corte13 são contemplados pelo duplo grau de jurisdição exauriente. Portan-
to, in casu, seja antes, seja depois, da realização do julgamento do recurso especial 

11 É o magistério de Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “O primeiro efeito da efi cácia é o estabele-
cimento de uma nova base para o ordenamento jurídico positivo. É isso que se chama de cará-
ter inicial do Poder Constituinte originário. Quando se fala da inicialidade do Poder Constituinte 
originário, se está querendo dizer que a Constituição, obra última e acabada do Poder Constituinte 
originário, se torna a nova base do ordenamento jurídico positivo. Nesse sentido, então, a Consti-
tuição é um ato inicial, porque ela funda a ordem jurídica, não é fundada na ordem jurídica positi-
va, nem é fundada por meio da ordem jurídica positiva.” In: FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 
O Poder constituinte. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 2005. p. 80.

12 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da constituição. 6. ed., 
Coimbra: Almedina, 2002. p. 542-543.

13 Entendimento cristalizado desde a apreciação do cabimento de embargos infringentes na AP n. 
470, o que ensejou, inclusive, a Emenda Regimental n. 49 ao Regimento Interno do Supremo Tri-
bunal Federal, a fi m de conferir às Turmas, não mais ao Plenário, a competência para a aprecia-
ção de inquéritos e de ações penais originárias. No entanto, os fundamentos jurídicos que ampa-
ram a possibilidade de rejulgamento, com cognição plena, na Corte Constitucional pátria, não são 
aplicáveis aos demais tribunais.
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eleitoral criminal interposto pela parte, não haverá a concretização de duplo juízo em 
grau ordinário de jurisdição, conforme preconizam os renomados processualistas Ada 
Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes:

Deve-se observar, porém, que o princípio do duplo grau se esgota nos 
recursos cabíveis no âmbito da revisão, por uma única vez. Os re-
cursos de terceiro grau das Justiças trabalhista e eleitoral, o recurso 
especial para o STJ e o extraordinário, para o STF, não se enquadram 
na garantia do duplo grau.14

 Assim, a execução imediatamente posterior ao julgamento condenató-
rio por tribunal de apelação, seja em grau recursal, seja em instância originária, está 
constitucional e legalmente amparada, afastado qualquer malferimento ao princípio 
da legalidade, em vista de que há, no arcabouço legislativo, normas que expressa-
mente contemplam a possibilidade de imediata execução das sentenças emanadas 
pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.

 Vejam-se, respectivamente, o Código de Processo Penal e o Código 
Eleitoral:

CPP, art. 637: O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e 
uma vez arrazoados pelo recorrido os autos do traslado, os originais 
baixarão à primeira instância, para a execução da sentença.

CE, Art. 257: Os recursos eleitorais não terão efeito suspensivo. 
§ 1º A execução de qualquer acórdão será feita imediatamente, através 
de comunicação por ofício, telegrama, ou, em casos especiais, a crité-
rio do presidente do Tribunal, através de cópia do acórdão. (Redação 
dada pela Lei n. 13.165, de 2015)

 Ademais, também o c. Superior Tribunal de Justiça, a quem compete 
interpretar e uniformizar a legislação ordinária (art. 105, inc. III, da Constituição Fede-
ral), possui enunciado, revigorado agora, que está em consonância com o imediato 
cumprimento do decreto penal condenatório: Súmula n. 267/STJ15: “A interposição de 
recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição 
de mandado de prisão.”

 A parte afi rma, ainda, que o julgamento de recurso especial eleitoral no 
RE n. 44985, em que a prova colhida teria sido apontada pela Corte Superior como 
ilícita, seria prejudicial à ação penal na qual restou condenado. No entanto, a juris-
prudência pátria, especialmente o c. Superior Tribunal de Justiça, posiciona-se pela 

14 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance 
Fernandes. Recursos no processo penal. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 23.

15 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n. 267. […]. Brasília, DF, 22 de maio de 2002, Ter-
ceira Seção. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, p. 135, 29 maio 2002. Disponível em: 
<http://www.stj.jus.br/SCON/sumanot/toc.jsp#TIT1TEMA0>. Acesso em: 22 jul. 2016.
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independência entre as instâncias judiciais, de modo que devem os autos criminais ter 
sua regular e normal tramitação. Veja-se:

Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Peculato. 
Trancamento da Ação Penal. Justa causa. Matéria fático-probatória. 
Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Absolvição na esfera administra-
tiva. Refl exo na esfera penal. Independência. […] 4. O Superior Tribu-
nal de Justiça fi rmou a compreensão de que as esferas cível, ad-
ministrativa e penal são independentes, com exceção dos casos 
de absolvição, no processo criminal, por afi rmada inexistência do 
fato ou inocorrência de autoria. Daí porque não se sustenta a tese 
de que eventual absolvição ocorrida em sede de processo admi-
nistrativo comunica-se à ação penal decorrente do mesmo fato. 5. 
Não há ilegalidade em condenação lastreada em provas inicialmente 
produzidas na esfera administrativa e, depois, reexaminadas na instru-
ção criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa. 6. 
Recurso ordinário desprovido.16 (Grifo do autor.)

Penal. Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo. Não cabimento. 
Pedido de Trancamento da Ação Penal. Justa causa. Atipicidade não 
confi gurada, independência entre as esferas Penal e Cível. Recebi-
mento da denúncia anterior à proposta de suspensão condicional do 
processo. Constrangimento ilegal não evidenciado. Precedentes. De-
terminação de indiciamento formal após o recebimento da denúncia. 
Constrangimento ilegal. Existência. Ordem concedida de ofício apenas 
para cassar a decisão que determinou o indiciamento formal do pa-
ciente. […] 2. Não impede a persecução criminal decisão cível que 
compreende não provada parcela dos fatos criminalmente impu-
tados. […] 7. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem 
de ofício para cassar a decisão que determinou o indiciamento formal 
do paciente, sem prejuízo do regular andamento da ação penal, cas-
sando-se a liminar anteriormente deferida.17  (Grifo do autor.)

16 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 61.021. 1. Esta 
Corte superior fi rmou o entendimento de que o trancamento de ação penal ou de inquérito policial 
em sede de habeas corpus constitui medida excepcional, só admitida quando provada, sem ne-
cessidade de dilação probatória, a atipicidade do fato, a ausência de indícios de autoria capazes 
de sustentar a acusação ou, ainda, a existência de causa de extinção da punibilidade, o que não 
ocorre na hipótese dos autos. 2. O exame da alegada ausência de justa causa para a instauração 
da ação penal demanda incursão no acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do 
habeas corpus. 3. Não é inepta a denúncia que, atentando aos ditames do art. 41 do CPP, quali-
fi ca os acusados, descreve o fato criminoso e suas circunstâncias. […]. Rel. Min. Gurgel de faria, 
Brasília, DF, Quinta Turma, 10 de dezembro de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, 
DF, n. 1905, 05 fev. 2016. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/dj_inteiro>. Acesso 
em: 23 jul. 2016.

17 _____________. Habeas Corpus n. 55.291. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, unifor-
mizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial 
e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a cons-
tatação de ilegalidade fl agrante, abuso de poder ou teratologia. […]. 3. A extinção da ação penal 
por falta de justa causa ou por inépcia formal da denúncia situa-se no campo da excepcionalida-
de. Somente é cabível o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus quando houver 
comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta 
supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade de-
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 Por fi m, devo salientar que, sob os auspícios desse novo entendimento, 
o c. Superior Tribunal de Justiça já deliberou em idêntico sentido, em recente acórdão, 
afastando os relevantes argumentos levantados pela parte, cuja ementa adoto como 
parte das razões de decidir:

Recurso Especial. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. 
Fraude ao caráter competitivo e corrupção passiva. Atipicidade. Não 
ocorrência. Objetivo de prequestionamento de matéria Constitucional. 
Impossibilidade. Pedido do Ministério Público para início da Execução 
Provisória. Presunção de não culpabilidade. Marco defi nidor. Réu con-
denado pelo Tribunal de origem. Prerrogativa de função. Recurso Es-
pecial já analisado. Ausência de efeito suspensivo. Novas diretrizes do 
STF. Possibilidade.
1. É fi rme entendimento jurisprudencial de que não cabe a esta Corte 
se manifestar, ainda que para fi ns de prequestionamento, sobre su-
posta afronta a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da 
competência do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência dos tribunais superiores não reconhece inci-
dência do direito ao duplo grau de jurisdição em julgamentos pro-
feridos em ações penais de competência originária dos Tribunais. 
Tal compreensão não ressoa incongruente, na medida em que, 
se a prerrogativa de função tem o condão de qualifi car o julga-
mento daquelas pessoas que ocupam cargos públicos relevantes 
(julgadas que são por magistrados com maior conhecimento téc-
nico e experiência, em composição colegiada mais ampla), não 
haveria sentido exigir-se duplo grau de jurisdição, cuja essência, 
além da possibilidade de revisão da decisão proferida por órgão 
jurisdicional distinto, é exatamente a mesma que subjaz ao foro 
especial, qual seja, o exame do caso por magistrados de hierar-
quia funcional superior, em tese mais qualifi cados e experientes. 
Assim, como diz um velho brocardo jurídico, “aquele que usufrui 
do bônus, deve arcar com o ônus”. Precedentes.
3. Na linha do que havia decidido o Tribunal a quo, esta Corte entendeu 
devidamente caracterizado o nexo de causalidade entre a conduta do 
agente e o resultado delituoso, notadamente pela utilização da con-
dição de prestígio parlamentar que o embargante possuía no cená-
rio político local, condição esta que engendrou, segundo o acórdão 
condenatório – por meio de informações privilegiadas e de conchavos 
(“conluio e ajuste prévio”) –, que a empresa de seu fi lho se sagrasse 
vencedora em diversas licitações, ilidindo o caráter competitivo dos 

litiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade. Precedentes. 4. Descrevendo 
claramente a denúncia a apropriação de valores para entrega a terceiro (vítima de atropelamen-
to) e de serviços que, ao menos em parte, não foram realizados, com suporte probatório inicial, 
tem-se condição de aptidão à inicial acusatória. 5. Não há nulidade na postergação do exame de 
cabimento da suspensão condicional do processo para constatação da inexistência de obstáculos 
legais (antecedentes do agente). Nulidade haveria é no prosseguimento do feito sem exame do 
ponto e isto por ora não se tem como certo. 6. Indevida a determinação de indiciamento formal do 
paciente após o recebimento da denúncia, pois medida sem necessidade ou sentido processual: 
aponta-se como suspeito do crime quem já se encontra na condição de acusado, após já conclu-
ída a investigação criminal. Rel. Min. Nefi  Cordeiro, Brasília, DF, Sexta Turma, 03 de dezembro 
de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 1875, 11 dez. 2015. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/consulta/inteiro>. Acesso em: 23 jul. 2016.
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procedimentos licitatórios.
4. A decisão proferida pela composição plena do STF, no Habeas 

Corpus n. 122.292-MG (ainda não publicado), indica que a mais 
elevada Corte do país, a quem a Lex Legis incumbe a nobre mis-
são de “guarda da Constituição” (art. 102, caput, da CF), sufragou 
pensamento afi nado ao de Gustavo Zagrebelsky – juiz que já pre-
sidiu a Corte Constitucional da Itália –, para quem o direito é dis-
ciplina prática, necessariamente ancorada na realidade. Deveras, 
em diversos pontos dos votos dos eminentes juízes que partici-
param da sessão ocorrida em 17 de fevereiro próximo passado, 
assinalou-se a gravidade do quadro de “desarrumação” do siste-
ma punitivo brasileiro, máxime por permitir a perene postergação 
do juízo defi nitivo de condenação, mercê do manejo de inúmeros 
recursos previstos na legislação processual penal.
5. Sob tal perspectiva é possível assimilar o novo posicionamen-
to da Suprema Corte, forte na necessidade de se empreender, na 
interpretação e aplicação de qualquer norma jurídica que interfi -
ra com a liberdade, uma visão também objetiva dos direitos fun-
damentais, a qual não somente legitima eventuais e necessárias 
restrições às liberdades públicas do indivíduo, em nome de um 
interesse comunitário prevalente, mas também a própria limitação 
do conteúdo e do alcance dos direitos fundamentais – preservan-
do-se, evidentemente, o núcleo essencial de cada direito – que 
passam a ter, como contraponto, correspondentes deveres fun-
damentais.
6. O aresto proferido pelo STF sinaliza que o recurso especial, 
tal como o recurso extraordinário, por ser desprovido de efeito 
suspensivo, não obsta o início da execução provisória da pena, 
sem que isso importe em malferimento ao princípio da não culpa-
bilidade. Trata-se de importante precedente que realinha a juris-
prudência do Supremo Tribunal Federal com o entendimento pre-
valecente até fevereiro de 2009, momento em que, por sete votos 
a quatro, aquela Corte havia decidido que um acusado só poderia 
ser preso depois de sentença condenatória transitada em julga-
do (HC n. 84.078/MG, DJ 26.2.2010). Em verdade, a possibilidade 
de prisão após a condenação em segunda instância, quando se 
esgota a análise dos fatos e das provas, é coerente com pratica-
mente todos os tratados e convenções internacionais que versam 
direitos humanos.
7. Isso não signifi ca afastar do julgador, dentro de seu inerente 
poder geral de cautela, a possibilidade de excepcionalmente atri-
buir, no exercício da jurisdição extraordinária, efeito suspensivo 
ao REsp ou RE e, com isso, obstar o início da execução provisória 
da pena. Tal seria possível, por exemplo, em situações nas quais 
estivesse caracterizada a verossimilhança das alegações deduzi-
das na impugnação extrema, de modo que se pudesse constatar, 
à vol d’oiseau, a manifesta contrariedade do acórdão com a juris-
prudência consolidada da Corte a quem se destina a impugnação.
8. Todavia, no caso dos autos, o embargante foi condenado, por fatos 
ocorridos há quase dez anos, pelo crime de fraude ao caráter competi-
tivo da licitação e por corrupção passiva. O recurso especial interposto 
pela defesa foi analisado com profundidade e, ao fi m e ao cabo, mante-
ve o decisum proferido pelo Tribunal de origem. Os embargos de decla-
ração em nada integraram o acórdão, impondo ressaltar que a demora 
na tramitação de todo o processo, desde a origem até o julgamento por 
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esta Corte, já resultou em benefício para o embargante, dado o reco-
nhecimento de causa extintiva da punibilidade (prescrição da preten-
são punitiva apenas com relação ao crime de quadrilha).
9. Nenhum acréscimo às instituições e ao funcionamento do sis-
tema de justiça criminal resulta da não vinculação de magistrados 
à clara divisão de competências entre os diversos órgãos judici-
ários, com base na qual cabe ao Superior Tribunal de Justiça a 
interpretação do direito federal e ao Supremo Tribunal Federal a 
interpretação da Constituição da República.
10. Embargos de declaração rejeitados. Acolhido o pedido do Ministé-
rio Público Federal e determinando a expedição de mandado de prisão, 
com envio de cópia dos autos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios – juízo da condenação – para que encaminhe guia de 
recolhimento provisória ao juízo da VEC, para efetivo início da execu-
ção provisória das penas impostas ao recorrente.18 (Grifos do autor.)

 Ante o exposto, voto no sentido de acolher a pretensão do Ministério Pú-
blico Eleitoral, a fi m de que haja a imediata execução do decreto condenatório deste 
Regional, ainda que os autos principais estejam pendentes de análise, em sede de re-
curso extraordinário lato sensu, pelo c. Tribunal Superior Eleitoral. Saliento, ademais, 
que, mesmo que o pleito não seja acolhido pelo Plenário desta Casa, ainda assim 
deverá ocorrer o cumprimento imediato do apenamento em relação ao réu OILSON 
DE MATOS ALBRING, para quem, na ausência de recurso especial eleitoral, já se 
encontra consumado o trânsito em julgado.

 Determino, pois:
 a) a imediata baixa, pela Secretaria Judiciária deste TRE/RS, do presen-

te expediente à primeira instância, a fi m de que seja iniciado o cumprimento das san-
ções penais impostas, nos termos do acórdão condenatório de fl s. 23-46, funcionando 
os presentes autos como Processo de Execução Criminal (PEC) provisório;

 b) autue-se, em primeira instância, na classe processual EP – Execução 
Penal;

 c) aprecie, concretamente, o Juízo da 52ª Zona Eleitoral – São Luiz Gon-
zaga –, a necessidade de remessa dos autos à Vara local de Execuções Penais da 
Justiça Estadual, observando-se o teor da Súmula n. 192/STJ.

 (Após votar o relator, Des. Luiz Felipe, acolhendo o requerimento minis-
terial, pediu vista dos autos a Dra. Gisele. Demais julgadores aguardam o voto-vista. 
Julgamento suspenso.)

18 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1484415. 
[…]. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Brasília, DF, Sexta Turma, 03 de março de 2016. In: Diário 
de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 1949, 14 abr. 2016. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/
processo/dj/consulta/inteiro>. Acesso em: 23 jul. 2016.
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Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja (voto-vista):
 Eminentes colegas:
 1. Preliminar
 Da ausência de competência para a análise do pleito da Procurado-

ria Regional Eleitoral
 Cabe suscitar, de ofício, preliminar de ausência de competência deste 

Tribunal para análise do pleito ministerial em relação ao réu ADÃO ALMEIDA DE BAR-
ROS, pois em 10.12.2015 foi por este interposto recurso especial contra o acórdão 
condenatório exarado nos autos da Ação Penal n. 450-7019.

 À vista disso, entendo que cabe ao Presidente desta Corte tão somente 
exercer o juízo de admissibilidade recursal, devendo a análise do referido pleito ser 
realizada pelo juízo ad quem.

 Lembro que nos autos da AP n. 450-70, o Pleno deste TRE-RS exarou 
acórdão condenatório em relação aos réus ADÃO ALMEIDA DE BARROS e OILSON 
DE MATOS ALBRING.

 No aresto, restou estabelecida a conversão de pena privativa de liber-
dade em duas restritivas de direito. Também foi cumulada multa. De tal decisão foi 
interposto recurso especial apenas por ADÃO ALMEIDA DE BARROS.

 Com isso, julgado o acórdão e realizado o juízo de admissibilidade do 
recurso especial interposto por ADÃO, deu-se por esgotada a jurisdição desta Corte, 
motivo pelo qual entendo que a nós descabe a análise do pleito ministerial.

 Pelo exposto, tenho por suscitar, de ofício, preliminar de incompetência, 
devendo o expediente ser encaminhado ao TSE, órgão competente para o exame do 
recurso especial e respectivo agravo interpostos nos autos da AP n. 450-70 por ADÃO 
ALMEIDA DE BARROS.

 Quanto ao réu OILSON DE MATOS ALBRING, tendo em vista que con-
tra ele operou-se o trânsito em julgado do acórdão condenatório, conforme relatado 
pelo Senhor Presidente, não há óbice a que seja iniciado o cumprimento das sanções 
penais impostas, nos termos do aresto de fl s. 23-46.

 Ante o exposto, em relação ao réu ADÃO ALMEIDA DE BARROS, VOTO 
por declinar da competência para a análise do pleito ministerial ao Tribunal Superior 
Eleitoral, devendo a Secretaria Judiciária deste TRE-RS formar autos suplementares 
do presente expediente, encaminhando-os àquela Corte superior.

 Quanto ao réu OILSON DE MATOS ALBRING, VOTO pela:
 a) remessa do presente expediente à primeira instância pela Secretaria 

Judiciária deste TRE-RS, a fi m de que seja iniciado o cumprimento das sanções pe-
nais ao réu impostas, nos termos do acórdão condenatório de fl s. 23-46, funcionando 
estes autos como Processo de Execução Criminal (PEC); e

 b) autuação do expediente, em primeira instância (52ª Zona Eleitoral – 

19 Op. Cit. ver nota 1.
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São Luiz Gonzaga), na classe processual EP – Execução Penal, cabendo àquele juízo 
eleitoral a apreciação, concretamente, da necessidade de remessa dos autos à Vara 
local de Execuções Penais da Justiça Estadual, observando-se o teor da Súmula n. 
192/STJ.

 É como voto, Senhor Presidente.

DECISÃO
 Por unanimidade, determinaram o início do cumprimento das sanções 

penais impostas ao réu Oilson de Matos Albring, cuja condenação já transitou em jul-
gado e, por maioria, acolheram preliminar suscitada de ofício e declinaram da compe-
tência para a análise do pleito ministerial com relação ao réu Adão Almeida de Barros, 
determinando a remessa de autos suplementares do presente expediente ao TSE, 
vencidos nessa parte o relator, Des. Brasil Santos e a Desa. Liselena.

   
 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Presidente da Sessão.

 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
- presidente -, Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, 
Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dr. Eduardo Augusto Dias Bainy, Des. Federal 
Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Silvio Ronaldo Santos de Moraes, bem como o douto 
representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Ação de decretação de perda de cargo eletivo. Infi delidade partidária. Re-
solução TSE n. 22.610/07. Janela de desfi liação. Emenda Constitucional             
n. 91/2016.
Afastada preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Entendimento ali-
nhado com a jurisprudência do TSE no sentido de que o pretenso mandatário 
infi el e seu novo partido são litisconsortes passivos necessários nas ações de 
perda de mandato por desfi liação partidária.
Ajuizamento do feito sem prova da desfi liação dos quadros da grei requeren-
te. Pedido fundamento em atos de negociações e arranjos políticos relaciona-
dos ao abandono partidário e à migração informal, que precederam a efetiva 
desfi liação e o posterior ingresso em nova legenda.
Instituto da fi delidade partidária fl exibilizado pelo prazo de “janela” regula-
mentado pela Emenda Constitucional n. 91/2016, a qual prevê a possibilida-
de de desfi liação partidária, sem prejuízo do mandato, desde que respeitado 
o prazo de trinta dias seguintes da sua promulgação.
Caracterizado o desligamento do partido dentro do permissivo legal, confor-
me assentamentos da Justiça Eleitoral, a amparar a manutenção do mandato 
eletivo.
Improcedência.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, afastar as preliminares e, no mérito, por 
maioria, julgar improcedente a ação, vencido o Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 08 de junho de 2016.

 Dr. Leonardo Tricot Saldanha,
 Relator.

RELATÓRIO
 Trata-se de pedido de perda de mandato eletivo por infi delidade partidá-

ria ajuizada pelo PARTIDO DA REPÚBLICA – PR em desfavor de VOLNEI DA SILVA 
ALVES, deputado estadual eleito pelo PR nas eleições de 2014 e 1º vice-presidente 
da agremiação, e PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC.

 Narra a inicial que, no dia 16.01.2016, antes do prazo de desfi liação auto-
rizado pela EC 91/16, o requerido, único deputado estadual eleito pelo PR, fi liou-se ao 
Partido Social Cristão, em evento fi nanciado e organizado pela assessoria do próprio 
parlamentar, o qual foi realizado com a fi nalidade específi ca de noticiar a assinatura da 

PROCESSO CLASSE PET N. 5-72.2016.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: PORTO ALEGRE

REQUERENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR
REQUERIDO: VOLNEI DA SILVA ALVES E PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
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fi cha de fi liação. A migração de partido seria notória, fato divulgado pelo PSC e pela 

imprensa, conforme seguintes elementos de prova: a) fotografi as que retratam o de-

putado com líderes do PSC e a solenidade destinada à assinatura da fi cha de fi liação;   

b) fi lmagem de discurso do requerido; c) cópia do contrato de locação para a con-

venção do PSC, no qual consta como locatário o assessor parlamentar do requerido;       

d) migração do assessor parlamentar do deputado para o PSC, com permanência de 

suas atividades no gabinete do demandado; e) vídeo no qual o presidente do PSC 

convoca fi liados a comparecem ao evento, porque o partido agora teria um deputado; 

f) matéria publicada por emissora de rádio afi rmando que o parlamentar deixaria o 

partido em março; g) confecção de um banner do PSC com inscrição do nome do de-

mandado; h) e-mails relatando que fi liados ao PR estariam promovendo desfi liações 

por orientação do deputado Volnei; i) e-mail em que um vereador eleito pelo PSC pede 

apoio ao demandado. Concluiu que houve ato de infi delidade partidária sufi ciente 

para a determinação da perda do cargo eletivo. Requereu o afastamento liminar de 

Volnei da Silva Alves do exercício do mandato (fl s. 2-16). Juntou prova documental e 

mídia com vídeos do evento (fl s. 17-50) e postulou a oitiva de testemunhas (fl s. 51-52).

 A liminar foi indeferida e o PR foi intimado para emendar a petição inicial 

a fi m de promover a citação do partido para o qual teria migrado o mandatário preten-

samente infi el (fl . 54 e verso).

 Cumprida a determinação (fl . 57), e expedidas as cartas de citação (fl s. 

69-70), os requeridos ofereceram respostas.

 O Partido Social Cristão suscitou preliminar de falta de interesse pro-

cessual, devido à ausência de prova da desfi liação do detentor do cargo eletivo, que 

permanece fi liado ao PR; e arguiu sua ilegitimidade passiva ad causam em face da 

inexistência de prova da fi liação ao PSC. Requereu a extinção do feito sem resolução 

de mérito e a declaração da inexistência do direito material pleiteado (fl s. 72-78).

 Volnei da Silva Alves respondeu à ação aduzindo preliminar de ausência 

de citação, ao argumento de que, embora tenha sido procurado para assinatura de 

um AR, a sua citação deveria ser pessoal. Alega carecer ao autor interesse de agir, 

em face da permanência de sua fi liação ao PR e da inexistência de ato de desfi lia-

ção. Considera ser caluniosa a afi rmativa de que se encontra fi liado ao PSC, e que o 

demandante forjou provas nesse sentido. Disse que a ação representa perseguição 

partidária, ausente apuração dos fatos em processo intrapartidário. Explica que “por 

ser missionário próprio das palavras do Livro do Antigo Testamento, tornou-se po-

pular entre os fi liados e membros do Partido Social Cristão”. Narra receber convites 

para palestras e uma possível coligação entre o PR e o PSC devido à sua atividade 

como missionário. Afi rma ter sido visitado, em seu gabinete, por um amigo pessoal, 

integrante da direção do PSC, acompanhado de outro fi liado à legenda. Assinala ter 

apenas comparecido ao evento promovido pelo PSC na condição de palestrante, ra-

zão pela qual seu nome foi grafado no banner, material que lhe foi entregue como 

lembrança. Entende tratar-se de mera especulação a matéria divulgada na imprensa 
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relativa à sua migração partidária. Refere terem sido enviados, em datas muito próxi-
mas, os e-mails mencionados na inicial, e que o vídeo no qual o presidente do PSC 
menciona a sua provável fi liação ao partido consistiu em “artimanha da propaganda 
para atrair mais pessoas ao evento”. Defende que seu assessor parlamentar apenas 
prestou ajuda ao PSC na busca de espaço para a solenidade partidária, tendo assina-
do o contrato de locação na ausência de um fi liado ao PSC para fi rmá-lo (fl s. 103-114). 
Arrolou testemunhas e juntou documentos (fl s. 115-117).

 Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou pare-
cer de mérito pela procedência dos pedidos (fl s. 119-126).

 Para exame da prefacial de nulidade por falta de citação, solicitei infor-
mações à Secretaria Judiciária (fl . 128), a qual manifestou-se informando o que segue 
(fl . 132):

Antes do retorno do Aviso de Recebimento - AR, o PSC apresentou 
resposta e juntou procuração em 16/02/2016 (fl s. 72-97).
Igualmente, antes do retorno do AR, em 18.02.2016, o requerido Volnei 
Silva Alves protocolou instrumento de mandato, constituindo procura-
dor, que retirou, nesta mesma data, os autos em carga com a fi nalidade 
de apresentar resposta (fl . 98-102). O processo foi devolvido ao Car-
tório em 23.02.2016 com a Resposta protocolada sob o n. 5.622/2016 
(fl s. 103-117).
Em 24.02.2016 os autos foram com vista à Procuradoria Regional Elei-
toral, retornando com parecer em 29.02.2016, sendo conclusos nessa 
mesma data (fl s. 118-127).
Por fi m, cabe informar que o AR referente à Carta de Citação n. 
006/2016 foi devolvido na CORIP em 07.03.2016, com a assinatura 
de Aline O Coitinho, Identidade n. 2090604341, como recebedora (fl . 
131).

 O AR relativo à carta de citação enviada a Volnei da Silva Alves foi jun-
tado à fl . 133, em 10.3.2016.

 Em nova petição, o parlamentar requereu o julgamento antecipado do 
feito sob a alegação de que há falta de interesse de agir, uma vez que o primeiro su-
plente a assumir o cargo eletivo seria de outro partido que não o PR, devido à coliga-
ção com outras legendas formada nas eleições de 2014. Asseverou que o partido re-
querente ajuizou a ação com abuso de poder, e que as provas acostadas com a inicial 
foram obtidas por meios ilícitos, caracterizando fraude e má-fé. Postulou a extinção do 
feito e invocou a existência de fumaça do bom direito e de perigo da demora, devido 
ao prejuízo causado em sua imagem por meio de informações no sentido de que seu 
mandato estaria em risco (fl s. 135-141). Juntou novos documentos (fl s. 142-185).

 Com a decisão das fl s. 187-188 afastei as preliminares de: a) falta de 
interesse de agir por ausência de suplentes, uma vez que o PR elegeu suplentes ap-
tos a assumir o mandato eletivo em caso de procedência da ação; e b) nulidade por 
ausência de citação, por inexistência de previsão no sentido de que os deputados es-
taduais usufruam da prerrogativa de citação pessoal, e em razão do comparecimento 
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espontâneo do demando, que ofereceu defesa de mérito, juntou provas e arrolou 
testemunhas. O enfrentamento das demais prefaciais, por tangenciarem o mérito, foi 
postergado para a decisão fi nal.

 O pedido de oitiva de testemunhas foi indeferido e a instrução foi encer-
rada, com abertura de prazo para apresentação de alegações fi nais.

 O Partido Social Cristão manifestou-se reiterando as preliminares de ile-
gitimidade passiva ad causam e de falta de interesse do Partido da República, devido 
à ausência de provas de ato de desfi liação partidária (fl s. 192-195).

 Volnei da Silva Alves sustentou que permanece fi liado ao Partido da Re-
pública e reiterou a preliminar de falta de interesse do PR, entendendo que o suplente 
a assumir eventual cargo eletivo seria de outro partido, o PCdoB, agremiação que 
integrou coligação com o PR nas eleições de 2014. Alegou que sofre perseguição 
partidária do presidente do Partido da República, Sr. Cajar Nardes, o qual, unido com 
o secretário-geral do PR, teria roubado a senha do seu e-mail particular e o contrato 
de locação do evento ocorrido no dia 16.01.2016, documento que estava junto aos 
pertences pessoais do assessor parlamentar do requerido Volnei. Assevera que os 
e-mails colacionados, nos quais fi liados ao PR afi rmam terem sido convidados pelo 
mandatário a migrar para o PSC, foram forjados, e que Cajar Nardes editou o vídeo 
anexado aos autos a fi m de denegrir sua imagem e impedir a sua assunção ao cargo 
de presidente do Partido da República (fl s. 197-203).

 O Partido da República invocou os argumentos expostos no parecer mi-
nisterial das fl s. 119-126, o art. 1º da Constituição Federal, e requereu a procedência 
dos pedidos (fl s. 205-207).

 A Procuradoria Regional Eleitoral ratifi cou o parecer de mérito das fl s. 
119-126, que opinou pelo julgamento de procedência dos pedidos, ressaltando o inte-
resse jurídico do PR no feito, uma vez que elegeu suplente para o cargo de deputado 
estadual no pleito de 2014 (fl s. 209-210v.).

 Após conclusos os autos para julgamento, o Partido Social Cristão jun-
tou petição e documentos (fl s. 214-216), demonstrando que o mandatário requereu 
sua desfi liação partidária do Partido da República em 02.3.2016, e fi liou-se ao PSC 
em 17.3.2016, em observância ao prazo estabelecido na EC 91/16.

 Ato contínuo, o Partido da República manifestou-se pela ciência dos fa-
tos e requereu o imediato julgamento do feito (fl s. 219-220).

 Determinei abertura de nova vista à Procuradoria Regional Eleitoral (fl . 
222), que se manifestou no sentido da ratifi cação do parecer de mérito pela procedên-
cia do pedido de declaração da desfi liação partidária sem justa causa, consignando 
que os novos documentos juntados embasam o raciocínio de que os fatos discutidos 
no feito são anteriores à promulgação da EC 91/16 (fl s. 226-227).

 É o relatório.
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VOTOS
Dr. Leonardo Tricot Saldanha (Relator)

 Antes de adentrar no exame do mérito, passo ao enfrentamento das pre-
liminares suscitadas, observando que as alegações de falta de interesse por ausência 
de suplentes do PR, e de nulidade por ausência de citação pessoal do parlamentar, 
foram devidamente afastadas pela decisão das fl s. 187-188, contra a qual não se in-
surgiram as partes.

 Apenas porque foi reiterada a arguição em sede de alegações fi nais, 
no sentido de que não haveria suplentes do PR a assumir o mandato na hipótese de 
eventual vacância do cargo eletivo, cumpre frisar o entendimento do STF no sentido 
de que o direito de preenchimento da vaga é do partido político detentor do mandato, 
e não da coligação partidária:

Liminar em Mandado de Segurança. Ato do Presidente da Câmara dos 
Deputados. Preenchimento de vaga decorrente de renúncia a mandato 
parlamentar. Partido político. Coligação partidária. Questão constitu-
cional consistente em saber se a vaga decorrente de renúncia a man-
dato parlamentar deve ser preenchida com base na lista de suplentes 
pertencentes à coligação partidária ou apenas na ordem de suplentes 
do próprio partido político ao qual pertencia o parlamentar renunciante.
1. A jurisprudência, tanto do Tribunal Superior Eleitoral (Consulta 
1.398), como do Supremo Tribunal Federal (Mandados de Segurança 
26.602, 26.603 e 26.604), é fi rme no sentido de que o mandato parla-
mentar conquistado no sistema eleitoral proporcional também pertence 
ao partido político.
2. No que se refere às coligações partidárias, o TSE editou a Re-
solução n. 22.580 (Consulta 1.439), a qual dispõe que o mandato 
pertence ao partido e, em tese, estará sujeito à sua perda o parla-
mentar que mudar de agremiação partidária, ainda que para legen-
da integrante da mesma coligação pela qual foi eleito.
3. Aplicados para a solução da controvérsia posta no presente mandado 
de segurança, esses entendimentos também levam à conclusão de que 
a vaga deixada em razão de renúncia ao mandato pertence ao partido 
político, mesmo que tal partido a tenha conquistado num regime eleitoral 
de coligação partidária. Ocorrida a vacância, o direito de preenchimento 
da vaga é do partido político detentor do mandato, e não da coligação 
partidária, já não mais existente como pessoa jurídica.
4. Razões resultantes de um juízo sumário da controvérsia, mas que 
se apresentam sufi cientes para a concessão da medida liminar. A ur-
gência da pretensão cautelar é evidente, tendo em vista a proximidade 
do término da legislatura, no dia 31 de janeiro de 2011.
5. Vencida, neste julgamento da liminar, a tese segundo a qual, de 
acordo com os artigos 112 e 215 do Código Eleitoral, a diplomação dos 
eleitos, que fi xa a ordem dos suplentes levando em conta aqueles que 
são pertencentes à coligação partidária, constitui um ato jurídico perfei-
to e, a menos que seja desconstituído por decisão da Justiça Eleitoral, 
deve ser cumprido tal como inicialmente formatado.
6. Liminar deferida, por maioria de votos.1 (Grifo do autor.)

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em Mandado de segurança n. 29988. […]. 
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 O resultado das eleições proporcionais estaduais do pleito de 2014 de-
monstra que, apesar de ter integrado coligação com outras siglas partidárias, o PR 
elegeu suplentes para o cargo de deputado estadual, prevalecendo o interesse jurídi-
co do partido em requerer a perda do mandato eletivo de parlamentar pretensamente 
infi el eleito pela sigla.

 Relativamente à preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do Parti-
do Social Cristão, tem-se que a agremiação integra o feito devido à afi rmação de que 
o deputado estadual requerido fi liou-se ao PSC em 16 de janeiro de 2016. Nessas 
circunstâncias, oportunizou-se à legenda o mais amplo contraditório a fi m de defender 
o cargo eletivo em disputa nos autos.

 Demais disso, conforme referi na decisão da fl . 54 e verso, a jurisprudên-
cia do Tribunal Superior Eleitoral orienta-se no sentido de que o mandatário pretensa-
mente infi el e seu novo partido são litisconsortes passivos necessários nas ações de 
infi delidade partidária:

Eleições 2012. Recurso Especial Eleitoral. Cargo. Vereador. Ação Per-
da de Cargo Eletivo por desfi liação partidária. Ausência de citação de 
partido político na exordial. Acórdão regional que assentou a decadên-
cia. Litisconsórcio passivo necessário. Ausência de certeza jurídica 
acerca da fi liação a novo partido político no momento do ajuizamento 
da ação reconhecida pela Justiça Eleitoral. Singularidade que afasta 
eventual decadência. Recurso especial ao qual se dá provimento.
1. O litisconsórcio passivo necessário entre o candidato eleito e a novel 
agremiação a que tenha se fi liado é medida que se impõe em ações de 
perda de mandato eletivo por suposta infi delidade partidária, a teor do 
art. 4º da Res.-TSE n. 22.610/2007.
2. O art. 4º da Res.-TSE n. 22.610/2007 preconiza que tanto o manda-
tário (i.e., candidato eleito) quanto o (novo) partido em que esteja ins-
crito após a desfi liação devem ser citados para apresentar a resposta.
3. O litisconsorte passivo necessário reclama sua formação nos pro-
cessos de perda de mandato eletivo por desfi liação partidária apenas 
e tão somente nas hipóteses em que o mandatário esteja fi liado a novo 
partido político na data da propositura da ação, de sorte que descabe 
reconhecer a decadência do direito da ação pela ausência de indica-
ção do litisconsorte sempre que a própria Justiça Eleitoral verifi car que 
o parlamentar não se encontrava fi liado a qualquer agremiação parti-
dária.
4. No caso sub examine,
a) A despeito de haver ingressado com a presente ação tempestiva-
mente, em 09.12.2013 (fl s. 2), o Recorrente não promoveu a citação do 
Partido Republicano da Ordem Social (PROS) na exordial, resultando 
na extinção do processo com resolução do mérito, em virtude da as-
sentada decadência.
b) Nada obstante, mostrou-se inviável a exigência de citação da agre-
miação para compor a lide, ante a ausência de certeza jurídica quanto 

Rel. Min. Gimar Mendes, Brasília, DF, Tribunal Pleno, 09 de dezembro de 2010. In: Diário de Jus-
tiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 108, p. 18, 07 jun. 2011. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20110606_108.pdf>. Acesso em: 26 jul. 2016.
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à existência de nova fi liação partidária, de acordo com documento emi-
tido pela própria Justiça Eleitoral.
5. Recurso especial provido para afastar a decadência e determinar ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Pará que prossiga na análise da desfi lia-
ção partidária como entender de direito.2 

 Portanto, o PSC possui legitimidade para responder à ação, garantindo-
lhe, assim, ampla defesa e contraditório.

 As preliminares relativas à ausência de prova da desfi liação do parla-
mentar demandado, que permaneceria fi liado ao PR, e de inexistência de fi liação ao 
PSC, confundem-se com o mérito e com este serão ora analisadas, uma vez que o PR 
defende que o conjunto de documentos juntados aos autos comprovam a existência 
de desfi liação partidária e respectiva fi liação ao partido PSC, circunstância que de-
manda análise probatória.

 De acordo com a inicial, apesar da ausência de formalização escrita jun-
to ao Partido da República e à Justiça Eleitoral, o Deputado Estadual Volnei da Silva 
Alves efetuou nova fi liação partidária no Partido Social Cristão, em evento ocorrido no 
dia 16.01.2016.

 Igualmente, de forma não ofi cial, afi rma-se que o parlamentar requerido 
teria praticado atos políticos dando conta de sua desfi liação partidária e migração 
para o PSC.

 Argumenta-se que, em janeiro de 2016, ciente da PEC que tramitava no 
Congresso Nacional e levou à edição da Emenda Constitucional n. 91 – a qual facul-
tou a parlamentares o desligamento do partido pelo qual foram eleitos, sem prejuízo 
do mandato – o mandatário aliou-se ao PSC, assinou fi cha de fi liação e passou a 
integrar o partido. Tais atos consubstanciariam infi delidade partidária, uma vez que a 
norma somente autorizou a migração nos trinta dias seguintes à data de sua promul-
gação, ocorrida em 19.02.2016.

 Os fatos ensejadores de infi delidade partidária estariam caracterizados 
pelas seguintes provas acostadas aos autos:

 a) fotos retratando o deputado com líderes do PSC em seu gabinete jun-
to à Assembleia Legislativa, publicadas no site de relacionamentos facebook (fl . 3);

 b) fotografi as da convenção destinada à assinatura da fi cha de fi liação 
do parlamentar ao PSC, realizada no Hotel Ritter, em Porto Alegre, e fi lmagem do dis-
curso promovido pelo requerido no local (mídia da fl . 24);

 c) cópia do contrato de locação da sala em que foi realizado o evento, 
no qual consta como locatário o assessor parlamentar do deputado requerido, Altair 
Alves Pereira (fl s. 26-32, 34 e 36);

2 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 23.517. […]. Rel. Min. Luiz Fux, 
Brasília, DF, 06 de agosto de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 175, p. 62, 15 
set. 2015. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. 
Acesso em: 26 jul. 2016.
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 d) desfi liação do assessor Altair Alves Pereira do PR, e sua respectiva 
fi liação ao PSC, com permanência de atividades junto ao gabinete do parlamentar    
(fl . 37);

 e) vídeo em que o presidente do PSC convoca fi liados ao PSC a compa-
recerem no evento de fi liação do requerido, no qual afi rma que “o Partido Social Cris-
tão do Rio Grande do Sul terá um deputado”, divulgado nas redes sociais facebook e 
whatsapp (mídia da fl . 24);

 f) matéria publicada no portal da internet da emissora Rádio Guaíba, em 
17.01.2016, sob o título “Missionário Volnei deixa PR em março” (fl . 6);

 g) confecção de um banner do PSC no qual o nome do requerido consta 
como integrante da agremiação (fl . 7);

 h) e-mails nos quais os presidentes de diretórios municipais do PR afi r-
mam que eleitores estão promovendo desfi liações por orientação do demandado (fl s. 
40, 43-46);

 i) e-mail enviado ao deputado requerido por vereador eleito pelo PSC, 
solicitando-lhe apoio (fl s. 48-50);

 j) nota divulgada no Jornal NH de 19.01.2016: “E-mail atribuído à asses-
soria do deputado estadual Missionário Volnei diz que ele trocou o PR pelo PSC – a 
assessoria do parlamentar gaúcho não confi rma a informação” (fl . 166);

 k) matéria veiculada no portal da internet da emissora Rádio Guaíba em 
25.01.2016: “Alegando infi delidade partidária, PR quer cassar mandato do deputado 
Missionário Volnei”. No rodapé, lê-se “Deputado Missionário Volnei garante que segue 
no PR até 2018” (fl . 167);

 l) reportagem publicada no Jornal do Comércio de 26.01.2016: “PR pro-
cessa Missionário Volnei por infi delidade partidária” (fl . 168-169);

 m) notícia compartilhada em blog da internet no dia 26.01.2016: “PR 
quer de volta o mandato do deputado Missionário Volnei. Preventivamente” (fl . 170);

 n) aparte publicado no Jornal Correio do Povo de 30.1.2016: “Deputado 
Estadual Missionário Volnei começa a limpar a área para ingressar no PSC. Ontem, 
exonerou todos os Cargos em Comissão (CCs) do seu gabinete ligados ao partido da 
República (PR)” (fl . 171);

 o) matéria veiculada no portal da internet da emissora Rádio Guaíba 
em 18.01.2016: “Deputado Missionário Volnei garante que segue no PR até 2018”            
(fl . 173);

 p) reportagem publicada no Jornal Correio do Povo de 19.01.2016 afi r-
mando: “O deputado Missionário Volnei (PR) está sendo sondado pelo PSC e tem 
expectativa de que aconteça uma alteração na legislação para possivelmente deixar 
a sigla” (fl . 174);

 q) nota divulgada no Jornal Gazeta do Sul de 22.01.2016: “O troca-troca 
partidário também chegou à Assembleia Legislativa. O deputado estadual Missionário 
Volnei, que preside a CPI das Próteses, está ameaçando trocar o PR pelo PSC. […] A 
troca pode ocorrer em março ou apenas em 2018.” (fl . 175).
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 Observa-se que o caderno probatório traz farta documentação de atos 
caracterizadores de infi delidade partidária, evidenciando-se a delicadeza e a comple-
xidade do exame do pedido de decretação de perda do cargo eletivo, em razão da 
ausência de juntada de prova da desfi liação do requerido do PR.

 À presente ação aplicam-se as disposições previstas no art. 22-A da Lei 
n. 9.096/95, incluído pela Lei n. 13.165/15, e na Resolução TSE n. 22.610/073, que 
asseguram aos partidos pleitearem a decretação da perda de cargo eletivo em decor-
rência de desfi liação partidária sem justa causa.

 O caput do novel art. 22-A da Lei dos Partidos Políticos é categórico ao 
dispor que o direito de ação do partido político nasce com a desfi liação partidária do 
parlamentar: “Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfi liar, sem 
justa causa, do partido pelo qual foi eleito”.

 Esta prova não foi produzida pelo requerente.
 Contudo, o Partido Social Cristão juntou petição e documentos (fl s. 

214-216), demonstrando que o mandatário requereu sua desfi liação partidária 
do Partido da República em 02.3.2016, e fi liou-se ao PSC em 17.3.2016.

 A consulta ao sistema de registro de fi liações partidárias da Justiça 
Eleitoral – Filiaweb aponta que a desfi liação do Deputado Estadual Volnei da 
Silva Alves do Partido da República formalizou-se em 04.3.2016, data em que 
protocolou, perante a zona eleitoral, requerimento de desfi liação.

 Até o dia 17.3.2016 Volnei não estava fi liado a partido político.
 Esta constatação bem evidencia que, na data do ajuizamento do 

feito, o mandatário permanecia fi liado ao partido pelo qual foi eleito, o PR.
 Em verdade, a ausência de desfi liação formal, quando do início da trami-

tação, é fato assumido pelo Partido da República na própria petição inicial, dado que a 
ação foi ajuizada justamente em vista da manifesta iminência de saída do mandatário 
para outra  legenda em janeiro de 2016, antes do prazo que seria constitucionalmente 
autorizado, que se deu apenas a partir de fevereiro.

 A Emenda Constitucional n. 91, de 18 de fevereiro de 2016, publicada 
no DOU de 19.2.2016, alterou a Constituição Federal para estabelecer a possibilida-
de, excepcional e em período determinado, de desfi liação partidária, sem prejuízo do 
mandato, nos seguintes termos:

Art. 1º É facultado ao detentor de mandato eletivo desligar-se do par-
tido pelo qual foi eleito nos trinta dias seguintes à promulgação desta 
Emenda Constitucional, sem prejuízo do mandato, não sendo essa 
desfi liação considerada para fi ns de distribuição dos recursos do Fun-
do Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e televisão.
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

3 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 22.610, de 25 de outubro de 2007. [Resolução 
sem ementa]. Rel. Min. Antonio Cezar Peluso, Brasília, DF, 25 de outubro de 2007. In: Diário da 
Justiça da União, Brasília, DF, p. 169, 30 out. 2007.
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 Considerando a data da desfi liação contida nos assentamentos desta 
Justiça Especializada, 04.3.2016, verifi ca-se que foi observado o período de tempo 
previsto na emenda constitucional.

 Bem observa-se que esta ação apresenta pedido sui generis de decre-
tação de perda de cargo eletivo por desfi liação partidária não formalizada (que poste-
riormente veio a se concretizar, conforme demonstra a abundante prova dos autos).

 Examinadas as circunstâncias específi cas da causa - e nada obstante a 
discussão ética e moral que possa ser estabelecida quanto ao juízo de valor dos fatos 
retratados nos autos, a demonstrarem, estreme de dúvidas, ter ocorrido abandono 
partidário e migração informal para outra sigla antes do período autorizado pela Cons-
tituição Federal, tenho que o pedido deve ser analisado com criterioso rigor técnico e 
respeito aos requisitos formais legalmente previstos.

 Há, nos autos, prova cabal e irrefragável de que o parlamentar, em ja-
neiro de 2016, deixou a sigla partidária pela qual foi eleito, aliando-se à agremiação 
requerida.

 A previsão do Partido da República foi certeira. Porém, apesar de real 
no plano dos fatos da vida, não há como acolher o pedido de perda do cargo, pois 
desfi liação, formalizada, realmente não havia.

 Refl eti muito sobre a questão porque o instituto da fi delidade partidária, 
embora muito caro à democracia e a todos os eleitores, vem sendo, paulatinamen-
te, fl exibilizado com o implemento dos chamados prazos de “janela”, instituídos pela 
reforma eleitoral de 2015 e pela EC n. 91 de 2016, com a fi nalidade de autorizar a 
mudança de partido sem prejuízo do cargo eletivo.

 Ideal seria que as negociações ou arranjos que precedem as trocas par-
tidárias se dessem nos bastidores da vida política, vindo à tona apenas o resultado 
desses acertos.

 No caso em tela, no entanto, a negociação veio a público.
 Porém, não há como considerar que durante esse período já havia ato 

de desfi liação sufi ciente para a determinação da perda do cargo eletivo, bastando, 
para isso, ter presente que o raciocínio inverso conduziria à possibilidade de o partido 
tomar o cargo de detentor de mandato que permanece fi liado.

 Ademais, o PR não estava desprotegido contra a atuação do mandatá-
rio, pois a Lei dos Partidos Políticos estabelece que a violação dos deveres partidários 
deve ser apurada e punida pelo competente órgão, na conformidade do que disponha 
o estatuto de cada partido (art. 23, Lei n. 9.096/95).

 No ponto, ressalto que o art. 24 da Lei dos Partidos Políticos é expresso 
ao determinar o dever de disciplina partidária, ao dispor:

Na Casa Legislativa, o integrante da bancada de partido deve subordi-
nar sua ação parlamentar aos princípios doutrinários e programáticos 
e às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de direção partidários, na 
forma do estatuto.
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 O art. 25, por sua vez, assegura aos partidos uma série de medidas a 
serem tomadas a fi m de coibir atos de deslealdade dos fi liados, possibilitando até 
mesmo que a agremiação promova o desligamento temporário do parlamentar da 
bancada:

Art. 25. O estatuto do partido poderá estabelecer, além das medidas 
disciplinares básicas de caráter partidário, normas sobre penalidades, 
inclusive com desligamento temporário da bancada, suspensão do di-
reito de voto nas reuniões internas ou perda de todas as prerrogativas, 
cargos e funções que exerça em decorrência da representação e da 
proporção partidária, na respectiva Casa Legislativa, ao parlamentar 
que se opuser, pela atitude ou pelo voto, às diretrizes legitimamente 
estabelecidas pelos órgãos partidários.

 Desse modo, verifi ca-se que os fatos narrados constituem questões a 
serem discutidas de forma interna corporis pela agremiação partidária, de acordo com 
o estabelecido em seu estatuto.

 A rigor, o exame dos autos demonstra que Volnei deveria ter sido imedia-
tamente expulso do Partido da República. Penso que isso não ocorreu porque existe 
jurisprudência – anacrônica, no meu sentir - do Tribunal Superior Eleitoral, afi rmando 
que a expulsão não gera perda do cargo eletivo. Por essa razão, o partido político 
fi ca com receio de expulsar o mandatário e perder o cargo. Na verdade, os casos de 
expulsão de fi liado, por justa causa, deveriam equivaler-se às situações de perda de 
cargo por infi delidade partidária. Já houve decisão deste Tribunal, em 2011, em que 
destaquei que, se o mandatário praticou ações que o levaram a ser expulso, o cargo 
deveria permanecer com o partido4. No referido processo, prevaleceu neste Tribunal 
o entendimento de que a expulsão não é óbice para que a agremiação proponha 
ação visando reaver o cargo eletivo. Mas, infelizmente, esse não é o entendimento 
do Tribunal Superior Eleitoral. E é por isso que o Partido da República não expulsou 
o deputado Volnei da Silva Alves como, afi nal de contas, deveria ter feito, dentro da 
materialidade. 

4 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Petição n. 29041. Pedi-
do de decretação de perda de cargo eletivo. Pretensão de reaver cargo de correligionário expulso 
da agremiação por desobediência às diretrizes partidárias. Interposição de recurso regimental 
contra despacho desfavorável ao pedido de antecipação de tutela, visando o imediato afastamento 
do parlamentar excluído. Hermenêutica do dispositivo contido no artigo 1º da Resolução TSE n. 
22.610/07, para adequar o seu comando normativo ao verdadeiro sentido substancial pretendido 
pelo legislador. Novel entendimento da Corte, para dar tratamento equânime a todos os casos de 
comprovada infi delidade decorrentes de ato de desfi liação voluntária ou expulsão. Hipóteses tute-
ladas pela legislação de regência, demandando produção de provas e análise do Poder Judiciário. 
Não conhecimento do regimental, com base no artigo 11 da citada resolução. Determinado o regu-
lar processamento do feito. Rel. Dr. Hamilton Langaro Dipp, Porto Alegre, RS, 25 de novembro de 
2011. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 210, p. 6, 05 dez. 2011. 
Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 26 jul. 2016.
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 Concluo, assim, que não deve ser decretada a perda do cargo eletivo na 
hipótese apresentada nos autos.

 ANTE O EXPOSTO, afasto as preliminares suscitadas e VOTO pela im-
procedência dos pedidos.

 (Por unanimidade, afastaram as preliminares e, no mérito, após o voto 
do relator que julgou improcedente a ação, no que foi acompanhado pela Dra. Gisele, 
Dra. Maria de Lourdes e Desa. Liselena, pediu vista o Des. Paulo Afonso. Aguarda o 
voto vista o Dr. Jamil. Julgamento suspenso.)

Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz (Voto-vista):
 Pedi vista dos autos para melhor examinar as circunstâncias do caso.
 O eminente relator decide por bem julgar improcedente o pedido de de-

cretação de perda de mandato eletivo formulado pelo PARTIDO DA REPÚBLICA, ao 
argumento de não ter havido a desfi liação formal do Deputado Volnei, o que teria ape-
nas se evidenciado em 02.3.2016, estando ao amparo da EC 91, de 18 de fevereiro 
de 2016.

 Peço vênia para divergir de Sua Excelência e de seus judiciosos funda-
mentos.

 Começo lembrando a fundamental importância do positivismo jurídico 
para conferir cientifi cidade ao Direito, nos idos do século XIX, permanecendo até o 
século XX, quando teve início a sua derrocada. Não se discute a inegável contribuição 
da obra de Hans Kelsen, no seu clássico “Teoria Pura do Direito”, que não atribuía 
força normativa aos princípios, nem guardava preocupação com a realidade de fato, a 
existência ou fenomenologia.

 Embora sejamos, nós todos, produtos da tradição liberal normativista 
que contaminou a produção do direito da civil law, com expectativas de encontrar 
respostas para todas as situações do cotidiano nos textos legais, a modo formal-posi-
tivista subsuntivo, faz-se necessário superar o método jurídico que percebe o Direito 
apenas como forma, decorrente que é de um pensamento jurídico de índole simples-
mente cognitivo-analítico e lógico-dedutivo e que ignora, por isso, a realidade da vida, 
sequestrada pelo positivismo. 

O formalismo do positivismo jurídico força os tribunais a substituir uma 
justiça substantiva mais densa, que solaparia políticas sociais conser-
vadoras, por uma concepção fraca de justiça processual, que a pro-
moveria.5 

 A hermenêutica amplamente adotada nos tribunais cedeu espaço à 
ressurreição de uma vertente positivista (exegética) que há muito fi cou démodé. 

5 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Nelson Boeira (Trad.). 4. ed. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2011.
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Superada inclusive pelos positivistas normativos como Kelsen, que, embora defen-
da a pureza da ciência do direito intentando livrá-la de qualquer infl uência moral ou 
política na aplicação da lei, confere ao juiz um amplo poder, incluso o de desbordar 
a moldura legal, não se limitando à moldura semântica, é dizer, às polissemias6.

 A hermenêutica é vida, existência, faticidade e fenomenologia. O intér-
prete não é um outsider do processo hermenêutico. Há sempre um

[…] “já-compreendido” em todo o processo hermenêutico. No conto, 
está o contador. É por isso que Heidegger vai dizer que o mensageiro 
já vem com a mensagem. É por isso que não se pode falar, de forma 
simplista, em “textos jurídicos”. O texto não existe em si mesmo. O 
texto não segura, por si mesmo, a interpretação que lhe é dada. Do 
texto sairá, sempre, uma norma. O texto será sempre o “já normado” 
pelo intérprete.7

 E a compreensão, para se legitimar, precisa estar consentânea não ape-
nas com a realidade do caso posto, mas também com os princípios constitucionais.

 O novo paradigma de justiça instituído pelo Estado Democrático de Di-
reito, incompatível com a matriz positivista, superou a ideia do direito como sistema 
de regras e a racionalidade lógico-formal causa e efeito, trazendo a lume o discurso 
constitucional dos princípios, cujo papel é representar a efetiva possibilidade de res-
gate do mundo prático (faticidade), até então sequestrado pelo positivismo e, muito 
importante, a acomodação da moral e da ética ao direito. 

Com efeito, se o constitucionalismo compromissário e diretivo altera 
(substancialmente) a teoria das fontes que sustentava o positivismo, 
e os princípios vêm a propiciar uma nova teoria da norma (atrás de 
cada regra há, agora, um princípio que não a deixa se “‘desvencilhar” 
do mundo prático), é porque também o modelo de conhecimento sub-
suntivo, próprio do esquema sujeito-objeto (nas suas duas faces, ob-
jetivista e subjetivista), tinha que ceder lugar a um novo paradigma 
compreensivo-interpretativo.8 

 Streck afi rma que a Constituição é, “em toda a sua substancialidade, o 
topos hermenêutico que conformará a interpretação do restante do sistema jurídico”9. 
E mais, se referindo ao pensamento de Paulo Bonavides, afi rma “há de se ter claro 

6 KELSEN, Hans. Teoria pura del derecho: introducción a la ciencia del derecho. Tradução da edi-
ção francesa Théorie Pure du Droit, de Moisés Nilve. 8. ed., Buenos Aires: Universitaria de Buenos 
Aires, 1969.

7  STRECK, Lenio. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: perspectivas e possibilidades de con-
cretização dos direitos sociais no Brasil. Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, SC, v. 8, n. 2, p. 257-301, 
maio/agosto, 2003. p. 286. Disponível em: <http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej/article/
view/336/280>. Acesso em: 26 jul. 2016.

8 Idem, p. 280.
9 STRECK, Lenio. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da construção 

do direito. 10. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 311.
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que os princípios são deontológicos (e não apenas axiológicos) e ‘governam’ a Cons-
tituição, o regime e a ordem jurídica. Não são os princípios apenas a lei, mas o Direito 
em toda a sua extensão, substancialidade, plenitude e abrangência”10. Com isso, o 
jurista gaúcho (p. 311-313) pretende ressaltar um ponto crítico da construção do Di-
reito. Vale frisar, o esquecimento da “força normativa da Constituição”. Seja no campo 
legislativo, seja no campo das decisões judiciais, é a Constituição e seus princípios 
que irão governar. 

 Dworkin11, considera os princípios mecanismos de fechamento do siste-
ma, e não de abertura. Justamente por essa propriedade fundamental, identifi ca-os, 
respondendo aos postulados positivistas contrapostos, como obrigatórios e vinculan-
tes. Corolário deste atributo é a obrigatoriedade para o legislador e para o juiz, que 
devem levá-los em consideração (a sério!), inclusive para admitir que possam pres-
crever um resultado particular (segundo os positivistas, somente as regras ditam tais 
resultados). O caráter vinculante e obrigatório dos princípios reside na impossibilidade 
de o juiz, diante deles, fazendo uso de um discricionarismo – que não tem –, deixar 
de aplicá-los sob o pretexto de serem meramente programáticos e otimizadores. O 
caráter imperativo dos princípios, como topoi hermenêuticos, decorre mesmo da sua 
natureza deontológica (e não apenas axiológica). Sua cogência dimana da força nor-
mativa da Constituição.

 Fiz essa digressão para assentar a desvalia da compreensão da regras 
que garante a permanência do mandato ao parlamentar apenas por uma questão de 
forma, em que pese o conteúdo tenha ferido de morte o princípio da fi delidade parti-
dária.

 Deve ser afastada a concepção formalista e positivista no sentido de 
que somente a desfi liação, formalmente levada a efeito, seria capaz de gerar efeito 
jurídico. Essa compreensão nega força jurígena aos fatos, como se não fossem eles 
a fonte primária do Direito.

 Na espécie, o Missionário Volnei, em 16 de janeiro de 2016, estando 
fi liado ao Partido da República, agremiação que o guindou ao mandato de deputado 
estadual, participou de evento do Partido Social Cristão, nas dependências do Hotel 
Ritter, nesta cidade de Porto Alegre, cuja pauta era sua recepção como novo fi liado 
nos quadros daquela agremiação.

 Nas palavras do próprio relator, 

[…] o caderno probatório traz farta documentação de atos caracteri-
zadores de infi delidade partidária, evidenciando-se a delicadeza e a 
complexidade do exame do pedido de decretação de perda do cargo 
eletivo em razão da ausência de juntada de prova da desfi liação do 
requerido do PR.

10 STRECK, 2011. p. 312.
11 DWORKIN, 2011. p. 56-57.
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 Foram listadas no voto do relator as seguintes provas como caracteriza-
doras de infi delidade partidária:

a) fotos retratando o deputado com líderes do PSC em seu gabinete 
junto à Assembleia Legislativa, publicadas no site de relacionamentos 
facebook (fl . 3); b) fotografi as da convenção destinada à assinatura 
da fi cha de fi liação do parlamentar ao PSC, realizada no Hotel Ritter, 
em Porto Alegre, e fi lmagem do discurso promovido pelo requerido no 
local (mídia da fl . 24); c) cópia do contrato de locação da sala em que 
foi realizado o evento, no qual consta como locatário o assessor parla-
mentar do deputado requerido, Altair Alves Pereira (fl s. 26-32, 34 e 36); 
d) desfi liação do assessor Altair Alves Pereira do PR, e sua respectiva 
fi liação ao PSC, com permanência de atividades junto ao gabinete do 
parlamentar (fl . 37); e) vídeo em que o presidente do PSC convoca 
fi liados ao PSC a comparecem no evento de fi liação do requerido, no 
qual afi rma que “o Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul terá 
um deputado”, divulgado nas redes sociais facebook e whatsapp (mí-
dia da fl . 24); f) matéria publicada no portal da internet da emissora 
Rádio Guaíba, pela internet, em 17.1.2016, sob o título “Missionário 
Volnei deixa PR em março” (fl . 6); g) confecção de um banner do PSC 
no qual o nome do requerido consta como integrante da agremiação 
(fl . 7); h) e-mails nos quais os presidentes de diretórios municipais do 
PR afi rmam eleitores estão promovendo desfi liações por orientação do 
demandado (fl s. 40, 43-46); i) e-mail enviado ao deputado requerido 
por vereador eleito pelo PSC, solicitando-lhe apoio (fl s. 48-50); j) nota 
divulgada no Jornal NH de 19.1.2016: “E-mail atribuído à assessoria do 
deputado estadual Missionário Volnei diz que ele trocou o PR pelo PSC 
– a assessoria do parlamentar gaúcho não confi rma a informação” (fl . 
166); k) matéria veiculada no portal da internet da emissora Rádio 
Guaíba em 25.1.2016: “Alegando infi delidade partidária, PR quer cas-
sar mandato do deputado Missionário Volnei”. No rodapé, lê-se “Depu-
tado Missionário Volnei garante que segue no PR até 2018” (fl . 167);  
l) reportagem publicada no Jornal do Comércio de 26.1.2016: “PR pro-
cessa Missionário Volnei por infi delidade partidária” (fl . 168-169); m) 
notícia compartilhada em blog da internet no dia 26.1.2016: “PR quer 
de volta o mandato do deputado Missionário Volnei. Preventivamente” 
(fl . 170); n) aparte publicado no Jornal Correio do Povo de 30.1.2016: 
“Deputado Estadual Missionário Volnei começa a limpar a área para 
ingressar no PSC. Ontem, exonerou todos os Cargos em Comissão 
(CCs) do seu gabinete ligados ao partido da República (PR)” (fl . 171); 
o) matéria veiculada no portal da internet da emissora Rádio Guaí-
ba em 18.1.2016: “Deputado Missionário Volnei garante que segue 
no PR até 2018” (fl . 173); p) reportagem publicada no Jornal Correio 
do Povo de 19.1.2016 afi rmando “O deputado Missionário Volnei (PR) 
está sendo sondado pelo PSC e tem expectativa de que aconteça uma 
alteração na legislação para possivelmente deixar a sigla” (fl . 174); q) 
nota divulgada no Jornal Gazeta do Sul de 22.1.2016 afi rmando “O 
troca-troca partidário também chegou à Assembleia Legislativa. O de-
putado estadual Missionário Volnei, que preside a CPI das Próteses, 
está ameaçando trocar o PR pelo PSC”. (…) “A troca pode ocorrer em 
março ou apenas em 2018 (fl . 175).

 Dessa forma, mesmo que não formalizada ofi cialmente em 16.01.2016 
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a desfi liação de Volnei, tenho que nessa data houve o seu desligamento voluntário do 
PR.

 Nesse sentido, o bem lançado parecer da douta Procuradoria, que re-
produzo:

Em 16.01.2016, ocorreu um evento do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – 
PSC, no Hotel Ritter, em Porto Alegre-RS, no qual a pauta foi a recepção 
ao novo fi liado deputado estadual pelos fi liados e pela liderança do refe-
rido partido. O vídeo da divulgação do evento (fl . 24 – arquivo AlIo3E-
PA0I2OuY4ETkKtwzmiNxz1JIodjn1Xw71W-jk.mp4), feito, com grande 
entusiasmo, pelo Presidente estadual do PSC – Moisés Rangel-, divul-
gado através da rede social facebook e do aplicativo whatsapp, demons-
tra a fi nalidade do evento acima mencionado: as boas-vindas - fi liação 
– ao deputado VOLNEI DA SILVA ALVES pelo PARTIDO SOCIAL CRIS-
TÃO – PSC, conforme a transcrição do mesmo abaixo: “Quero convocar 
a todos, os Presidentes municipais, todos os membros das Executivas, 
vereadores, todos aqueles que ocupam cargos nos governos, todos os 
simpatizantes e fi liados ao PSC, para comparecer, no dia 16 deste mês 
– sábado que vem-, a partir das 14 horas, no hotel Ritter, em frente à 
Rodoviária de Porto Alegre, para um grande evento estadual, um gran-
de encontro estadual do PSC, contando com a presença do Deputado 
Missionário Volnei, onde provavelmente estará fazendo a sua fi liação 
no Partido Social Cristão. É, querido, o Partido do Rio Grande do Sul, 
Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul terá um deputado, Depu-
tado Missionário Volnei. Então, CONTO COM A PRESENÇA DE TO-
DOS LÁ PARA DARMOS AS BOAS-VINDAS AO NOSSO DEPUTADO, 
O DEPUTADO DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO. Até lá! Um abraço.” 
(grifado). A fi liação, ainda, restou demonstrada através também da mí-
dia anexada à fl . 24, na qual há a gravação do discurso fervoroso efe-
tuado pelo deputado, no qual o mesmo se coloca como integrante do 
PSC e, ainda, milita para a plateia a necessidade de o PSC crescer, 
para atingir melhores resultados nas eleições de 2016, conforme de-
monstram os trechos da gravação transcritos abaixo (fl . 24 – arquivo 
2016116_152219.mp4):00min22seg. (aproximadamente) - “Boa tarde 
a todos! Quero cumprimentar NOSSO PRESIDENTE, que tem lutado, 
não tem parado, tem viajado, e eu tenho incomodado bastante ele, 
Moisés. […]” A partir dos 04min00seg. (aproximadamente) - “[…] Che-
gou a hora do PSC, NÓS todos, essa família, nós darmos as mãos, 
mas tem muitas coisas que precisa ser mudado. EU NÃO VIM AQUI 
“ah, vou tirar o fulano, vou tirar o beltrano, não. Nós temos 60 comis-
sões provisórias, 60 municípios né? 65 municípios! 400 e poucos mu-
nicípios ainda para eu trabalhar. Agora, Senhores Presidentes, nós 
precisamos eleger vereadores. Eu não vou tirar Presidente, mas o Pre-
sidente vai mostrar a diferença nesse ano. Nesse ano, nós estamos 
dizendo que o PSC está na frente, PSC é isso, o PSC é da família, mas 
temos somente 6 mil fi liados no Estado do Rio Grande do Sul. É pouco 
(ou não é?). PARA NÓS QUE QUEREMOS COLOCAR DEPUTADO 
FEDERAL, NÓS QUE QUEREMOS COLOCAR DEPUTADO ESTADU-
AL, ENTÃO NÓS VAMOS COMEÇAR A ARRUMAR, E NÃO QUE A 
CASA ESTÁ DESARRUMADA, NÓS VAMOS ARRUMAR OS UTENSÍ-
LIOS DE CASA PAR RECEBER AS PESSOAS. Nós precisamos disso. 
O PSC TEM UMA VISÃO E ESSA VISÃO É MARAVILHOSA. O PAÍS, 
O BRASIL PRECISA DESTA VISÃO DO PSC. 30 anos de PSC, né? 30 
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anos tem o PSC! E nós vamos fi car de braços cruzados? VOCÊ SABE 
QUE EU QUERO AJUDAR VOCÊ, VEREADOR! QUERO AJUDAR O 
SENHOR QUE É PRESIDENTE LÁ, EU VOU LÁ TE AJUDAR A FALAR 
COM O PREFEITO - “Prefeito, quero espaço”. EU NÃO CHEGUEI 
AQUI PARA TOMAR O TEU ESPAÇO. PELO CONTRÁRIO, EU QUE-
RO ACRESCENTAR LÁ NO TEU MUNICÍPIO, MAIS ESPAÇO PARA 
VOCÊ. Eu e o Presidente estávamos ali em Canoas, conversando com 
o Prefeito de Canoas. [...] Mas olha só, como que um Presidente vai 
chegar, um Prefeito vai chegar assim: “quantos fi liados tu tem?”, “28”. 
Você acha que é certo, Presidente? Precisamos crescer? Precisamos 
crescer! Presidente que, às vezes, não contribui com R$130,00 - “Ah, 
Meu Deus, não vou contribuir”. Isso não é crescer, não é visão. Eu vou 
lá e consigo algo pra você, que vai sobressair lá para você. Mas você 
tem que querer. Aqui o Presidente, que é o Moisés, fi ca ligando, Tesou-
reiro, fulano tem que contribuir, tem que falar isso. Você vai ter o que 
você quiser, mas você vai ter que estar junto também com o nosso 
Presidente” (grifado). […] As fotografi as do evento mencionado às fl s. 
04-05 corroboram a tese de que o evento foi destinado para a fi liação 
do deputado requerido, através dos gestos nelas captados, mais preci-
samente de o Deputado ter assinado documento, segurar a bandeira e 
a camiseta do PSC ao lado de fi liados, diante de uma plateia e em 
posição central – de evidência - no evento. Como se não bastasse, o 
contrato de locação do hotel Ritter, para o evento do dia 16.01.2016 (fl . 
31-32), foi fi rmado em nome de ALTAIR ALVES PEREIRA (fl s. 26-32), 
que é atual assessor do deputado requerido (cargo em comissão de 
Assessor VI - fl s. 34 e 36) e, inclusive, requereu o cancelamento da sua 
fi liação ao PR em 28.12.2015 (fl . 37). As testemunhas do referido con-
trato também são assessores do deputado VOLNEI DA SILVA ALVES, 
mais precisamente REGIS FRANCISCO FIORAVANTE (fl s. 33) e TA-
TIELI DA ROSA MANNA BARRETO (fl s. 35-36). Que razão outra have-
ria a necessidade de envolvimento dos assessores de VOLNEI DA SIL-
VA ALVES na organização do evento se não fosse um acontecimento 
de extrema importância para o deputado? Ora, caso VOLNEI DA SILVA 
ALVES fosse mero convidado do evento, como aduz às fl s. 109-113, 
não haveria a necessidade de mobilização de sua equipe, principal-
mente com os custos do referido evento. […] A notoriedade da fi liação 
ocorrida no evento do dia 16.01.2016 resta demonstrada, também, 
através da publicação de matéria no sítio eletrônico da Rádio Guaíba, 
sob o título “Deputado Missionário Volnei deixa PR em março” e na 
qual o referido veículo de comunicação dispõe que: “[…] Deputado es-
tadual de primeiro mandato na Assembleia Legislativa gaúcha, Missio-
nário Volnei está de saída do Partido da República (PR). Apesar de 
ainda não formalizar sua ida para o Partido Social Cristão (PSC), o 
parlamentar já publicou fotos com militantes da sua próxima sigla nas 
redes sociais desde a semana passada. Segundo integrantes da ban-
cada do PR na Assembleia, a projeção é que o deputado migre para o 
PSC somente em março, quando há a possibilidade do Congresso Na-
cional promulgar, após o recesso parlamentar, a PEC que abrirá uma 
‘janela’ de 30 dias na legislação permitindo que qualquer ocupante de 
cargo eletivo possa mudar de partido sem perder o mandato. De acor-
do com a assessoria jurídica do parlamentar, Missionário Volnei só fa-
lará sobre o assunto em março. [...]” (grifado). Além disso, conforme 
disposto na inicial (fl . 07), o secretário-geral do PARTIDO DA REPÚ-
BLICA – PR, Luiz Henrique da Fonseca Ribeiro, assessor do Parla-
mentar representado, fl .36, encontrou no gabinete do deputado um 
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banner promocional do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, no qual 
há a menção das principais autoridades do partido, como, dentre ou-
tros, Pastor Everaldo, André Bragagnolo e, também, VOLNEI DA SILVA 
ALVES. […] Ora, inequívoca a fi liação partidária de VOLNEI DA SILVA 
ALVES ao PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, principalmente diante 
das provas trazidas aos autos, que demonstram a militância do depu-
tado em favor do PARTIDO SOCIAL CRISTÃO – PSC, o que é legal-
mente incompatível com a permanência da sua fi liação ao PARTIDO 
DA REPÚBLICA – PR. Somado a tais fatos, o intrínseco laço do depu-
tado estadual com o PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC resta eviden-
ciado, ainda, através dos encontros ocorridos, em seu gabinete, com 
os líderes do PSC, mais precisamente o Presidente do PSC no muni-
cípio de Eldorado do Sul - Antônio Elias -, e parte da Comissão Execu-
tiva do PSC - Márcio Nunes e Luiz Heleno da Silva -, o que se depre-
ende da análise das fotos postadas no sítio eletrônico facebook e 
anexadas à fl . 03.Ainda, além de demonstrar sem restrição alguma o 
seu vínculo com o PSC – em que pese a permanência ao PR mera-
mente formal -, o Deputado vem exercendo infl uência sobre os demais 
fi liados do PR, causando grave prejuízo ao PR, como, inclusive, desfi -
liações, o que restou demonstrado através dos e-mails anexados às 
fl s. 08-11 e 39-50. Importante destacar que a Resolução n. 22.610/2007 
permite, em seu artigo 3º, que provas documentais e testemunhais se-
jam utilizadas na ação de perda de cargo eletivo por desfi liação parti-
dária. Sendo assim, conforme o art. 22 da Lei n. 9.096/95, “havendo 
coexistência de fi liações partidárias, prevalecerá a mais recente, de-
vendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das demais”. Em 
sendo a fi liação ao PSC mais recente – 16.01.2016, melhor entendi-
mento é o de que deve ser entendida como cancelada a sua fi liação ao 
PR. Logo, diante de todo esse suporte fático probatório e por não ter 
existido o cancelamento formal da sua fi liação junto ao PARTIDO DA 
REPÚBLICA – PR, conclui-se, portanto, que houve, de fato, a desfi lia-
ção de VOLNEI DA SILVA ALVES do PR. De acordo  com Rodrigo Lo-
pes Zílio (Zílio, Rodrigo López. Direito eleitoral: noções preliminares, 
elegibilidade e inelegibilidade, processo eleitoral, da convenção à di-
plomação), ações eleitorais – 4. ed. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2014. 
Página 85.,” […] a Constituição Federal distingue, no âmbito da auto-
nomia do partido político, as normas de disciplina e de fi delidade parti-
dária (Art. 17, § 1º, da CF). Efetivamente, distinguem-se a fi delidade e 
a disciplina partidária; esta, por mais ampla, abrange àquela. Com efei-
to, a disciplina partidária, em síntese, circunscreve-se ao dever de o 
fi liado observar as normas e diretrizes impostas pelo respectivo órgão 
de direção partidário, restringindo-se, pois, à falta no âmbito interna 
corporis da agremiação. O ato de infi delidade, ao contrário, confi gura-
se a partir de ato de caráter externo, consistente na troca ou mudança 
de partido, tendo, portanto, refl exo extra muros a prática de infi delidade 
partidária. Inobstante alguma divergência periférica, a doutrina trata a 
infi delidade como gênero, do qual são espécies a infi delidade (propria-
mente dita) - consistente na troca de agremiação, sob cuja legenda foi 
eleito - e os ATOS DE OPOSIÇÃO DAS DIRETRIZES ESTABELECI-
DAS PELO ÓRGÃO DE DIREÇÃO”.

 Ressalto que a reforma eleitoral, levada a efeito em 2015 (Lei n. 13.165/2015), 
elevou ao nível de lei ordinária a hipótese de desfi liação imotivada como causa da perda 
do mandato, possibilidade outrora regulada por Resolução do TSE (22.610/2007).
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 Foi acrescentado à Lei dos Partidos Políticos (Lei n. 9.096/95) o art. 22-A, 
com o seguinte teor:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se 
desfi liar, sem justa causa, do partido pelo qual foi eleito.
Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfi liação partidá-
ria somente as seguintes hipóteses:
I - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
II - grave discriminação política pessoal; e
III - mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que 
antecede o prazo de fi liação exigido em lei para concorrer à eleição, 
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente. (Grifo do 
autor.)

 Muito embora esteja pacifi cado na jurisprudência que a desfi liação apta 
a gerar a perda do mandato eletivo seria somente aquela formalmente documentada, 
não se pode olvidar que é da competência desta Especializada o exame das circuns-
tâncias e peculiaridades do caso concreto para concluir se houve, ou não, justa causa 
para o rompimento do vínculo partidário. 

 A despeito de a Justiça Comum ser competente para análise da matéria 
interna corporis que poderia ensejar a expulsão do fi liado Volnei do Partido da Repú-
blica, o STF reservou à Justiça Eleitoral a competência jurisdicional para decretar a 
perda do mandato eletivo quando o parlamentar desligar-se imotivadamente de sua 
agremiação.

 E essa análise, na seara do Direito Eleitoral, encontra território fértil na 
teoria funcionalista do direito de Norberto Bobbio, pois enseja 

[…] uma hermenêutica normativa para a qual o direito, enquanto tal, 
inclusive se é defi nido de forma neutra como técnica de organização 
social, tem função social axiologicamente positiva, até o ponto de que 
pode ser considerado um meio necessário para alcançar e conservar 
o bem coletivo [...].12 

 A propósito, esse é o entendimento do Ministro Cesar Asfor Rocha, 
quando relator da Consulta n. 1.398/TSE13 (Sessão Administrativa de 27.3.2007):

Ouso afi rmar que a teoria funcionalista do direito evita que o intérprete 
caia na tentação de conhecer o sistema jurídico apenas pelas suas 
normas, excluindo-se dele a sua posição, empobrecendo-o quase até 
a miséria; recuso, portanto, a postura simplifi cadora do direito e penso

12 GREPPI, Andrea. Teoria e ideologia en el pensamiento de Noberto Bobbio. Madrid: Marcial 
Pons, 1988. p. 11.

13 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta n. 1398. Consulta. Eleições proporcionais. Candida-
to eleito. Cancelamento de fi liação. Transferência de partido. Vaga. Agremiação. Resposta afi r-
mativa. Rel. Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, Brasília, DF, 27 de março de 2007. In: Diário de 
Justiça da União, Brasília, DF, p. 143, 08 maio 2007.
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que a parte mais signifi cativa do fenômeno jurídico é mesmo a repre-
sentada pelo quadro axiológico.

 E, sob tal perspectiva, é indispensável ter-se uma compreensão não me-
ramente retórica acerca do sistema representativo, para se aquilatar a gravidade dos 
atos perpetrados pelo requerido, que deturpou o sistema proporcional, subvertendo a 
vontade do eleitor que depositou seu voto na legenda que lhe conferiu o mandato.

 Aliás, esse feito revela que o requerido desdenhou da sua agremiação, 
renegou a sigla pela qual foi eleito, aguardando, sorrateiramente, a publicação da 
Emenda Constitucional n. 91 para formular, de direito, sua desfi liação, tudo com o 
propósito único e imoral de não perder seu mandato.

 E enquanto não expedido seu salvo conduto, militava fervorosamente no 
PSC, inclusive tentando persuadir outros fi liados do Partido da República a migrarem 
àquela agremiação.

 Portanto, em consonância com o asseverado pela douta Procuradoria 
Eleitoral,

[…] permitir que mandatários de cargo eletivo, apenas pela permanên-
cia de vínculo formal ao partido pelo qual tenha disputado as eleições, 
militem, de fato, para outros partidos, no curso do seu mandato eletivo, 
é permitir claro desvirtuamento da vontade política do eleitor. É clara-
mente incoerente determinado mandatário de cargo eletivo – eleito em 
razão dos votos dados ao seu partido-, durante seu mandato – no caso 
dos autos, logo no seu início -, migre para outro partido que em nada 
contribuiu para a sua eleição, demonstrando total dessintonia do siste-
ma proporcional, da democracia representativa e da soberania popular.

 Por fi m, trago como reforço de argumento as razões vertidas pelo               
Dr. Leonardo Tricot Saldanha em voto-vista proferido na PET 290-41.2011.6.21.000014, 
julgada em 25 de novembro de 2011, na qual se discutia a possibilidade de a expulsão 
de fi liado ser causa de pedir de ação de perda do mandato eletivo, pois o texto do art. 1º 
da Resolução n. 22.610/07 apenas contemplaria a desfi liação partidária sem justa causa.

 Naquele feito, o eminente Dr. Leonardo Tricot Saldanha sustentou exata-
mente a mesma linha de intelecção por mim adotada, assentando que a expulsão de 
fi liado poderia dar motivo ao pedido de perda do mandato eletivo.

 O relator originário, Dr. Hamilton Dipp, havia indeferido a inicial por im-
possibilidade jurídica do pedido. No entanto, por ocasião do julgamento do Agravo Re-
gimental interposto, diante dos fundamentos exarados no voto-vista do Dr. Leonardo 
Saldanha, o feito teve regular processamento.

 Diante de tão judiciosos fundamentos, transcrevo o que constou naquele 
voto-vista da lavra do Dr. Leonardo Saldanha:

14 Op. Cit. ver nota 4.
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O objetivo da edição da Resolução n. 22.610/07 é o de resguardar 
a fi delidade partidária. Um candidato a eleições proporcionais é 
eleito com os esforços e com os votos de determinado partido 
político, ou coligação. Ao desgostar-se com o partido (ou ao ser 
seduzido por outro), o representante eleito desfi lia-se da agremia-
ção pela qual foi eleito. Perde, por conseguinte, o mandato, por 
respeito ao instituto da fi delidade partidária, o que está de acordo 
com o espírito e com o texto da resolução.
Imaginemos outra situação. Sabedor de que o pedido de desfi lia-
ção sem justa causa gerará, necessariamente, a perda do manda-
to eletivo, o representante passa a forçar sua expulsão. Não com-
parece mais às reuniões partidárias, critica o partido na imprensa, 
vota contra a linha política e, até, ideológica pela qual se elegeu. 
Nesse hipotético caso, força sua expulsão.
Qual o comportamento mais gravoso à fi delidade partidária, de-
siderato da Resolução n. 22.610/07? O primeiro, em que o repre-
sentante, lisamente, desfi lia-se, ou o segundo, em que, desejando 
desfi liar-se, não o faz, forçando uma expulsão libertadora? Sem 
dúvida, o segundo comportamento é mais gravoso.
Note-se que, ao se dar abrangência maior do que a literal ao caput do 
art. 1° da resolução, não se está a legislar. Faz-se interpretação teleo-
lógica, nada moderna ou  inovadora, defendida pelo primeiro cientista 
da hermenêutica nacional, Carlos Maximiliano. Não se está falando de 
Alexy, Dworkin ou Häberle, nem de neoconstitucionalismo. Está-se de-
fendendo o método que pode alcançar a exata dimensão da expressão 
“desfi liação partidária sem justa causa” empregada na Resolução TSE 
n. 22.610/07.
Em homenagem à verdade, há de se revelar que a posição aqui defen-
dida não é unânime, talvez nem majoritária, na jurisprudência pátria. 
Este mesmo Regional, em recente julgado de 30 de agosto de 2011, 
do qual não participei, entendeu ser impossível o pedido de perda de 
mandato em caso de expulsão. Mesmo o e. TSE já possui decisão 
contrária ao aqui defendido. Mas a decisão do TSE ainda não formou 
jurisprudência fi rme, incipiente que é a discussão. (Grifo do autor.)

 Na sequência do voto-vista mencionado, o Dr. Leonardo Tricot Saldanha 
cita inúmeras decisões de Regionais com esse mesmo entendimento, ou seja, no 
sentido de que a interpretação da norma deve buscar o conteúdo substantivo que em-
basa a noção de infi delidade partidária e, mediante construção principiológica, fazer o 
adequado ajustamento do comando normativo à real proposição da lei.15

15 DISTRITO FEDERAL. Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. Petição n. 33569. Eleitoral. 
Ação de Perda do Mandato. Preliminares rejeitadas de decadência, cerceamento do direito de 
defesa, ilegitimidade ativa. Utilidade da demanda. Fidelidade partidária. Incidência da Resolução 
TSE n. 22.610/2007 também para os cargos majoritários. […]. Rel. Dr. Mário Machado Vieira Net-
to, Brasília, DF, 16 de março de 2010. In: Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Brasília, DF, 
n. 49, p. 01, 18 mar. 2010. Disponível em:

  <http://www.tre-df.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 26 jul. 2016.
  RIO DE JANEIRO. Tribunal regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Petição n. 284. Ação de Perda de 

Cargo Eletivo por desfi liação partidária. Cargo - Vereador. Pedido de cassação/perda de mandato 
eletivo. […]. Rel. Dr. Leonardo Pietro Antonelli, Rio de Janeiro, RJ, 29 de julho de 2010. In: Diário 
Ofi cial do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, n. 141, p. 3, 05 ago. 2010.
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 Arremata o eminente Dr. Leonardo Tricot Saldanha com a seguinte con-
clusão:

Desse modo, não vejo razão, diante de comprovada infi delidade, 
para que o partido não possa reivindicar a vaga do eleito que não 
se desfi lia voluntariamente, mas comete toda sorte de atos incom-
patíveis com o compromisso que deveria ter com o programa e as 
diretrizes partidárias, visando à garantia da continuidade do exer-
cício do mandato eletivo, mas tornando insustentável sua perma-
nência na agremiação, a ponto de compeli-la a expulsar o infi el.
A preservação ampla da fi delidade partidária deve ser perseguida e 
se coaduna perfeitamente com o disposto no artigo 1º da resolução, 
pois garante fundamentalmente a vontade do eleitor manifestada nas 
urnas, não havendo justifi cativa, repiso, para não dar- se tratamento 
equânime a todos os casos de comprovada infi delidade, decorrentes 
de ato de desfi liação voluntária ou expulsão. (Grifo do autor.)

 Dessarte, ainda que a desfi liação tenha sido procedida de forma sui ge-

neris, não obedecendo aos trâmites formais, reconheço que, em 16 de janeiro de 
2016, o requerido deixou a sigla partidária, não amparado por qualquer excludente 
prevista em lei, fi cando sujeito à perda de seu mandato.

 Diante de todo o exposto, acompanhando o relator quanto à rejeição das 
preliminares, no mérito voto para julgar PROCEDENTE o pedido promovido pelo PR 
- PARTIDO DA REPÚBLICA, decretando a perda do mandato eletivo de VOLNEI DA 
SILVA ALVES.

 Comunique-se a presente decisão à Presidência da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Rio Grande do Sul para o devido cumprimento, devendo assumir 
a respectiva cadeira o primeiro suplente eleito do Partido da República nas eleições 
de 2014, conforme consta no resultado ofi cial divulgado pela Justiça Eleitoral naquele 
pleito.

DECISÃO
 Por unanimidade, afastaram as preliminares e, no mérito, por maioria, 

julgaram improcedente a ação, vencido o Des. Federal Paulo Afonso.

  MINAS GERAIS. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Petição n. 193. Pedido de decreta-
ção de perda de mandato eletivo. Vereador. Legislatura 2008/2012. Preliminares: 1. Decadência 
do direito. Preliminar rejeitada. O pedido de expulsão do requerido se deu em 14 de abril de 2009, 
quando da homologação pela Comissão Provisória Estadual do Partido que ratifi cara a decisão da 
Comissão Municipal. […]. Rel. Dr. Ricardo Machado Rabelo, Belo Horizonte, MG, 29 de abril de 
2010. In: Diário de Justiça Eletrônico-TRE/MG, Belo Horizonte, n. 81, p. 7, 11 maio 2010. Dispo-
nível em: <http://www.tre-mg.jus.br/servicos-judiciais/dje-janela>. Acesso em: 26 jul. 2016.

  _____________. Processo n. 12162007. Agravo Regimental. Feitos Diversos. Pedido de perda de 
mandato eletivo. Impossibilidade jurídica do pedido. Extinção sem resolução de mérito, nos termos 
do art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Rel. Dr. Sílvio de Andrade Abreu Júnior, Belo 
Horizonte, MG, 15 de abril de 2008. In: Diário do Judiciário de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
MG, p. 106, 06 maio 2008.
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 Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro,
 Presidente da Sessão.

 Dr. Leonardo Tricot Saldanha,
 Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Desa. Liselena Schifi no Ro-
bles Ribeiro - presidente -, Des. Carlos Cini Marchionatti, Dr. Leonardo Tricot Salda-
nha, Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de 
Gonzalez, Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz e Dr. Jamil Andraus Hanna Bannura, 
bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Inquérito Policial. Recebimento de denúncia. Abertura de persecução penal. 
Servidor público e deputado estadual. Ação penal originária com rito da Lei 
n. 8.038/90.
Entendimento do STF no sentido de possibilitar a contagem em dobro do 
prazo estabelecido para a resposta preliminar, previsto no art. 4º, § 2º, da 
Lei n. 8.038/90, que trata do rito das ações penais originárias, na hipótese de 
processo com mais de um investigado, com diferentes advogados, mediante 
a aplicação analógica do art. 191 do CPC. 
1. Rejeitada a denúncia com referência à imputação de lavagem de capitais 
descrita no art. 1º da Lei n. 9.613/98. A narrativa fática não contempla a pre-
sença dos elementos do tipo. A aplicação de recursos na campanha eleitoral, 
supostamente obtidos mediante a prática da concussão, com o decorrente 
registro na prestação de contas como doação, não caracteriza o delito autô-
nomo de lavagem de dinheiro. Ausentes os elementos essenciais à caracteri-
zação do crime, há de se reconhecer a atipicidade da conduta.
No mesmo sentido, improcedente a peça inicial ao subsumir a conduta ati-
nente ao uso de telefone celular funcional, com fi ns de divulgação de propa-
ganda eleitoral, à norma incriminadora disposta no art. 346, c/c art. 377, do 
Código Eleitoral. A dicção da lei expressamente protege as estruturas pre-
diais e os serviços prestados por órgãos públicos, restando inviável, em ma-
téria penal, a interpretação extensiva da norma a fi m de alargar as hipóteses 
de sua incidência.
Declínio da competência ao Tribunal de Justiça do Estado com relação ao 
julgamento do crime previsto no art. 312 do Código Penal – peculato –, nos 
termos do art. 95, XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.
2. Por outro lado, a denúncia encontra-se lastreada em provas que recomen-
dam a apuração dos fatos narrados quanto ao cometimento dos delitos de 
concussão (art. 316 do Código Penal), falsidade ideológica com fi nalidade 
eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral) e propaganda ilegal no dia da eleição 
(art. 39, § 5º, inc. III, da Lei n. 9.504/97), supostamente perpetrados pelos 
envolvidos, ocupantes, à época dos fatos, dos cargos de Presidente e Supe-
rintendente-Geral da Assembleia Legislativa do Estado.
Acervo probatório com indícios sufi cientes de autoria e materialidade a autori-
zar a regular instrução e o prosseguimento da ação. Competência da Justiça 
Eleitoral para o processamento do feito, diante da relação de conexão de cri-
me comum com o delito de falsidade ideológica eleitoral, conforme interpre-
tação sistemática do art. 31, I, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c 
arts. 35, II, e 364, ambos do Código Eleitoral. Reconhecida a continência por 
concurso de agentes, circunstância que determina a reunião dos processos e 
seu julgamento no foro privilegiado por prerrogativa de função.
Recebimento parcial da denúncia.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, ou-

vida a Procuradoria Regional Eleitoral, RECEBER a denúncia oferecida em desfavor de 

PROCESSO CLASSE INQ N. 1317-54.2014.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: PORTO ALEGRE

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (PRE)
INVESTIGADOS: GILMAR SOSSELLA E ARTUR ALEXANDRE SOUTO
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ARTUR ALEXANDRE SOUTO em relação ao delito tipifi cado no art. 316 do Código 
Penal e contra GILMAR SOSSELLA quanto aos crimes tipifi cados no art. 316 do Có-
digo Penal, art. 350 do Código Eleitoral e art. 39, § 5º, inciso III, da Lei n. 9.504/97; 
REJEITAR a denúncia com relação à prática dos crimes descritos no artigo 346 c/c o 
artigo 377 do Código Eleitoral, e artigo 1º da Lei n. 9.613/98, por falta de justa causa, 
nos termos do art. 6º da Lei n. 8.038/90, art. 395, inciso III, e art. 397, inciso III, do Có-
digo de Processo Penal, e art. 358, I, do Código Eleitoral; ACOLHER a promoção de 
arquivamento do presente inquérito policial quanto aos indiciados Ivan Ferreira Leite, 
Jair Luís Müller, Ricieri Dalla Vallentina, Andreza Macedo Teixeira, Melania Beatriz 
Tonial Sossella e Fernanda Schnorr Paglioli, com a ressalva do disposto no art. 18 do 
CPP; DECLINAR da competência quanto à imputação relativa ao crime previsto no 
art. 312 do Código Penal, devendo, após o trânsito em julgado desta determinação, 
ser extraída cópia integral do feito, inclusive dos anexos, para que sejam remetidas 
ao Tribunal de Justiça do Estado, de modo que o órgão ministerial lá ofi ciante adote 
as providências que entender cabíveis. Determinada ainda, a reautuação do feito na 
classe Ação Penal e a expedição de mandado de citação aos denunciados, com có-
pias da inicial e do acórdão, a fi m de que, querendo, ofereçam defesa prévia no prazo 
de cinco dias, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei n. 8.038/90. 

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 17 de março de 2016.

 Dr. Leonardo Tricot Saldanha,
 Relator.

RELATÓRIO
 A Procuradoria Regional Eleitoral formaliza denúncia contra GILMAR 

SOSSELLA, deputado estadual, e contra ARTUR ALEXANDRE SOUTO, assessor 
parlamentar, pela prática dos seguintes delitos, conforme síntese da inicial acusatória 
(fl s. 481-498v.):

1. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE CONCUSSÃO – ARTIGO 316 DO CÓ-
DIGO PENAL
1.1 Premissa fática em comparação à premissa normativa (artigo 316 
do CP)
No período compreendido entre julho a setembro de 2014, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ARTUR 
ALEXANDRE SOUTO e GILMAR SOSSELLA, repartindo o domínio 
funcional do fato, o primeiro valendo-se da função pública de Supe-
rintendente-geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande 
do Sul, e o segundo de sua autoridade de Presidente da Assembleia 
Legislativa, exigiram, sob ameaças implícitas e explícitas de represália 
de perda de função gratifi cada, que servidores da Assembleia Legis-
lativa detentores de tais funções adquirissem ingressos de jantar de 
arrecadação de recursos para a campanha eleitoral do ano de 2014 de 
GILMAR SOSSELLA. Assim agindo, os denunciados, de forma livre e 
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consciente, fi zeram incidir o tipo penal do artigo 316 do Código Penal 
em suas condutas.
[…]
2. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE USO INDEVIDO DA ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA PARA FINS ELEITORAIS
2.1. Premissa fática em comparação à premissa normativa (art. 346 c/c 
o art. 377 do CE)
No período compreendido entre julho a outubro de 2014, GILMAR 
SOSSELLA, na condição de Deputado Estadual Presidente da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, utilizou o celular 
funcional de que tem posse em razão do cargo para praticar atos de 
campanha eleitoral. Tal utilização tinha por propósito a obtenção de 
quociente eleitoral para a coligação de que era candidato e por con-
sequência sua reeleição. Assim agindo, o denunciado, de forma livre e 
consciente, fez incidir o tipo penal do artigo 346 c/c o artigo 377 do Có-
digo Eleitoral em sua conduta, por meio do uso de seu celular funcio-
nal, sobretudo pela expedição aproximada de 61.696 (sessenta e um 
mil e seiscentos e noventa e seis) torpedos com propaganda eleitoral, 
no período compreendido, conforme dados da empresa TELEFÔNICA 
BRASIL S.A (VIVO), de 21.06.2014 a 20.10.2014 (folha 843 dos autos 
da RP 2651-26).
[…]
3. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PECULATO
3.1. Premissa fática em comparação à premissa normativa (art. 312 
do CP)
No período compreendido entre julho a outubro de 2014, GILMAR SOS-
SELLA, na condição de Deputado Estadual Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, utilizou o celular funcional 
de que tem posse em razão do cargo para praticar atos de campanha 
eleitoral. Assim agindo, o denunciado, de forma livre e consciente, fez 
incidir, em concurso formal com o crime descrito no artigo 346 c/c o ar-
tigo 377 do Código Eleitoral, em sua conduta, o crime descrito no artigo 
312, caput, segunda fi gura, do Código Penal.
[…]
4. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE PROPAGANDA ELEITORAL NO DIA 
DA ELEIÇÃO
4.1. Premissa fática em comparação à premissa normativa (art. 39, § 
5º, inc.
III, da Lei 9.504/97)
GILMAR SOSSELLA, no dia 05.10.2014 (domingo, data do pleito elei-
toral) enviou 4.989 (quatro mil novecentos e oitenta e nove) torpedos 
do celular funcional de prefi xo 51-9864-0485, o qual tinha/tem a posse 
em razão de seu cargo de Deputado Estadual, sendo que 4.987 foram 
enviados até as 15h54min. Logo, GILMAR SOSSELLA, candidato à re-
eleição ao cargo de Deputado Estadual do Rio Grande do Sul, utilizou 
o seu celular funcional (51-9864-0485) para divulgar propaganda elei-
toral, em benefício próprio e da coligação partidária pela qual concor-
ria. Assim agindo, o denunciado, de forma livre e consciente, fez incidir, 
em concurso formal, referente apenas ao dia da eleição, com o crime 
descrito no artigo 346 c/c o artigo 377 do Código Eleitoral, em sua 
conduta, o crime descrito no artigo 39, § 5º, inciso III, da Lei 9.504/97.
[…]
5. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA COM FI-
NALIDADE ELEITORAL
5.1. Premissa fática em comparação à premissa normativa (art. 350 
do CE)
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GILMAR SOSSELLA, na condição de responsável pelos dados apre-
sentados em sua prestação de contas, fez inserir informações falsas 
em sua prestação de contas eleitorais referente à sua campanha elei-
toral do ano de 2014, para o cargo de Deputado Estadual do Rio Gran-
de do Sul, consistente na apresentação de recibos eleitorais que simu-
lam a prática de doação em dinheiro. Assim agindo o denunciado, de 
forma livre e consciente, fez incidir o tipo penal do artigo 350 do Código 
Eleitoral em sua conduta.
[…]
6. LAVAGEM DE CAPITAIS
6.1 Premissa fática em comparação à premissa normativa (art. 1º da 
Lei 9.613/98)
GILMAR SOSSELLA, na condição de responsável pelos dados apre-
sentados em sua prestação de contas, com objetivo de dissimular a 
origem delituosa de recursos, declarou, em sua prestação de contas 
referente ao pleito eleitoral do ano de 2014, recursos eleitorais prove-
nientes de prática de concussão (item 1 da denúncia), como se fossem 
recursos lícitos provenientes de doação de campanha. Assim agindo, 
o denunciado, de forma livre e consciente, fez incidir em sua conduta, 
em concurso formal com o crime de falsidade ideológica para fi ns elei-
torais (art. 350 do CE), o tipo penal do artigo 1º, da Lei 9.613/98.
[…]
7. Conexões
[...]
8. CAPITULAÇÃO LEGAL DAS CONDUTAS
ARTUR ALEXANDRE SOUTO incorre nas penas do artigo 316 do Có-
digo Penal.
GILMAR SOSSELLA incorre nas penas do artigo 316 do Código Penal; 
nas penas do artigo 346 c/c o artigo 377 do Código Eleitoral; nas penas 
do artigo 312 do Código Penal; nas penas do artigo 39, §5º, inciso III, 
da Lei 9.504/97; nas penas do artigo 350 do Código Eleitoral e nas 
penas do artigo 1º da Lei n. 9.613/98.

 Requerimentos:

(1) requer sejam os acusados notifi cados para apresentarem defesa 
preliminar, nos termos do artigo 4º da Lei n.º 8.038/90, com o posterior 
recebimento da denúncia, oitiva das testemunhas ao fi nal arroladas, as 
quais deverão ser intimadas para deporem em Juízo sob as comina-
ções legais, a produção de todos os meios de prova em direito admiti-
das, entre eles o interrogatório dos acusados, e demais formalidades 
legais, até fi nal julgamento e condenação;
(2) requer o compartilhamento das provas produzidas na instrução da 
AIJE 2650-41 e RP 2651-26. Para tanto encaminha-se, em anexo, 
cópia integral dos autos da RP 2651-26 e dos autos do Procedi-
mento Preparatório Eleitoral n. 1.04.100.000226/2014-91. (Grifo do 
autor.)

 Com a denúncia, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou promo-
ção pelo levantamento do sigilo do presente inquérito (fl s. 478-479).

 Os pedidos do Parquet Eleitoral foram deferidos (fl . 500).
 Notifi cado (fl . 513 e verso), Artur Alexandre Souto apresentou resposta 
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suscitando nulidade por inépcia da denúncia, ao argumento de que seria genérica, 
sem descrição pormenorizada das atividades consideradas delituosas, limitando o 
exercício da defesa, que teria sido prejudicado pela ausência de descrição da von-
tade específi ca do agente e das circunstâncias em que o crime ocorreu. Além disso, 
sustentou a ausência de justa causa em razão da falta de indícios mínimos de mate-
rialidade. Negou a autoria delitiva e afi rma que a denúncia se baseia em presunções 
de que teriam ocorrido ameaças. Alegou que a dispensa do servidor Nelson Delavand 
Junior de sua função gratifi cada foi mero ato do acaso, pois a movimentação de ser-
vidores dentro da Assembleia Legislativa é questão  corriqueira. Obtemperou que o 
jantar de campanha não era obrigatório, conforme reconheceu o próprio servidor, ine-
xistindo razões para o recebimento da denúncia. Requereu a rejeição da denúncia por 
inépcia e falta de justa causa, e a absolvição sumária. Invoca os art. 41; 386, inc. III 
ou VII; 395, inc. I, II e III; 397; 515 e 516, todos do CPP; art. 5º, inc. LV, da CF; art. 8º, 
n. 2, al. “b” e “c”, do Pacto de San José da Costa Rica, doutrina e jurisprudência (fl s. 
515-526). 

 Gilmar Sossella foi notifi cado (fl . 512 e verso) e apresentou resposta no 
dobro do prazo legal invocando o art. 191 do CPC (fl s. 528-531). Sustentou a insubsis-
tência das  acusações devido à ausência de culpabilidade e atipicidade das condutas, 
razão pela qual a denúncia não comportaria recebimento. Afi rmou que, apesar de a 
denúncia invocar a teoria do domínio do fato, não imputa conduta que possa corrobo-
rar a alegação de que exigiu vantagem indevida sob ameaça de exoneração. Quanto 
à concussão, alegou que apenas anuiu com a realização do evento e com o valor es-
tabelecido no convite, e que não concordou com o seu oferecimento a servidores nem 
autorizou o uso de qualquer forma de coação, não havendo que se falar em coautoria 
ou em domínio dos fatos. Asseverou que o receio de perda de cargos comissionados 
escapa ao tipo penal invocado, pois a competência para tal desiderato não é afeta 
à Superintendência-Geral e, sim, à Mesa Diretora da Assembleia, que é composta 
por sete parlamentares, conforme Resolução n. 2.861/011. Apontou que a prova que 
acompanha a denúncia é imprecisa e genérica, imprestável à abertura da persecução 
penal, e que os servidores ouvidos nas ações eleitorais cíveis estavam descontentes 
devido à implantação do ponto biométrico na sua gestão como presidente da Assem-
bleia Legislativa. Argumentou que a compra dos convites por parte dos servidores 
que ocupavam funções de confi ança, mesmo após a exoneração de Nelson Delavand 
Júnior da função gratifi cada que ocupava, não ocorreu em razão de ameaças, e que 
os servidores eram fi liados ou simpatizantes do partido pelo qual se elegeu deputado, 
o PDT. No que se refere ao delito tipifi cado no art. 377 do Código Eleitoral, aduziu que, 

1 RIO GRANDE DO SUL. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Resolução n. 
2.861, de 13 de novembro de 2001. Institui o Regulamento Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 267 do Regimento Interno, estabelecido pela 
Resolução n. 2.288, de 18 de janeiro de 1991, e dá outras providências. Porto Alegre, RS, 13 de 
novembro de 2001. In: Diário Ofi cial da Assembleia Legislativa do RS, Porto Alegre, RS, p. 6, 
12 dez. 2001.
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por orientação da própria Assembleia, desde eleições anteriores, durante o período 
eleitoral, faz-se uso da linha telefônica funcional com posterior ressarcimento, e que 
a conduta é atípica por se tratar de uso de telefone celular e não de serviço, prédio 
público ou suas dependências. No que tange ao peculato, sustentou a atipicidade 
delitiva em função de a própria Assembleia ter arcado com o custo das despesas pelo 
uso da linha telefônica funcional, as quais posteriormente foram ressarcidas, e que a 
hipótese se amoldaria mais ao peculato de uso, o qual não constituiria crime segundo 
a jurisprudência do STF que colaciona. Em relação ao delito de propaganda na data 
da eleição, sustentou a atipicidade devido ao fato de a ação ter sido praticada me-
diante mensagem de texto enviada e recebida por meio de telefone celular, situação 
que se equipararia à propaganda veiculada em rede social. No tocante à falsidade 
ideológica, aponta que nenhuma das pessoas que adquiriu o convite para o jantar 
afi rmou que o fez em função de coação ou ameaça. Por fi m, relativo à lavagem de 
capitais, argumentou que nunca houve a tentativa de ocultar ou dissimular a origem 
dos recursos arrecadados durante a campanha. Requereu a rejeição da denúncia por 
falta de culpabilidade em relação ao crime de concussão, e em razão da atipicidade 
quanto aos demais delitos (fl s. 539-568).

 Os autos vieram conclusos.
 Em sessão, a Procuradoria Regional Eleitoral requereu o arquivamento 

do presente inquérito policial quanto aos demais indiciados pela Polícia Federal: Ivan 
Ferreira Leite, Jair Luís Müller, Ricieri Dalla Vallentina, Andreza Macedo Teixeira, Me-
lania Beatriz Tonial Sossella, Fernanda Schnorr Paglioli, com a ressalva do disposto 
no art. 18 do CPP. 

 É o relatório.

VOTO
 Os fatos relatados na denúncia foram analisados por este Colegiado na 

sessão de 24.02.2015, quando do julgamento conjunto das ações cíveis ajuizadas 
pela Procuradoria Regional em desfavor dos denunciados, ação de investigação judi-
cial eleitoral AIJE n. 2650-41 e representações eleitorais RP n. 2651-26 e RP n. 2649-
56, nas quais foram reconhecidas práticas de abuso de poder político e de autoridade, 
captação e gastos ilícitos de recursos e condutas vedadas a agentes públicos, em 
acórdão assim ementado:

Ação de investigação judicial eleitoral. Representações. Abuso de po-
der. Art. 22, XIV e XVI, da Lei Complementar n. 64/90. Captação ilícita 
de recursos. Art. 30-A, § 2º, da Lei n. 9.504/97. Captação ilícita de 
sufrágio. Art. 41-A, § 2º, da Lei n. 9.504/97. Condutas vedadas. Art. 73, 
caput, inc. II e §§ 4º, 8º e 9º, da Lei n. 9.504/97. Eleições 2014. Jul-
gamento conjunto diante da conexão entre os feitos, na forma do art. 
103 do Código de Processo Civil. Destacada, de ofício, a ilegitimidade 
passiva de representados na demanda por captação irregular de recur-
sos. Legitimidade que decorre da aptidão para ser diplomado em cargo 
eletivo. Carência de objeto. Extinção do processo, sem resolução do 



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

262

Acórdãos - Processo Classe INQ n. 1317-54 - Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha

mérito, com relação a estes, exclusivamente quanto à ação lastreada 
no art. 30-A da Lei das Eleições. Demais preliminares afastadas ou 
relegadas para análise conjunta ao mérito. 1. Abuso de poder político e 
de autoridade. Utilização da ascendência hierárquica para pressionar 
servidores públicos, detentores de função gratifi cada, em período ex-
tenso e próximo à eleição, a adquirir convites de valor expressivo para 
evento, a título de doação, sob ameaça de perda de benefícios. Con-
junto probatório evidenciando a ocorrência de atos repetidos e conti-
nuados de coação e intimidação, em benefício da campanha eleitoral 
de candidato à reeleição ao cargo de deputado estadual, na época dos 
fatos exercendo a Presidência da Assembleia Legislativa do Estado. 
Demonstrada a prática do abuso de poder de autoridade, em ofensa à 
normalidade do pleito. Reconhecida a gravidade das circunstâncias a 
legitimar as sanções advindas do art. 22, XIV, da Lei das Inelegibilida-
des. 2. Captação ilícita de recursos. Ainda que aparente a legalidade 
no trâmite das doações, há, no caso, vício de origem, à medida que 
demonstrada a arrecadação através do uso da coação e ameaça dos 
doadores, afastando o pressuposto da voluntariedade de um contrato 
de doação. Relevância jurídica do ilícito praticado, diante do caráter 
altamente reprovável da conduta, restando adequada e proporcional a 
penalidade impingida pela norma. 3. Condutas Vedadas. Utilização de 
telefone funcional em benefício da campanha eleitoral, caracterizando 
indevida vantagem sobre os demais concorrentes ao pleito. Lesividade 
moderada da conduta, restando sufi ciente a reprimenda de multa ao 
candidato e à coligação. 4. Captação ilícita de sufrágio. Inexistência 
de prova robusta a corroborar a tese da compra de votos. Improce-
dência. Comprovada a ocorrência de práticas ofensivas ao princípio 
constitucional da moralidade e aos ditames que pregam a legitimidade 
do pleito, impõe-se a cassação do diploma e a declaração de inelegi-
bilidade do candidato eleito e do representado coordenador da cam-
panha. Cômputo dos votos obtidos em favor da coligação pela qual o 
representado candidato disputou o pleito. Procedência parcial da AIJE 
2650-41. Procedência parcial da RP 2651-26. Improcedência da RP 
2649-56.2

 Contra o acórdão, foi interposto recurso ao TSE, que atribuiu efeito sus-
pensivo à decisão. O apelo aguarda julgamento. 

 Cumpre, agora, analisar o pedido de recebimento da denúncia e aber-
tura da persecução penal em face do cometimento dos mesmos fatos, devido a sua 
possível caracterização como ilícitos penais e à independência entre as instâncias 
cível e criminal. 

 Inicialmente, em relação à apresentação de resposta de Gilmar Sossella 
no dobro do prazo de 15 dias previsto no art. 4º, § 2º, da Lei n. 8.038/90, destaco 
que o Tribunal Superior Eleitoral tem jurisprudência consolidada no sentido de que a

2 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral n. 265041. […]. Rel. Des. Luiz Felipe Brasil Santos. Redatora do acórdão Desa. 
Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, Porto Alegre, RS, 24 de fevereiro de 2015. In: Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 34, p. 5, 27 fev. 2015. Disponível em: 
<http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 27 jul. 2016.
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contagem de prazo em dobro prevista no art. 191 do CPC não se aplica aos processos 
eleitorais, conforme depreende-se do seguinte precedente:

Embargos de Declaração. Agravo Regimental. Agravo de Instrumento. 
Intempestividade.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, recebem-se como agra-
vo regimental os embargos de declaração com pretensão. Infringente 
opostos contra decisão monocrática. Precedentes.
2. O art. 191 do Código de Processo Civil, que estabelece a con-
tagem de prazo em dobro no caso de litisconsortes com diferen-
tes procuradores, não se aplica aos feitos eleitorais. Precedentes: 
ED-AgR-AI n. 839-38, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 
25.6.2015; AgR-REspe n. 366-93, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe 
de 10.5.2011; AgR-AI n. 578-39, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe 
de 3.3.2011; ARESPE n. 27.104, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe 
de 14.5.2008; ARO n. 905, rel. Min. José Gerardo Grossi, DJ de 
23.8.2006; ED-AgRg-REspe n. 21.322, rel. Min. Gomes de Barros, 
DJ de 6.8.2004; AgRg-AG n. 1.249, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 
24.3.2000.
Embargos de declaração recebidos como agravos regimentais, 
aos quais se nega provimento.
[…]3 (Grifo do autor.)

 No entanto, verifi ca-se que a questão foi tratada pelo TSE apenas nos 
autos de processos cíveis eleitorais, não havendo notícia de enfrentamento da maté-
ria em ação penal eleitoral.

 O presente inquérito segue o rito das ações penais originárias estabe-
lecido na Lei n. 8.038/90 e, recentemente, o Plenário do STF fi xou o entendimento 
de que, quando se tratar de processo com mais de um investigado, com diferentes 
advogados, o prazo de 15 dias para apresentação de resposta previsto no art. 4º,                  
§ 2º, da Lei n. 8.038/90, será contado em dobro pela aplicação analógica do art. 191 
do Código de Processo Civil4.

3 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 35878. 
[…]. Agravo Regimental. Procuração. Ausência. Recurso. Inexistente. 1. É inexistente o recurso, 
em sede extraordinária, interposto sem procuração nos autos, por incidência da Súmula 115 do 
STJ, não se aplicando a regra prevista no art. 13 do CPC. 2. Em caso de arquivamento da procu-
ração em cartório ou secretaria, cabe à parte diligenciar a fi m de que tal fato seja certifi cado nos 
autos, de modo a possibilitar a aferição do referido pressuposto de recorribilidade. Agravo regi-
mental não conhecido. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Brasília, DF, 29 de outubro de 2015. In: 
Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 222, p. 194, 24 nov. 2015. Disponível em: 

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 27 jul. 2016.
4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem no Inquérito n. 3983. Inquérito. Questão 

de Ordem. Denúncia. Acusados representados por advogados distintos. Prazo para resposta es-
crita. Art. 191 do Código de Processo Civil. Princípio da Ampla Defesa. Direitos indisponíveis. Pre-
cedente. Não acolhimento da Questão de Ordem. 1. O prazo processual para a defesa preliminar, 
nas hipóteses dos delitos imputados aos agentes políticos, assume notável relevância sob a ótica 
da garantia processual, porquanto pode conduzir à improcedência da acusação initio litis (art. 397 
do Código de Processo Penal). 2. O litisconsórcio passivo processual penal atrai o disposto no art. 
191 do Código de Processo Civil, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal, por força da 
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 Assim, tenho que este Tribunal deve seguir a posição adotada pelo STF 
para os processos que tramitam sob o rito da Lei n. 8.038/90, concedendo-se prazo 
em dobro para apresentação da resposta preliminar de Gilmar Sossella.

 Em relação ao teor das acusações, passo ao exame dos delitos tipifi ca-
dos na denúncia:

 1. Concussão - art. 316 do Código Penal
 A imputação do delito de concussão a ambos denunciados refere-se 

ao jantar para a reeleição de Gilmar Sossella ao cargo de deputado estadual nas 
eleições gerais de 2014. Para o evento, foram confeccionados convites no valor de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), quantia que seria aplicada na campanha.

 De acordo com a denúncia, Gilmar Sossella, que ocupava o cargo de 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, e Artur Alexan-
dre Souto, seu coordenador de campanha e superintendente-geral da Assembleia, 
decidiram vender os convites aos servidores efetivos que ocupavam funções gratifi -
cadas na Casa, coagindo- os a comprá-los sob pena de perderem suas funções de 
confi ança, ameaça que teria sido reforçada com a exoneração da função gratifi cada 
exercida pelo servidor Nelson Delavand.

 Afi rma-se que Artur teria se valido da função pública de superintendente-
geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e: 

[…] exigiu, sob ameaça implícita e explícita de represália de perda de 
função gratifi cada, que servidores detentores de funções gratifi cadas 
a ele subordinados comprassem os convites de jantar de apoio à cam-
panha eleitoral de SOSSELLA, o qual foi realizado no dia 03.09.2014.

 Gilmar Sossella, com arrimo na sua autoridade como presidente do Po-
der Legislativo, teria o domínio funcional dos fatos praticados por Artur, porque:

[…] ordenou que assim se procedesse, dando o seu imprescindível 
consentimento para a realização dos atos de arrecadação de fundos 
de campanha por meio de vendas de convites praticadas por ARTUR, 
pois sem sua determinação para que se procedesse ao jantar, jamais 
a forma de arrecadação protagonizada por ARTUR teria acontecido.

Constituição da República, que tutela os direitos indisponíveis em jogo na lide penal, como deve 
ser a liberdade. 3. A formalização da peça acusatória nas ações propostas em face dos agentes 
políticos reclama o exercício da ampla defesa na ótica maximizada da garantia constitucional 
processual penal. 4. A resposta à denúncia consubstancia a concretização do princípio da ampla 
defesa, cláusula pétrea consagrada no art. 5º, LV, da Constituição Federal, que ilumina o sistema 
processual penal, assegurando a busca da verdade material e a inauguração do processo justo. 5. 
O prazo em dobro para manifestação da defesa, no litisconsórcio passivo penal, restou assentado 
na AP 470 (AgRg-Vigésimo Segundo). 6. Questão de ordem rejeitada. Rel. Min. Teori Zavascki. 
Rel para o acórdão Min. Luiz Fux, Brasília, DF, 03 de setembro de 2015. In: Diário de Justiça Ele-
trônico, Brasília, DF, n. 22, p. 98, 05 fev. 2016. Disponível em: 

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20160204_022.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2016.
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 A propósito, cumpre destacar que a inicial acusatória possui item espe-
cífi co nomeado de Ações de ARTUR ALEXANDRE SOUTO, no qual se assevera que 
o denunciado

[…] deliberou por distribuir os convites no sentido da cadeia de subor-
dinação Superintendência-Geral - Superintendências - Departamen-
tos. [...] com um elemento comum - o exigir que se compre -, sob tons 
de ameaça de perda de funções/gratifi cações [...] (fl . 481v.).

 Há também descrição expressa das ações supostamente perpetradas 
pelo codenunciado Gilmar, no título Ações de GILMAR SOSSELLA contido na inicial 
acusatória (fl . 483v.). 

 Portanto, em relação a cada acusado foram citadas as circunstâncias 
que de alguma forma apontam para o seu envolvimento nos fatos supostamente cri-
minosos objeto da acusação, dessumindo-se, dessa forma, que a descrição oferecida 
pela Procuradoria Regional Eleitoral afi gura-se sufi ciente, da qual se pode facilmente 
aferir a atuação particularizada dos demandados nas condutas delituosas que lhe fo-
ram imputadas.

 Quanto à descrição da vontade específi ca dos agentes, a inicial acusató-
ria e a prova juntada demonstram a existência de severos indícios de dolo na partici-
pação por parte dos denunciados, que teriam sido movidos pelo interesse em angariar 
recursos fi nanceiros e votos para a campanha eleitoral de Sossella, o que conduz ao 
recebimento da denúncia, pois a peça é clara e específi ca, observou a adequação típi-
ca, permite a ampla defesa e preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo 
Penal.

 Além disso, observa-se que a denúncia menciona o cometimento do de-
lito em relação a 19 servidores, afi rmando que foram arrecadados R$ 57.500,00 me-
diante a venda de 23 convites a estes.

 O fato narrado, em tese, subsume-se ao tipo que, na lição de Pagliaro e 
Costa Jr., é crime contra a administração pública, o qual se apresenta numa forma es-
pecial de extorsão praticada por funcionário público valendo-se do cargo que exerce. 
A diferença da concussão para a corrupção estaria na unilateralidade do crime, pois a 
corrupção  comporta tanto o corrupto quanto o corruptor, sendo que “na concussão o 
particular surge como vítima ou ofendido em contraposição ao ofensor”5.

 Embora a gravidade da acusação, a análise da documentação acostada 
nos autos principais e nos onze volumes dos anexos ao feito permite concluir pela exis-
tência de sufi ciente acervo probatório a apontar o possível envolvimento dos agentes 
nos fatos descritos pelo Parquet na denúncia, devendo-se instaurar a ação penal para, 
na sua fase instrutória, apurar-se com mais profundidade a efetiva atuação de cada 

5 PAGLIARO, Antonio; COSTA JR., Paulo José da. Dos crimes contra a administração pública.  
4. ed., São Paulo/SP: Atlas, 2009. p. 83.
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denunciado de maneira a propiciar a formação segura e embasada do convencimento 
judicial.

 No pertinente ao juízo de culpabilidade penal, de igual modo, tem-se que 
apenas a  instrução poderá demonstrar se os agentes, nas circunstâncias em que se 
encontravam, podiam conhecer o injusto e adequar o seu comportamento de acordo 
com esse conhecimento.

 A fase na qual se examina a admissibilidade da denúncia não compor-
ta a análise meticulosa das provas que embasam a acusação, bem como das teses 
jurídicas ventiladas pelas partes, porque tal procedimento somente é cabível após a 
realização da instrução processual, quando do julgamento do mérito.

 Por tal razão, esta não é a etapa oportuna para que sejam detidamente 
apreciadas  as alegações dos denunciados sustentando a não ocorrência do dolo es-
pecífi co exigido à confi guração dos delitos, ou ainda a insubsistência dos depoimen-
tos colhidos em procedimentos diversos, e os outros tantos argumentos das respostas 
preliminares que demandam detida análise meritória.

 Além disso, anoto que embora seja crime comum, a apuração da con-
cussão deve ser realizada no âmbito desta Justiça Especializada em face da conexão 
com o crime de falsidade ideológica eleitoral, motivo pelo qual assiste razão à Procu-
radoria Regional Eleitoral ao apontar a existência de conexão teleológica e probatória.

 De fato, ocorrendo o ilícito, na hipótese, o art. 350, CE (falsidade ideo-
lógica eleitoral), e o comum, art. 316, CP (concussão), e havendo entre eles (falso e 
concussão) relação de conexão ou continência, há evidente competência desta Jus-
tiça para o processamento do feito, na interpretação sistemática do art. 31, I, “d”, do 
Regimento Interno deste Tribunal6, c/c art. 35, II, e 364, ambos do Código Eleitoral.

 O art. 31, I, “d”, do Regimento Interno do TRE-RS dispõe que compete a 
este Regional processar e julgar, originariamente:

d) os crimes eleitorais cometidos pelos secretários de Estado, deputa-
dos estaduais, procurador-geral de Justiça, consultor-geral do Estado, 
membros do Tribunal de Alçada do Estado, da Corte de Apelação da 
Justiça Militar do Estado, dos juízes federais, do trabalho e estaduais 
de primeiro grau e dos juízes eleitorais, bem como dos agentes do 
Ministério Público Estadual, dos prefeitos municipais e de quaisquer 
outras autoridades estaduais que, pela prática de crime comum, res-
ponderiam a processo perante o Tribunal de Justiça do Estado;

 O art. 35, inc. II, do Código Eleitoral, atribui a esta Justiça Especializada 
a competência para “processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem 
conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais 

6 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do rio Grande do Sul. Regimento Interno do 
Tribunal Regional Eleitoral do rio Grande do Sul. Porto Alegre, RS, Porto Alegre, 12 de novembro 
de 1997. In: Diário de Justiça do Estado do RS, Porto Alegre, RS, n. 1265, p. 18, 09 dez. 1997. 
Disponível em: <http://www.tre-rs.jus.br/index.php?nodo=12>. Acesso em: 29 jul. 2016.
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Regionais”. O art. 364 do Código Eleitoral, de igual modo, dispõe que, “no processo e 
julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que lhes forem conexos, assim como 
nos recursos e na execução, que lhes digam respeito, aplicar-se-á, como lei subsidiá-
ria ou supletiva, o Código de Processo Penal”.

 A competência da Justiça Eleitoral em matéria penal foi recentemente 
discutida em decisão monocrática da lavra da Min. Maria Thereza Rocha de Assis 
Moura, nos autos do RESPE n. 2752 (DJETSE de 26.11.2015), na qual referiu que a 
atração da competência por conexão objetiva ou teleológica é entendimento tranquilo 
da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, citando os seguintes precedentes:

Habeas-Corpus. Arts. LXVIII, da CF e III, do CPP. Pedido de Liminar. 
Deferido. Suspensão audiência admonitória. Crimes conexos. Alega-
ção de incompetência da Justiça Eleitoral, nulidade por não-observân-
cia de rito especial (art. do CPP) e ilegalidade da prisão. Não-carac-
terização. Ordem denegada. Liminar cassada. - Verifi cada a conexão 
entre crime eleitoral e comum, a competência para processar e julgar 
ambos os delitos é da Justiça Eleitoral. (CF, art. 109, inciso IV, e CPP, 
art. 78, inciso IV). - O procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes 
do CPP se reserva aos casos em que a denúncia veicula tão somente 
crimes funcionais típicos. O habeas corpus não é meio próprio para 
exame aprofundado de questões envolvendo fatos complexos, depen-
dentes de prova. Ordem denegada. Liminar cassada.7

Crime Eleitoral e Crime Comum de quadrilha ou bando. 1. Competên-
cia. Compete a Justiça Eleitoral processar e julgar os crimes eleitorais 
e os comuns que lhes forem conexos (Cód. Eleitoral, art. 35-II e 364). 
Prescrita a pretensão punitiva quanto ao crime eleitoral, remanesce a 
competência da Justiça Eleitoral para o crime comum. 2. Inépcia da 
denúncia e falta de justa causa para a ação penal. Improcedência. 3. 
Ordem de “habeas corpus” denegada.8

 Verifi ca-se a hipótese de conexão objetiva ou teleológica, prevista no art. 
76 do Código de Processo Penal, de modo que a competência para o processamen-
to e julgamento de todos os delitos é da Justiça Eleitoral, conforme prescreve o art. 
78, IV, do CPP (no concurso entre a jurisdição comum e a especial, prevalecerá 
esta).

 Da mesma forma, no pertinente ao foro privilegiado por prerrogativa 
de função,  tenho por correto o entendimento no sentido de que há continência por 
concurso de agentes, situação determinante para a reunião dos processos e julga-
mento no foro privilegiado do Deputado Gilmar Sossella. Quanto ao tema, merece 
registro o enunciado da Súmula n. 704 do STF: “Não viola as garantias do juiz natural, 

7 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Habeas Corpus n. 567. […]. Rel. Min. Marcelo Henriques Ri-
beiro de Oliveira, Brasília, DF, 18 de março de 2008. In: Diário da Justiça da União, Brasília, DF, 
v. 1, p. 7, 08 abr. 2008.

8 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Habeas Corpus n. 325. […]. Rel. Min. Nilson Vital Naves, Bra-
sília, DF, 21 de maio 1998. In: Diário da Justiça da União, Brasília, DF, v. 1, p. 19, 12 jun. 1998.
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da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do 
processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados”.

 Portanto, quanto à suposta prática do crime de concussão (art. 316 do 
Código Penal), a leitura atenta da denúncia demonstra que os fatos foram narrados 
de maneira clara, com a indicação da atuação individualizada de cada agente de-
nunciado, possibilitando, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa 
por parte de Artur e de Gilmar, não ocorrendo quaisquer das hipóteses de absolvição 
sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

 Assim, tenho por preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, pois há 
suporte probatório de autoria e materialidade sufi ciente para o juízo de recebimento 
da denúncia.

2. Falsidade ideológica com fi nalidade eleitoral - art. 350 do Código 
Eleitoral

 A acusação de que Gilmar Sossella teria praticado o tipo penal de falsi-
dade ideológica para fi ns eleitorais relaciona-se ao recibo de doação eleitoral que os 
adquirentes teriam de assinar no ato da compra dos convites, e sua posterior inserção 
na prestação de contas de campanha.

 Segundo a Procuradoria Regional Eleitoral, os recibos, que teriam sido 
assinados sob ameaça, guardariam em si o vício da falsidade ideológica, uma vez que 
simulariam a prática de doação em dinheiro de pessoas físicas à campanha.

 O principal argumento é o de que os doadores não teriam praticado 
transmissão espontânea de recursos.

 Em razão disso, a Procuradoria Regional Eleitoral afi rma que Gilmar fez 
inserir informações falsas em sua prestação de contas eleitorais referente à sua 
campanha eleitoral do ano de 2014, para o cargo de Deputado Estadual do Rio 
Grande do Sul, consistente na apresentação de recibos eleitorais que simulam 
a prática de doação em dinheiro.

 Ou seja, haveria falsidade por vício de vontade do doador ao fi rmar re-
cibo de doação eleitoral no raciocínio de que o registro da doação na prestação de 
contas de campanha representaria inserção de dado falso.

 Em princípio, a não espontaneidade da entrega do valor em face da 
coação guarda coerência com a conclusão de que o fato se subsumiria à conduta de 
inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, a 
teor do art. 350 do Código Eleitoral.

 De acordo com os fatos alegados, há que se discutir sobre a validade 
da manifestação de vontade registrada no documento, pois se argumenta que, embo-
ra verdadeiro sob o aspecto material, os recibos de doação seriam ideologicamente 
falsos, porque neles estaria reduzida a termo uma situação forjada. Conforme aponta 



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

269

Acórdãos - Processo Classe INQ n. 1317-54 - Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha

Suzana de Camargo Gomes9 ao examinar o tipo, “a falsidade de que cogita a norma 
penal não é de forma, mas de conteúdo”. 

 Embora não se mostre possível, quando do recebimento da denúncia, 
a redefi nição judicial de classifi cação dos fatos narrados na denúncia, procedimento 
que deve ser realizado por meio de emendatio libelli ou de mutatio libelli, observo que, 
apesar de não ter sido capitulado o tipo penal previsto no art. 353 do Código Eleitoral, 
a historicidade da narrativa amoldar-se-ia também ao crime de uso do documento 
falso, verbis:

Art. 353. Fazer uso de qualquer dos documentos falsifi cados ou altera-
dos, a que se referem os artigos 348 a 352:
Pena - a cominada à falsifi cação ou à alteração.

 Essa conclusão é alcançada pelo seguinte excerto da denúncia em que 
se alega que o falso atribuído a Gilmar Sossella consistiria na apresentação de reci-
bos eleitorais que simulam a prática de doação em dinheiro (fl . 491v.):

GILMAR SOSSELLA, na condição de responsável pelos dados apre-
sentados em sua prestação de contas, fez inserir informações falsas 
em sua prestação de contas eleitorais referente à sua campanha elei-
toral do ano de 2014, para o cargo de Deputado Estadual do Rio Gran-
de do Sul, consistente na apresentação de recibos eleitorais que 
simulam a prática de doação em dinheiro. Assim agindo o denuncia-
do, de forma livre e consciente, fez incidir o tipo penal do artigo 350 do 
Código Eleitoral em sua conduta.

 A questão já foi tratada por este TRE no julgamento do RC n. 635038, de 
minha relatoria (DEJERS de 26.9.2013):

Recurso criminal. Crimes de falsidade ideológica e de uso de docu-
mento falso. Arts. 350 e 353 do Código Eleitoral. Princípio da Consun-
ção. Procedência da denúncia no juízo originário. Afastadas as pre-
faciais de nulidade da denúncia. A não observância do prazo de 10 
dias, previsto no art. 357 do Código Eleitoral, não enseja a nulidade 
do processo. Tampouco há falar em nulidade quando as investigações 
têm início em denúncia anônima a qual resta devidamente apurada 
em diligências posteriores. Comprovada a falsidade ideológica das 
declarações contidas nos recibos eleitorais, assim como a auto-
ria dos delitos. Aplicável o princípio da consunção, restando con-
fi gurado um único crime, porquanto o uso do documento falso 
representa mero exaurimento do delito de falsidade ideológica. 
Redução da multa imposta ao valor mínimo legal, dada a natureza dos 
recibos eleitorais, considerados documentos privados na esfera penal, 
já que despiciendo o seu preenchimento por funcionário público. Provi-
mento parcial.10 (Grifo do autor.)

9 GOMES, Suzana de Camargo. Crimes eleitorais. 4. ed. São Paulo/SP: Revista dos Tribunais, 
2010. p. 279.

10 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Criminal          
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 Com efeito, considerando que a falsidade ideológica seria o crime meio 
para a consecução do crime de uso de documento falso, o uso absorveria o falso por 
aplicação do princípio da consunção. Nesse sentido, a lição de Guilherme de Souza 
Nucci: 

[…] a prática dos dois delitos pelo mesmo agente implica no reconhe-
cimento de um autêntico “crime progressivo”, ou seja, falsifi ca-se algo 
para depois usar (crime meio e crime fi m). Deve o sujeito responder 
somente pelo uso de documento falso11.

 Com esses fundamentos, evidencia-se estarem atendidos os requisitos 
do art. 41 do CPP, havendo indícios sufi cientes de autoria e de materialidade para o 
recebimento da denúncia. 

3. Lavagem de capitais - art. 1º da Lei n. 9.613/98
 O cometimento do crime de lavagem de capitais ampara-se na alegação 

de que a juntada dos recibos aos autos das contas serviria para dissimular a natureza 
ilícita dos valores, supostamente obtidos mediante concussão, por meio dos dados 
informados na prestação de contas de campanha eleitoral.

 O fato atrairia a incidência do tipo penal previsto no art. 1º da Lei n. 
9.613/98, em concurso formal com o crime descrito no art. 350 do Código Eleitoral, 
ambos delitos conexos ao crime de concussão.

 A imputação demanda maior refl exão.
 O art. 1º da Lei n. 9.613/98 prevê como crime de lavagem de capitais a 

ação de ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, mo-
vimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 
indiretamente, de infração penal.

 O Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, em parceria 
com o Programa das Nações Unidas para o Controle Internacional de Drogas (UND-
CP), publicou na internet uma cartilha intitulada “Lavagem de Dinheiro - Um Problema 
Mundial”12, onde consta o seguinte conceito do crime: 

Lavagem de dinheiro é o processo pelo qual o criminoso transforma 
recursos ganhos em atividades ilegais em ativos com uma origem apa-
rentemente legal. Essa prática geralmente envolve múltiplas transa-

n. 635038. […]. Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Porto Alegre, RS, 24 de setembro de 2013. In: 
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 178, p. 4, 26 set. 2013. Disponível 
em: <http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 29 jul. 2016.

11 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 6. ed., São Paulo/SP: Revista dos Tribu-
nais, 2006. p. 976.

12 BRASIL. Ministério da Fazenda. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Cartilha 
- Lavagem de dinheiro - Um problema mundial. Publicações COAF, Brasília, 02 de setembro de 
2015. Disponível em: <http://www.coaf.fazenda.gov.br/menu/pld-ft/publicacoes/cartilha.pdf/view>. 
Acesso em: 29 jul. 2016.
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ções, usadas para ocultar a origem dos ativos fi nanceiros e permitir 
que eles sejam utilizados sem comprometer os criminosos. A dissimu-
lação é, portanto, a base para toda operação de lavagem que envolva 
dinheiro proveniente de um crime antecedente.

 Marco Antônio de Barros defi ne o tipo como o “conjunto de operações 
comerciais e fi nanceiras que buscam a incorporação, na economia de cada país, de 
modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita para 
dar-lhe aparência legal”13.

 As origens da Lei de Lavagem e a sua relação com o Direito Penal eco-
nômico demonstram que o processo de lavagem de dinheiro compõe-se de fases re-
alizadas sucessivamente (colocação, ocultação e integração), que têm por fi nalidade 
introduzir na economia ou no sistema fi nanceiro, bens, direitos ou valores proceden-
tes de crimes14. As referidas fases são assim defi nidas pelo COAF:

1. Colocação – a primeira etapa do processo é a colocação do dinheiro 
no sistema econômico. Objetivando ocultar sua origem, o criminoso 
procura movimentar o dinheiro em países com regras mais permissivas 
e naqueles que possuem um sistema fi nanceiro liberal. A colocação 
se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis 
ou compra de bens. Para difi cultar a identifi cação da procedência do 
dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofi sticadas e cada vez mais 
dinâmicas, tais como o fracionamento dos valores que transitam pelo 
sistema fi nanceiro e a utilização de estabelecimentos comerciais que 
usualmente trabalham com dinheiro em espécie.
2. Ocultação – a segunda etapa do processo consiste em difi cultar o 
rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a ca-
deia de evidências ante a possibilidade da realização de investigações 
sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam movimentá-lo de 
forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas – pre-
ferencialmente, em países amparados por lei de sigilo bancário – ou 
realizando depósitos em contas “fantasmas”.
3. Integração – nesta última etapa, os ativos são incorporados formal-
mente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam in-
vestir em empreendimentos que facilitem suas atividades – podendo 
tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez formada a ca-
deia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal.

 Todo o estudo do tema evidencia que a lavagem de dinheiro envolve 
uma reunião de operações comerciais ou fi nanceiras que buscam a incorporação, na 
economia, de bens ou valores de origem ilícita, por meio de um processo ou conjunto 
de atos que se desenvolve, teoricamente, em três etapas.

 Entretanto, no caso dos autos, a denúncia aponta que, em razão das 

13 BARROS, Marco Antônio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentá-
rio, artigo por artigo, à Lei 9.613/98. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 46.

14 BONFIM, Márcia Monassi Mougenot; BONFIM, Edilson Mougenot. Lavagem de Dinheiro. São 
Paulo: Malheiros, 2008. p. 28.
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alegadas ameaças, a declaração de que os recursos foram entregues na forma de 
doação para campanha eleitoral (por emissão e utilização dos indigitados recibos de 
doação eleitoral) poderia ser entendida, além de hipótese de falsidade ideológica, 
como uma forma de ocultação ou de dissimulação da origem ilícita do dinheiro, o que 
confi guraria, em tese, lavagem de dinheiro.

 Consideradas as fases do tipo penal antes descritas, tem-se que a nar-
rativa fática não menciona a presença dos elementos do tipo, pois a inicial aponta 
que o convite para o jantar foi distribuído ao público em geral e aos servidores com 
expressa menção do valor, R$ 2.500,00, impressos no próprio documento.

 A intenção de que o dinheiro arrecadado fosse investido na campanha 
de Gilmar Sossella era manifesta, tendo sido declarado à Justiça Eleitoral a real fonte 
dos recursos, alcançados por pessoas físicas. Além disso, os autos dão conta de que 
o evento de campanha foi inclusive comunicado a este Tribunal (fl . 58).

 A denúncia não revela circunstâncias que evidenciam ação objetivan-
do colocação ou conversão de valores, entendida essa como a separação física do 
dinheiro dos autores dos crimes antecedentes; dissimulação de sua origem para difi -
cultar o rastreamento dos recursos, e integração a fi m de o dinheiro voltar a integrar o 
patrimônio “lícito” do candidato.

 Esses elementos são essenciais à caracterização do crime de lavagem 
de capitais, consoante lição de Marco Antônio de Barros15 e elucidativo precedente do 
TRF da 4ª Região:

No crime de lavagem de dinheiro os recursos auferidos com prática 
ilícita são colocados, dissimulados e, por fi m, integrados no merca-
do para que se desvinculem de sua origem. O criminoso produz uma 
interação entre a economia legal e ilegal com o intuito de conferir ho-
norabilidade ao seu patrimônio e afastar quaisquer desconfi anças que 
recaiam sobre a fonte ilícita de seus recursos.16

15 BARROS, 2007. p. 48
16 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Criminal n. 0012855-88.2003.404. 

7200. Direito Penal. Crime Contra o Sistema Financeiro Nacional. Manutenção de depósitos não 
declarados no exterior (art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei n. 7.492/86). Erro sobre ili-
citude do fato não confi gurada. Crime de Lavagem de Dinheiro. Ausência de indícios do delito an-
tecedente. Reparação do dano. 1. Desde o ano de 2001, a repartição federal competente descrita 
no tipo do art. 22, parágrafo único, segunda parte, da Lei n. 7.492/86 é o Banco Central do Brasil. 
Divisas mantidas em conta-corrente no exterior, cujo saldo seja positivo em 31 de dezembro de 
cada ano-calendário, devem ser declaradas ao BACEN por intermédio de DCBE - Declaração 
de Capitais Brasileiros no Exterior. A ausência desta declaração em tais hipóteses tipifi ca o crime 
contra o Sistema Financeiro Nacional; 2. Nos termos do art. 21 do Código Penal, o erro sobre 
a ilicitude do fato, se inevitável, exclui a punibilidade; se evitável, poderá diminuir a pena de um 
sexto a um terço. Trata-se de situação excepcional e que reclama prova contundente acerca desta 
situação sui generis em que se viu envolto o réu. De acordo com a própria dicção da norma, o erro 
inevitável sobre a ilicitude do fato em nada se confunde com o simples desconhecimento da lei, o 
qual é irrelevante para nosso ordenamento jurídico penal. Excludente de punibilidade não confi gu-
rada no caso concreto; 3. [...]; 4. Ausente prova ou indícios de que os recursos sub judice decor-
ram de fato tipifi cado pela legislação penal, impõe-se a absolvição da acusada; 5. Comprovado o 
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 Tais fases não estão minimamente demonstradas na denúncia.
 Assim, o exame dos fatos, já nesta fase inicial, denota que a forma como 

foi captada e tratada a importância auferida com o jantar de campanha difere da sis-
temática adotada nos crimes de lavagem de capitais.

 Reforça esse raciocínio o fato de que, para aplicar bens e valores na 
campanha eleitoral, os candidatos estão obrigados, por força da Lei das Eleições e 
das resoluções que regulamentam o pleito, a emitir recibos eleitorais e declarar o in-
gresso dos recursos na prestação de contas de campanha.

 Embora as afi rmativas de que o dinheiro foi alcançado pelos servidores 
em razão da prática do delito de concussão, mediante ameaças de perda de funções 
gratifi cadas, e de que o recibo eleitoral de doação para a campanha guardaria em si 
o vício de vontade que caracterizaria a falsidade ideológica eleitoral, não se mostra 
razoável confi gurar como lavagem de dinheiro o cumprimento do procedimento legal 
determinado pela Justiça Eleitoral para o ingresso de valores na campanha.

 Desse modo, penso que, se houve concussão, o que somente a ins-
trução poderá demonstrar, a aplicação dos recursos auferidos com a sua prática na 
campanha eleitoral caracterizaria, tão somente, o uso do produto do crime, e não o 
delito autônomo de lavagem de capitais.

 Nesse sentido, o entendimento do STF segundo qual: 

É certo que os atos de aquisição, recebimento, depósito ou outros ne-
gócios jurídicos que representem o próprio aproveitamento (pelo agen-
te ou terceiros), o desfrute em si, da vantagem patrimonial obtida no 
delito dito ‘‘antecedente’’ não constituem o crime de lavagem17.

 Logo, a tese defensiva comporta acolhimento, pois reconheço a atipici-
dade da conduta no que diz respeito ao suposto crime de lavagem de capitais, motivo 
pelo qual deve a denúncia ser rejeitada, nesta parte, por falta de justa causa, nos 
termos do art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, e art. 358, I, do Código Elei-
toral.

recolhimento de todos os tributos, acrescidos de juros e multa, devidos por força da manutenção 
clandestina de depósitos no exterior, desnecessária a fi xação de valor mínimo para reparação 
dos danos. Rel. Des. Federal Leandro Paulsen, Florianópolis, SC, 8ª Turma, 10 de julho de 2014. 
In: Diário Eletrônico da Justiça Federal da 4ª Região, Florianópolis, SC, n. 152, p. 397, 10 jul. 
2014. Disponível em: <http://www2.trf4.jus.br/trf4/diario/edicoes_anteriores.php>. Acesso em: 29 
jul. 2016.

17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n. 117.475. Decisão monocrática. Rel. Min. 
Edson Fachin, Brasília, DF, 31 de agosto de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, 
n. 173, p. 82, 03 set. 2015. Disponível em:

  <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20150902_173.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2016.
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4. Propaganda eleitoral no dia da eleição - art. 39, § 5º, III, da Lei 
n. 9.504/97

 O delito de propaganda no dia do pleito fundamenta-se na acusação 
de que Gilmar Sossella teria enviado aproximadamente 11 mil mensagens de texto a 
eleitores na véspera da eleição e no domingo, dia do sufrágio. 

 Com relação ao tipo penal e à alegação de que o fato seria análogo à 
publicação de propaganda eleitoral em rede social, importa referir o entendimento do 
TSE no sentido de que é típico, para fi ns de apuração do delito previsto no art. 39, § 
5º, III, da Lei das Eleições, o envio de mensagens de texto, em aparelhos telefônicos, 
via SMS, no dia do pleito:

Habeas corpus. Ação Penal. Art. 39, § 5º, III, da Lei n. 9.504/97. Tran-
camento. Atipicidade. Indícios. Impossibilidade. 1. É intempestivo o re-
curso ordinário em habeas corpus interposto após o tríduo legal. Toda-
via, é possível a análise das questões expostas no apelo, em face da 
possibilidade de concessão de ofício do habeas corpus, por fl agrante 
ilegalidade ou abuso de poder. Precedentes do TSE e do STJ. 2. A 
aceitação da transação penal não prejudica a impetração de habeas 

corpus que pretende o trancamento de ação penal, por atipicidade. 
Precedentes do STJ e do STF. 3. O trancamento de ação penal na via 
do habeas corpus é medida excepcional, somente admitida quando se 
constata, de plano, a imputação de fato atípico, a ausência de indícios 
de autoria e de materialidade do delito ou, ainda, a extinção da punibili-
dade. 4. Não constitui fato evidentemente atípico, para fi ns de apu-
ração do delito previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei das Eleições, o 
envio de mensagens de texto, em aparelhos telefônicos, via SMS, 
no dia da eleição. Recurso não conhecido.18 (Grifo do autor.)

 A acusação está sufi cientemente apresentada pela prova acostada aos 
autos. Conforme aponta a denúncia, o conteúdo dos torpedos restou demonstra-
do pelo Ofício (Of. MPC/TCE n. 119/2014) encaminhado pelo Procurador-Geral do 
Ministério Público de Contas do Rio Grande do Sul à Procuradoria Regional Eleito-
ral (informações que estão colacionadas no Procedimento Preparatório Eleitoral n. 
1.04.100.000226/2014-91). Reproduzo o teor da mensagem eleitoral:

Gente Amiga do RS. Nestes 08 anos trabalhamos com muita deter-
minação em várias ações que resultaram muitas conquistas em favor 
dos(as) Gaúchos(as). Sabemos que muito há por fazer. Neste sentido 
solicitamos seu apoio e seu voto nas eleições de 05 de Outubro a mais 
conquistas para você e ao RGS. Grande abraço e contem sempre co-
nosco. Sossella. 12333

18  BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso em Habeas Corpus n. 2797. […]. Rel. Min. 
Henrique Neves da Silva, Brasília, DF, 29 de agosto de 2013. In: Diário de Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, n. 178, p. 21, 17 set. 2013. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 29 jul. 2016.
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 Ao tratar desse delito, o STF assentou que a norma tutela a liberdade do 
voto, impedindo que o eleitor seja importunado, enganado ou coagido para votar nes-
te ou naquele candidato, e protege, também, a regularidade dos trabalhos eleitorais, 
fazendo referência aos ensinamentos de Suzana de Camargo Gomes19:

O que é vedado e, inclusive, constitui crime, é a conduta daquele que, 
no dia da eleição, divulga ou realiza propaganda eleitoral de molde a 
atingir a esfera do eleitor, através da abordagem, do aliciamento, da 
utilização de métodos de persuasão ou convencimento [...]. Saliente-
se, que o tipo penal exige, para sua confi guração, que a conduta seja 
realizada no dia da eleição, o que signifi ca que o crime somente pode 
ser cometido durante o horário da eleição ou quando os eleitores estão 
se dirigindo ao local de votação.20

19 GOMES, 2010. p. 165.
20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação penal n. 609. Ação Penal Originária.  Parlamentar 

Federal. Crime Eleitoral. Propaganda eleitoral no dia do pleito. Art. 39, § 5º, da Lei n. 9.504/97. 
Preliminares. Inépcia da denúncia. Inexistência. Atendimento aos requisitos do art. 41 do Código 
de Processo Penal. Prova pericial. Falta de intimação da defesa não verifi cada. Ausência da mídia 
original com a gravação das falas do acusado. Perícia. Prejuízo. Inocorrência. Preliminares rejeita-
das. Mérito. Entrevista concedida a emissora de rádio às cinco horas do dia das eleições. Pronun-
ciamento anódino. Manifestação genérica, sem referência direta a um candidato. Ato não caracte-
rizador de propaganda. Delito não confi gurado. Ação Penal julgada improcedente. Réu absolvido 
nos termos do art. 386, III, do CPP. 1. A liberdade de manifestação eleitoral é restringida pela 
lei em dados períodos, com o intuito de preservar a legitimidade do pleito, para que o voto seja 
exercido de forma consciente e informada, bem como no intuito de assegurar que o transcurso 
das eleições ocorra sem distúrbios de qualquer sorte. 2. A criminalização da divulgação de qual-
quer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos no dia do pleito, na forma 
do art. 39, § 5º, III, da Lei n. 9.504/97, tutela a liberdade do voto, impedindo que o eleitor seja 
importunado, enganado ou coagido para votar neste ou naquele candidato, e protege, também, a 
regularidade dos trabalhos eleitorais. Doutrina: STOCCO, Rui; STOCCO, Leandro de Oliveira. Le-
gislação Eleitoral Interpretada. 2. ed. São Paulo: RT, 2006. p. 778; GOMES, Suzana de Camargo. 
Crimes eleitorais. 3. ed. São Paulo: RT, 2008. p. 203. 3. A indisponibilidade da mídia original con-
tendo a gravação da fala do Réu, na qual foi acusado de fazer propaganda de candidato, não pre-
judicou a realização do exame pericial, razão pela qual é válido e confi ável o laudo produzido. 4. A 
intimação da defesa para produção de prova pericial está certifi cada nos autos, ausente a alegada 
nulidade. 5. In casu, a conduta do réu não constituiu propaganda eleitoral, a ensejar a incidência 
do crime previsto no art. 39, § 5º, III, da Lei n. 9.504/97. Deveras: (i) o denunciado Oziel Alves de 
Oliveira, em entrevista a emissora de rádio perto das 17h do dia em que ocorreu o primeiro turno 
das eleições de 2010 (03 de outubro), declarou, de modo genérico, que dentro de alguns minutos 
os portões se fechariam e que todos deveriam participar da cidadania para eleger a primeira pre-
sidente do Brasil (fl s. 180); (ii) como é cediço, havia duas candidatas no primeiro turno daquelas 
eleições, e o réu não mencionou o nome de nenhuma delas; (iii) foi a própria rádio quem procurou 
o réu para entrevistá-lo, e não o contrário, razão pela qual sua intenção não foi a de utilizar-se do 
meio de comunicação para fazer propaganda, mas tão somente para conceder entrevista, ins-
tantes antes de terem início as apurações. 6. A doutrina afi rma que [...]. 7. Conforme já decidiu o 
Tribunal Superior Eleitoral, “nem toda manifestação político-eleitoral, na data da eleição, é vedada 
pelo art. 39, § 5º, da Lei n. 9.504/97, o qual, por tratar de crime, deve ser interpretado estritamen-
te. A simples declaração indireta de voto, desprovida de qualquer forma de convencimento, de 
pressão ou de tentativa de persuasão, não constitui crime eleitoral” (REspE n. 485.993, excerto do 
voto do Relator Ministro Marcelo Ribeiro, unânime, DJe 22.05.2012). Outros precedentes: REspE 
8720-AgR, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 27.06.2014; REspE 155.903, Rel. Min. Nancy Andri-
ghi, Relator designado Min. Teori Zavascki, DJe 16.11.2012). 8. O art. 41 do Código de Processo 
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 Portanto, tenho que a conduta se amolda ao tipo e que a denúncia está 
amparada em elementos de prova sufi cientes para a defl agração da persecução pe-
nal, comportando juízo de recebimento.

5. Utilização de serviço ou prédio público com benefício político
-partidário - art. 346 c/c o art. 377 do Código Eleitoral

 A denúncia narra que Gilmar Sossella teria praticado o crime previsto 
no art. 377 do Código Eleitoral, infração de menor potencial ofensivo cuja penalidade 
está disposta no art. 346 do mesmo Código, devido à alegada utilização do seu celular 
funcional para expedição de mais de 60 mil mensagens de texto (torpedos sms) con-
tendo propaganda eleitoral com pedido de votos:

Art. 377. O serviço de qualquer repartição, federal, estadual, municipal, 
autarquia, fundação do Estado, sociedade de economia mista, entida-
de mantida ou subvencionada pelo poder público, ou que realiza con-
trato com este, inclusive o respectivo prédio e suas dependências não 
poderá ser utilizado para benefi ciar partido ou organização de caráter 
político. 
Parágrafo único. O disposto neste artigo será tornado efetivo, a qual-
quer tempo, pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, conforme o 
âmbito nacional, regional ou municipal do órgão infrator mediante re-
presentação fundamentada partidário, ou de qualquer eleitor.

Art. 346. Violar o disposto no Art. 377:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa. 
Parágrafo único. Incorrerão na pena, além da autoridade responsável, 
os servidores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou 
diretores de partido que derem causa à infração.

 Alega-se que, por tratar de aparelho e linha telefônica pagos pelo Poder 
Legislativo Estadual, os quais Gilmar Sossella possuía em razão da investidura no 
cargo de deputado, o fato caracterizaria o ilícito penal eleitoral em concurso formal 
com o crime de peculato (art. 312 do Código Penal).

 Inicialmente, ressalto que o cometimento de possível infração cível em 
face da utilização do telefone funcional na campanha foi analisada por este TRE quan-
do do julgamento da representação eleitoral por condutas vedadas antes referida, 
ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral contra os denunciados.

Penal dispõe: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas 
circunstâncias, a qualifi cação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identifi cá-lo, a 
classifi cação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”. 9. A denúncia, no caso sub 
examine, preencheu os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal e encontrou 
correspondência nos elementos indiciários colhidos durante as investigações, razão pela qual 
permitiu o amplo exercício do direito de defesa, ausente ilegalidade. 10. Pretensão punitiva estatal 
julgada improcedente para absolver o réu nos termos do art. 386, III, do CPP. Rel. Min. Luiz Fux, 
Brasília, DF, 03 de outubro de 2013. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 213, p. 75, 
30 out. 2014. Disponível em: <https://www.stf.jus.br/arquivo/djEletronico/DJE_20141029_213.pdf>. 
Acesso em: 29 jul. 2016.
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 No referido feito, postulava-se a condenação por cedência ou uso de 
bens pertencentes à administração pública, uso de materiais ou serviços custeados 
pelos governos ou casas legislativas, cedência de servidor público para trabalho em 
campanha eleitoral e exoneração de servidor público de suas funções, condutas ve-
dadas previstas nos inc. I, II, III e V, do art. 73, da Lei n. 9.504/97, verbis:

Art. 73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as 
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades 
entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coliga-
ção, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou 
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e 
dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Le-
gislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos 
e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou 
indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar 
de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, 
partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, 
salvo se o servidor ou
empregado estiver licenciado;
[...]
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa 
causa, suprimir ou readaptar vantagens ou por outros meios difi cultar 
ou impedir o exercício funcional e, ainda, ex offi cio, remover, transferir 
ou exonerar servidor público, na circunscrição do pleito, nos três me-
ses que o antecedem e até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade 
de pleno direito, ressalvados:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação 
ou dispensa de funções de confi ança;
b) a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público, 
dos Tribunais ou Conselhos de Contas e dos órgãos da Presidência da 
República;
c) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados 
até o início daquele prazo;
d) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funciona-
mento inadiável de serviços públicos essenciais, com prévia e expres-
sa autorização do Chefe do Poder Executivo;
e) a transferência ou remoção ex offi cio de militares, policiais civis e de 
agentes penitenciários;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido 
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de ca-
ráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

 Quando do julgamento do processo por este Colegiado, reconheceu-se 
tão somente a ilicitude relativa ao uso do telefone celular funcional para a divulgação 
de propaganda de campanha, conduta que foi enquadrada na hipótese descrita no 
inc. II do art. 73: usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Ca-
sas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos 
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e normas dos órgãos que integram, por se tratar de material (aparelho) ou serviço 
(linha telefônica) que estavam custeados pelo Poder Legislativo Estadual.

 Mas o tipo penal previsto no art. 377 do Código Eleitoral não trata do uso 
de materiais custeados por órgãos públicos. A norma penaliza a utilização do serviço 
realizado pela repartição pública, seu prédio ou suas dependências em benefício 
de um partido ou organização de caráter político.

 É dizer: as infrações cível e penal não são equivalentes.
 O crime previsto no art. 377 do Código Eleitoral destina-se especifi ca-

mente a partidos políticos, protegendo prédios e serviços públicos de sua utilização 
indevida em benefício das agremiações.

 A vedação não é específi ca para o período eleitoral, pois deve ser obser-
vada em qualquer época do ano. Ou seja, o crime não tem natureza sazonal, pode ser 
praticado em ano de eleições ou fora dele21.

 Com a disposição do art. 377 do Código Eleitoral, a lei quer garantir o 
cumprimento dos propósitos do bem público, que deve estar a serviço da população e 
não em benefício de um grupo político22.

 Assim, quanto ao bem jurídico tutelado, o art. 377 do Código Eleitoral 
objetiva impedir o favoritismo partidário e proteger a moralidade administrativa espe-
cifi camente no que se refere ao uso de prédios públicos e de serviços públicos. Con-
forme leciona Suzana de Camargo Gomes23:

Trata-se de norma penal que visa impedir possa a organização admi-
nistrativa estatal, bem como entidades congêneres, ser utilizada para 
atender partido ou coligação partidária.
Ora, não podem a estrutura administrativa, os órgãos, o patrimônio 
dos entes mencionados, ser desviados de suas fi nalidades precípuas, 
pertinentes à consecução do interesse público e a satisfação das ne-
cessidades sociais, para favorecer partido político ou organização de 
caráter político.
O bem juridicamente tutelado é a moralidade administrativa, que veda, 
justamente, possa a administração pública, seja a direta ou a indireta, 
ou os entes que com ela contratam, atender a interesses de partidos 
políticos ou de alguns de seus órgãos, ou mesmo de coligações parti-
dárias ou de outros entes que perfi lhem objetivos políticos.

 Contrariamente, as condutas descritas no art. 73 da Lei das Eleições 
objetivam resguardar a igualdade de oportunidades entre os candidatos, prevendo 
vedações a agentes públicos durante o pleito.

21 STOCO, Rui; Stoco, Leandro de Oliveira. Legislação eleitoral interpretada: doutrina e jurispru-
dência. 4. ed., São Paulo/SP: Revista dos Tribunais, 2012. p. 978.

  No mesmo sentido: CORDEIRO, Vinícius; SILVA, Anderson Claudino da. Crimes eleitorais e seu 
processo. Rio de Janeiro/RJ: Forense, 2006. p. 181.

22 BEM, Leonardo Schmitt de; CUNHA, Mariana Garcia. Direito Penal Eleitoral. 2. ed. São Paulo/
SP: Conceito Editorial, 2011. p. 268.

23 GOMES, 2010. p. 123.
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 A compreensão da fi gura típica demanda atenção à origem histórica a 
fi m de se promover sua interpretação teleológica. Os partidos políticos são instituições 
que, durante o Estado Novo foram proibidas (1937-1945), retornaram somente com a 
redemocratização, em 1945, e precisaram se estruturar para promover atuação políti-
ca.

 Nesse contexto de defi ciências de estruturação ou organização é que o 
art. 377 do Código Eleitoral de 1965 tratou de impedir que o conjunto predial da admi-
nistração pública e os serviços prestados por entes públicos fossem desviados para a 
utilização pelos partidos.

 Posteriormente, a fi m de mitigar a vedação, foram editadas leis autori-
zando o uso de dependências de prédios públicos por partidos políticos em casos es-
pecífi cos. O art. 51 da Lei dos Partidos Políticos, Lei n. 9.096/95, assegurou às siglas, 
com estatuto registrado no TSE, o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou 
casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções.

 Da mesma forma, a Lei das Eleições, Lei n. 9.504/97, permite, em seu 
art. 8º, § 2º, o uso gratuito de prédios públicos para a realização das convenções de 
escolha de candidatos; no art. 37, § 3º, estabelece que, nas dependências do Poder 
Legislativo, a veiculação de propaganda eleitoral fi ca a critério da Mesa Diretora; no 
§ 2º do art. 73, autoriza o uso das residências ofi ciais dos chefes de Poder Executivo 
para a campanha, e do transporte ofi cial pelo Presidente da República candidato à 
reeleição.

 A questão apresenta-se importante para o exame da adequação típica, 
porque nem o aparelho de telefonia celular nem a respectiva linha telefônica consti-
tuem um serviço da Assembleia Legislativa do Estado. Embora o material estivesse 
custeado pelo Poder Público Legislativo, razão pela qual seu uso caracterizou prática 
de conduta vedada, não se trata de objeto diretamente afeto ao trabalho que o órgão 
presta à sociedade, seja no exercício de sua função típica, seja no exercício da função 
atípica.

 De igual modo, não se considera que o aparelho de telefonia celular 
possa ser equiparado à estrutura predial da Assembleia Legislativa ou às suas res-
pectivas dependências.

 Ou seja, a lei expressamente protege as estruturas prediais dos bens 
públicos e os serviços prestados por órgãos públicos, a fi m de que cumpram seus 
propósitos, mas a denúncia narra a utilização de um telefone celular funcional.

 Não desconheço que há entendimento no sentido de que a utilização de 
bens móveis pertencentes à administração pública poderia caracterizar a prática do 
delito. Há inclusive menção, na denúncia, ao uso de telefone fi xo, aparelho de fac-sí-
mile e demais materiais pertencentes ao ente público que usualmente encontram-se 
instalados nas dependências das repartições. 



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

280

Acórdãos - Processo Classe INQ n. 1317-54 - Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha

 Nesse sentido, é bem verdade que a doutrina atribui à expressão o 
serviço de qualquer repartição uma extensão bem ampla. Marcos Ramayana24 
menciona que compreende máquinas, servidores públicos e bens em geral. Joel 
José Cândido25 inclui ainda o uso de dinheiro ou créditos orçamentários, máquinas e 
maquinarias, mão de obra, papéis e materiais de expediente. Fávila Ribeiro26 acres-
centa veículos e serviços de alto-falantes.

 No entanto, em razão do princípio da reserva legal, o Direito Penal veda 
a analogia in malam partem.

 Por isso, entendo que a pretensão da denúncia de abarcar, no conceito 
de serviço de qualquer repartição, o uso do aparelho de telefone celular funcional, é 
exegese que confi gura interpretação extensiva, que não pode ser utilizada em desfa-
vor do réu, em respeito ao princípio da tipicidade, corolário do princípio da legalidade.

 Colho, na jurisprudência do STJ, elucidativo precedente sobre a impos-
sibilidade de utilização da analogia para aplicar a uma hipótese não prevista em lei 
disposição legal relativa a um caso semelhante:

Não obstante, tem-se como certo que referidas máximas interpretati-
vas não podem se sobrepor aos princípios de Direito Penal, devendo, 
portanto, amoldar-se a eles.
De fato, na seara criminal, em virtude de se tratar de normas que po-
dem levar à restrição da liberdade, sua interpretação não pode se dar 
de forma indiscriminada, sob pena de, por vezes, tudo ser crime, ou 
mesmo de nada ser crime.
Assim, deve-se lidar com normas expressamente delineadas, ou com 
possibilidade restrita de interpretação, segundo o crivo do próprio le-
gislador, que expressamente permite, em alguns casos, a utilização 
de interpretação analógica, fi xando um preceito casuístico seguido de 
uma norma genérica.
Contudo, interpretação analógica, admitida eventualmente, não se 
confunde com analogia, a qual é terminantemente proibida em Direito 
Penal. Com efeito, a analogia consiste em aplicar a uma hipótese não 
prevista em lei, disposição legal relativa a um caso semelhante. No 
entanto, na seara criminal, tem-se que tudo que não for expressamen-
te proibido é permitido, pois, se o legislador não previu dada conduta 
como criminosa, é porque não se mostra relevante na esfera penal, 
não podendo, portanto, ser abrangida por meio da analogia em malam 
partem. Ao ensejo, confi ra-se os ensinamentos de Rogério Greco:
“As condutas que o legislador deseja proibir ou impor, sob a ameaça 
de sanção, devem vir descritas de forma clara e precisa, de modo que 
o agente as conheça e as entenda sem maiores difi culdades. O campo 
de abrangência do Direito Penal, dado o seu caráter fragmentário, é 
muito limitado. Se não há previsão expressa da conduta que se quer 
atribuir ao agente, é sinal de que esta não merecer a atenção do le-
gislador, muito embora seja parecida com outra já prevista pela legis-
lação penal. Quando se inicia o estudo da analogia em Direito Penal, 

24 RAMAYANA, Marcos. Direito Eleitoral. Rio de Janeiro/RJ: Impetus, 2008. p. 576.
25 CÂNDIDO, Joel José. Direito Eleitoral brasileiro. 11. ed., Bauru: Edipro, 2004. p. 284.
26 RIBEIRO, Fávila. Direito Eleitoral. Rio de Janeiro/RJ: Forense, 2000. p. 674.
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devemos partir da seguinte premissa: é terminantemente proibido, em 
virtude do princípio da legalidade, o recurso à analogia quando esta 
for utilizada de modo a prejudicar o agente, seja ampliando o rol de 
circunstâncias agravantes, seja ampliando o conteúdo dos tipos penais 
incriminadores, a fi m de abranger hipóteses não previstas expressa-
mente pelo legislador, etc ”. (Curso de Direito Penal - parte geral . 5 ed. 
Rio de Janeiro: Impetus, 2005. p. 46 ).
[...]27

 Em se tratando de Direito Penal, não pode o intérprete dizer mais do que 
a lei realmente disse se a interpretação histórica da norma penal traz segurança sobre 
o seu sentido literal ou gramatical. Nas palavras de Nelson Hungria: 

A interpretação gramatical vale-se da letra e da sintaxe da norma legal 
para deduzir o seu sentido. É a mais simples e a menos subjetiva das 
formas de interpretação, deve preceder a qualquer outra, pois é de 
presumir-se, prima facie, que o legislador tenha sabido traduzir devida-
mente o seu pensamento28 

 Portanto, não havendo narrativa referente ao uso de prédio ou serviço 
público, em meu falível sentir, não há incidência do tipo.

 Esse raciocínio vem reforçado pelo exame dos precedentes do TSE so-
bre a matéria, nos quais se observa que o enquadramento típico foi enfrentado em 
relação à utilização de imóveis públicos e de serviços prestados pelos respectivos 
órgãos, sem referências a bens móveis tal como o é um aparelho de telefone celular.

 Em julgado emblemático do TSE, em processo envolvendo o então can-
didato à presidência da república, Fernando Collor de Mello, por utilização de funcio-

27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1022478. Penal e Processo Penal. 
Recurso Especial. Violação ao artigo 8º, inciso I, da Lei n. 7.853/89. Ocorrência. Analogia. Impos-
sibilidade no Direito Penal. Recusa, suspensão, procrastinação, cancelamento ou cessação da 
inscrição de pessoa portadora de defi ciência em estabelecimento de ensino. Inocorrência. Não 
aceitação pelo professor de aluno defi ciente em sua sala de aula. Conduta atípica. Inexistência 
de prejuízo à inscrição da vítima. Crime próprio. Não descrição de que a recorrente tenha quali-
fi cação para praticá-lo. Recurso Especial a  que se dá provimento. 1. A analogia, a qual consiste 
em aplicar a uma hipótese não prevista em lei disposição legal relativa a um caso semelhante, é 
terminantemente proibida em direito penal, o qual deve estrita observância ao princípio da legali-
dade. Se o legislador não previu dada conduta como criminosa, é porque esta se mostra irrelevan-
te na esfera penal, não podendo, portanto, ser abrangida por meio da analogia. 2. A conduta do 
professor que impede aluno portador de defi ciência física de assistir aula na sala em que leciona 
não se subsume ao tipo penal do artigo 8º, inciso I, da Lei 7.853/89, que incrimina a conduta de 
“recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno 
em estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos deri-
vados da defi ciência que porta”. 3. Recurso especial a que se dá provimento, para restabelecer 
a decisão de 1º grau, que rejeitou a denúncia, ante o reconhecimento da atipicidade da conduta. 
Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Brasília, DF, 6ª Turma, 04 de outubro de 2011. In: Diário 
de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 927, 09 nov. 2011. Disponível em:

  <https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/consulta/inteiro>. Acesso em: 29 jul. 2016.
28 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. 4. ed., v. I, Rio de Janeiro/RJ: Forense, 1958. 

p. 86.
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nários públicos civis e militares de Alagoas na campanha de 1989, a Corte Superior 
Eleitoral ressaltou que o art. 377 do Código Eleitoral visa a evitar que as repartições 
públicas como um todo, inclusive os respectivos prédios e suas dependências, sejam 
utilizadas para benefi ciar um partido político, razão pela qual o abuso do ente público 
constitui elemento objetivo essencial do delito, sem o qual não há caracterização do 
crime:

Reclamação. Eleições presidenciais de 1989. Utilização de funcioná-
rios públicos civis e militares na campanha de candidato a Presidência 
da República. Instauração de inquéritos policial e judicial. Apuracão 
de suposto abuso de poder de autoridade e prática do crime eleitoral 
previsto no art. 346 c/c o art. 377, do Código Eleitoral. Ausência do ele-
mento objetivo essencial do tipo previsto no art. 377 - Abuso do ente 
publico para benefi ciar partido ou organização de caráter politico. 
Determinado o arquivamento dos inquéritos e julgada prejudicada a 
reclamação.29 (Grifo do autor.)

 Em decisão mais recente, nos autos do Recurso Especial Eleitoral n. 
787421, foi examinado se a realização de reunião política em escola subvencionada 
pelo Poder Público Municipal, em benefício de candidata, atrairia a incidência do tipo 
penal do art. 346 c/c 377 do Código Eleitoral. No julgado, o TSE concluiu pela anula-
ção do acórdão recorrido e determinou o retorno dos autos à origem para refazimento 
da dosimetria da pena de maneira fundamentada30.

 O Agravo Regimental n. 8796, por sua vez, tratou da tipifi cação da con-
duta devido à realização de churrasco para funcionários municipais, ocorrido em re-
partição pública municipal e promovido por prefeito candidato à reeleição:

Recurso Especial. Crime eleitoral. Agravo de instrumento. Crime. Art. 
346, c.c. o art. 377 do Código Eleitoral. Candidato. Churrasco. Presen-
ça. Bem público. Dolo específi co. Demonstração. Necessidade. Não 
ocorrência. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 
Para a caracterização do tipo do art. 346 do Código Eleitoral exige-se a 
demonstração de que o candidato tenha dado causa à pratica de con-
duta vedada do art. 377 do CE e também a prova do dolo específi co de 
benefi ciar partido ou organização de caráter político.31 

29 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Reclamação n. 11979. […]. Rel. Min. Pedro da Rocha Acioli, 
Brasília, DF, 16 de abril de 1991. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, p. 7721, 07 jun. 
1991.

30 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral n. 787421. 
Decisão monocrática. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Brasília, DF, 22 de abril de 2015. In: 
Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 78, p. 74, 27 abr. 2015.Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 1º ago. 2016.
31 _____________. Agravo de Instrumento n. 8796. […]. Rel. Min. Joaquim Benedito Barbosa Go-

mes, Brasília, DF, 19 de agosto de 2008. In: Diário da Justiça da União, Brasília, DF, p. 7, 11 set. 
2008.
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 Noutra decisão, pertinente a agravo interposto contra negativa de segui-
mento de recurso especial, foi referida a condenação por prática do delito previsto no 
art. 346 c/c 377 do Código Eleitoral, em face da utilização do serviço público de coleta 
de lixo e de tratamento odontológico aos necessitados, de modo a promover e bene-
fi ciar a imagem de partido e coligação partidária a fi m de obterem votos a candidato à 
reeleição como vereador32.

 Por sua vez, no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n. 25983, ana-
lisou-se a utilização de prédio de entidade subvencionada pelo poder público para a 
realização de campanha eleitoral:

Recurso Especial. Crime. Arts. c.c. Código Eleitoral. Visita. Candidato. 
Entidade subvencionada pela municipalidade. Utilização. Prédio. Be-
nefício. Organização partidária. Não-ocorrência. Recebimento de can-
didatos em geral. Seguimento negado. Agravo Regimental desprovido.
- Não caracteriza o crime dos arts. 346 c.c. 377, CE, a simples visita 
dos candidatos à sede da entidade que recebe subvenção da munici-
palidade.
- Os dispositivos visam coibir o uso efetivo e abusivo de serviços ou 
dependências de entes públicos ou de entidades mantidas ou subven-
cionadas pelo poder público, ou que com este contrata, em benefício 
de partidos ou organização de caráter político. Precedentes. 
- Não se trata de exigir potencialidade do ato, mas o uso efetivo das 
instalações. - Agravo Regimental a que se nega provimento.33 (Gri-
fo do autor.)

 Destaco também o acórdão do TSE no Habeas Corpus n. 54334, impe-
trado nos autos de ação penal que tratou da prática delitiva mediante utilização das 
dependências de piscina pública municipal para estampar camisetas de propaganda 
eleitoral.

 Por fi m, relembro que, recentemente, este Tribunal decretou a extinção 

32 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo de Instrumento n. 8684. Decisão monocrática. Rel. 
Min. José Gerardo Grossi, Brasília, DF, 09 de agosto de 2007. In: Diário de Justiça da União, 
Brasília, DF, p. 129, 22 ago. 2007.

33 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral n. 25983. […]. Rel. Min. José     
Gerardo Grossi, Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2007. In: Diário de Justiça da União, Brasília, 
DF, p. 169, 05 mar. 2007.

34 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Habeas Corpus n. 543. Habeas Corpus. Crime Eleitoral. 
Não-oferecimento de transação penal pelo parquet. Acerto. Requisitos da Lei n. 9.099/95 não 
preenchidos. Suspensão condicional do processo. Existência de fase própria. Ordem denegada. 
1. Tratando-se de réu que aceitou, há menos de cinco anos, oferta de transação em queixa-cri-
me, resta descumprido o requisito contido no art. 76, § 2º, II, da Lei n. 9.09 9/95. 2. Ademais, os 
maus antecedentes apontados pelo parquet constituem óbice adicional à concessão do benefício 
(art. 76, § 2º, III, da citada lei). 3. A suspensão condicional do processo é regulada pelo art. 89 do 
diploma legal em epígrafe, o qual estabelece o oferecimento da denúncia como o momento para 
apresentação da proposta de benefício por parte do Ministério Público. Nada havendo nos autos 
que comprove o oferecimento de denúncia contra o paciente, é descabida a alegação de cons-
trangimento ilegal. 4. Ordem denegada.[…]. Rel. Min. José Augusto Delgado, Brasília, DF, 13 de 
fevereiro de 2007. In: Diário de Justiça da União, Brasília, DF, p. 181, 02 mar. 2007.
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da punibilidade, após homologação de transação penal, nos autos de inquérito que 
apurou a prática do delito previsto no art. 346, c/c art. 377, do Código Eleitoral, supos-
tamente praticado por uma professora de escola pública municipal, pelo prefeito can-
didato à reeleição e seu vice, em face da realização de um trabalho escolar no qual os 
alunos da 3ª série do ensino fundamental deveriam escrever cartas com pedidos ao 
prefeito, que posteriormente compareceu à sala de aula para entregar as respostas 
aos alunos35.

 Do contexto dos julgados citados, verifi ca-se que a mens legis relaciona-
se a serviços prestados por órgãos públicos ou a dependências prediais dos entes da 
administração direta e indireta, não abrangendo a hipótese narrada na denúncia.

 Inegavelmente, a utilização do telefone celular funcional para o envio de 
mensagens de propaganda eleitoral mostra-se irregular, tanto que houve condenação 
do denunciado pela prática desse fato, constando do acórdão inclusive a determina-
ção de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Estadual para apuração de 
possíveis atos de improbidade administrativa.

 Mas, conforme já referido, subsumir a ação à norma incriminadora pre-
vista no art. 377 do Código Eleitoral evidencia um indevido alargamento do tipo, pois 
considerar que  um aparelho de telefonia celular e a respectiva linha telefônica pos-
sam ser equiparados a serviço, prédio ou dependência de repartição pública, caracte-
riza verdadeira interpretação analógica da norma incriminadora. 

 Assim, considerando que a norma penal trata do serviço executado pela 
administração pública, do prédio em que o órgão público está situado e suas depen-
dências, não fazendo referência à utilização de materiais ou serviços custeados pelos 
governos ou casas legislativas nos moldes em que previsto na legislação cível (art. 
73, II, Lei das Eleições), forçoso reconhecer a atipicidade da conduta. 

 Nestes termos, concluo que o uso do telefone celular funcional não ca-
rateriza o tipo previsto no art. 346 c/c o art. 377, do Código Eleitoral, acolhendo a tese 
defensiva, motivo pelo qual a denúncia merece ser rejeitada quanto à imputação do 
delito, por falta de justa causa, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Pro-
cesso Penal, e art. 358, I, do Código Eleitoral.

6. Peculato - art. 312 do Código Penal
 O não recebimento da denúncia pelo delito tipifi cado no art. 346, c/c o 

art. 377, do Código Eleitoral, afasta a competência desta Justiça Especializada para 

35 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Inquérito n. 20292. 
Inquérito policial. Notícia-crime. Prefeito e vice. Arts. 346 e 377 do Código Eleitoral. Utilização 
de serviço ou repartição pública em benefício de campanha eleitoral. Pedido de arquivamento. 
Eleições 2012. Uma vez satisfeitos os termos ajustados na proposta de transação penal, cabível a 
decretação da extinção da punibilidade. Acolhimento do pedido ministerial. Arquivamento. Rel. Dr 
Leonardo Tricot Saldanha, Porto Alegre, RS,  17 de novembro de 2015. In: Diário de Justiça 
Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 212, p. 8, 19 nov. 2015. Disponível em: <http://www.
tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 1º ago. 2016.



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

285

Acórdãos - Processo Classe INQ n. 1317-54 - Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha

julgamento do crime conexo previsto no art. 312 do Código Penal - peculato.
 Impõe-se o declínio da competência ao Tribunal de Justiça do Estado, 

face à prerrogativa de foro do Deputado Estadual Gilmar Sossella, nos termos do 
art. 95, inc. XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul.

Conclusão
 O art. 6º da Lei n. 8.038/90 dispõe que o Tribunal deve deliberar sobre o 

recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa, ou a improcedência da acusação, 
se a decisão não depender de outras provas.

 Conforme entendem as Cortes Superiores, o referido dispositivo tem a 
mesma amplitude do art. 397 do Código de Processo Penal, ao permitir não apenas a 
rejeição da denúncia, mas também a decisão de plano pela improcedência da ação, o 
que, por óbvio, inclui as hipóteses previstas na norma processual aludida36.

 Também com essa orientação, o Plenário do STF, no julgamento da AP 
630 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21.3.2012, registrou que, tanto a 
absolvição sumária do art. 397 do CPP, quanto o art. 4º da Lei 8.038/90, em ter-
mos teleológicos, ostentam fi nalidades assemelhadas, ou seja, possibilitar ao 
acusado que se livre da persecução penal.

 Além disso, segundo o Superior Tribunal de Justiça, a fase de defesa 
preliminar - antes, portanto, do recebimento da denúncia - é o momento adequado 
para o réu formular pedido de absolvição sumária/improcedência liminar da acusação, 
nos exatos termos dos arts. 4º e 6º da Lei 8.038/90:

Ação Penal Originária. Agravo Regimental. Decisão que não conhece 
de novo pedido de absolvição sumária formulado pelo réu em defesa 
prévia. Prevalência do rito especial, que assegura essa possibilidade 
por ocasião da defesa preliminar (arts. 4º e 6º, Lei 8.038/90). Prece-
dentes do STF. Agravo Improvido.
1. Discute-se a possibilidade, em ação penal originária regida pela Lei 
8.038/90, de se formular, em defesa prévia (após o recebimento da 
denúncia), pedido de absolvição sumária.
2. A fase de defesa preliminar - antes, portanto, do recebimento da 
denúncia - é o momento adequado para o réu formular pedido de 
absolvição sumária/improcedência liminar da acusação, nos exa-
tos termos dos arts. 4º e 6º da Lei 8.038/90. Precedentes do STF.
3. O art. 394, § 2º, do CPP é expresso no sentido de que o procedi-
mento comum não se aplica à hipótese regida por lei especial, não 
havendo, assim, que se falar em interpretação restritiva da lei, em pre-
juízo à defesa do acusado, quando, em verdade, é exatamente esta 

36 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Ação Penal n. 697. Ação Penal Ori-
ginária. Procedimento especial disciplinado na Lei 8.038/90. Agregação das providências previs-
tas nos arts. 395 a 397 do Cpp, próprias do procedimento comum e sumário. Descabimento, por 
se tratar de providências com fi nalidades semelhantes às já adotadas pelos arts. 4º e 6º da Lei 
8.038/90. Agravo Regimental improvido. Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Brasília, DF, Corte Espe-
cial, 03 de outubro de 2012. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 1153, 15 out. 2012. 
Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/consulta/inteiro>. Acesso em: 1º ago. 2016.



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

286

Acórdãos - Processo Classe INQ n. 1317-54 - Rel. Dr. Leonardo Tricot Saldanha

que, expressa e explicitamente, limita a pretensão do recorrente de 
novamente discutir, após o recebimento da denúncia, a possibilidade 
de absolvição sumária.
4. O processo, enquanto instrumento de realização da Justiça e con-
sectário da manifestação de diversos valores constitucionais (v.g., di-
reito de ação, direito de defesa, efetividade da prestação jurisdicional, 
razoabilidade, interesse público no desenvolvimento da ação penal em 
tempo razoável etc.), precisa caminhar de modo a tornar possível a  
convivência dos interesses envolvidos, sob pena de, ao se prestigiar 
exacerbadamente uma garantia, anular-se outra(s) com idêntico valor 
axiológico. 
5. Agravo regimental improvido.37 (Grifo do autor.)

 A absolvição sumária é instituto garantista que objetiva evitar a persecu-
ção penal nos casos taxativamente elencados, podendo o magistrado julgar antecipa-
damente o mérito da demanda e absolver desde logo o acusado à luz do princípio do 
devido processo legal e de sua razoável duração. Na lição de Eugênio Pacelli (Curso 
de processo penal. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 111):

[...] defere-se ao magistrado, em juízo antecipatório, a possibilidade de 
afastar, o quanto antes (sem que se chegue à instrução), a pretensão 
punitiva - ainda que, por abstração, verdadeiros sejam os fatos alega-
dos - por ausência de consequência jurídico-penal a eles, solucionan-
do, desde logo, o próprio conteúdo de mérito do processo.38

 O art. 397 do CPP dispõe que o juiz deverá absolver sumariamente o 
acusado quando verifi car: I - existência manifesta de causa excludente da ilicitude do 
fato; II – a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo 
inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime.

 Pelos argumentos já expostos, os fatos imputados a Gilmar Sossella 
foram considerados atípicos relativamente aos delitos previstos no art. 346, c/c o art. 
377, do Código Eleitoral e art. 1º da Lei n. 9.613/98, conduzindo à improcedência da 
acusação nos termos da hipótese prevista no inc. III do art. 397 do CPP.

 Com esses fundamentos, embora os judiciosos argumentos trazidos nas 
respostas acostadas aos autos, concluo que há lastro probatório consistente a am-
parar o recebimento da denúncia em relação ao possível cometimento dos delitos 
tipifi cados no art. 316 do Código Penal (concussão), art. 350 do Código Eleitoral (fal-
sidade ideológica com fi nalidade eleitoral), e art. 39, § 5º, inc. III, da Lei n. 9.504/97 
(propaganda eleitoral no dia da eleição).

37 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental na Ação Penal n. 675. […]. Rel. Min. 
Nancy Andrighi, Brasília, DF, Corte Especial, 19 de março de 2014. In: Diário de Justiça Eletrôni-
co, Brasília, DF, n. 1496, 11 abr. 2014. Disponível em:

  <https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/consulta/inteiro>. Acesso em: 1º ago. 2014.
38 PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 19. ed., São Paulo/SP: Atlas, 2015. p. 111.
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 Para corroborar tal conclusão, destaque-se, a exemplo de outros docu-
mentos que instruem a peça acusatória, o conteúdo do inquérito policial e das ações 
judiciais cíveis a que responderam os denunciados. 

 Além de o inquérito policial estar devidamente relatado com conclusão 
pelo indiciamento dos acusados (fl s. 446-448), o feito foi instruído com cópia da re-
presentação por captação ou gastos ilícitos e conduta vedada a agente público a que 
responderam os recorrentes (anexo 1, volumes 1-6) e cópia do Procedimento Pre-
paratório Eleitoral realizado pelo Ministério Público Eleitoral (anexo 1, volumes 7-11), 
documentos que guardam total pertinência com os fatos narrados na denúncia.

 De toda essa farta documentação, não restam dúvidas de que a denún-
cia, longe de ser imprecisa e genérica, encontra-se lastreada em provas indiciárias su-
fi cientes para autorizar a persecução penal com o fi to de serem apuradas as condutas 
narradas. 

 Nesta fase processual se está frente a mero juízo de admissibilidade da 
acusação, para o qual é necessário, a par da demonstração do fato tido como delitu-
oso, não mais do que indícios de autoria, uma vez que vige o princípio in dubio pro 

societate, bastando a presença dos requisitos formais (art. 41 do CPP) e substanciais 
(condições da ação), não havendo afronta aos princípios e dispositivos legais invoca-
dos pelos denunciados nas respostas acostadas aos autos.

 Desta feita, recebo em parte a denúncia, impondo-se dar curso à ação 
penal com a citação dos denunciados para apresentarem defesa prévia e realização 
de interrogatório dos réus ao fi nal da instrução (art. 400 do CPP).

 Diante do exposto, VOTO pelo recebimento parcial da denúncia, no 
sentido de:

 a) RECEBER a denúncia oferecida em desfavor de ARTUR ALEXAN-
DRE SOUTO em relação à suposta prática do delito tipifi cado no art. 316 do Código 
Penal (concussão);

 b) RECEBER a denúncia apresentada contra GILMAR SOSSELLA em 
razão de indícios de cometimento dos delitos tipifi cados no art. 316 do Código Penal 
(concussão), art. 350 do Código Eleitoral (falsidade ideológica com fi nalidade eleito-
ral), e art. 39, § 5º, inc. III, da Lei n. 9.504/97 (propaganda no dia da eleição);

 c) REJEITAR a denúncia, considerando IMPROCEDENTE A ACUSAÇÃO 
de prática dos crimes descritos no art. 346, c/c o art. 377, do Código Eleitoral e art. 1º 
da Lei n. 9.613/98, por falta de justa causa, nos termos do art. 6º da Lei n. 8.038/90, art. 
395, inc. III, e art. 397, inc. III, do Código de Processo Penal, e art. 358, I, do Código 
Eleitoral;

 d) DECLINAR da competência quanto à imputação relativa ao crime pre-
visto no art. 312 do Código Penal, devendo, após o trânsito em julgado desta deter-
minação, ser extraída cópia integral do feito, inclusive dos anexos, para que sejam re-
metidas ao Tribunal de Justiça do Estado, devido à prerrogativa de foro do Deputado 
Estadual Gilmar Sossella, nos termos do art. 95, inc. XI, da Constituição do Estado do 
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Rio Grande do Sul, de modo que o órgão ministerial lá ofi ciante adote as providências 
que entender cabíveis;

 e) ACOLHER a promoção de arquivamento do presente inquérito policial 
quanto aos indiciados Ivan Ferreira Leite, Jair Luís Müller, Ricieri Dalla Vallentina, An-
dreza Macedo Teixeira, Melania Beatriz Tonial Sossella e Fernanda Schnorr Paglioli, 
com a ressalva do disposto no art. 18 do CPP.

 Reautue-se o feito na classe ação penal e, após, expeça-se mandado de 
citação aos denunciados, com cópias da inicial e do acórdão, a fi m de que, querendo, 
ofereçam defesa prévia no prazo de cinco dias, nos termos dos arts. 7º e 8º da Lei n. 
8.038/90.

DECISÃO
 Por unanimidade, acolheram o pedido ministerial para o arquivamento 

do inquérito com relação a alguns indiciados e receberam parcialmente a denúncia, 
nos termos do voto do relator.

 
 Des. Luiz Felipe Brasil Santos,
 Presidente da Sessão.

 Dr. Leonardo Tricot Saldanha,
 Relator.

 Participaram do julgamento os eminentes Des. Luiz Felipe Brasil Santos 
- presidente -, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, 
Dra. Maria de Lourdes Galvao Braccini de Gonzalez e Des. Federal Paulo Afonso 
Brum Vaz, bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.
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Petição. Propaganda eleitoral remanescente. Art. 88 da Resolução TSE 
n. 23.404/14. Eleições 2014.
A propaganda eleitoral, ainda que encerrado o pleito, está sujeita à atuação 
do poder de polícia da Justiça Eleitoral, exercida pelos juízes eleitorais e pe-
los juízes auxiliares.
Identifi cada a publicidade remanescente, localizada em parque municipal, 
compete ao juízo eleitoral designado para a fi scalização da propaganda noti-
fi car o partido, a fi m de que adote as providências para a retirada do material 
irregular.
Remessa dos autos à Zona Eleitoral designada especifi camente para julgar 
os processos de propaganda eleitoral.

ACÓRDÃO
 Vistos, etc.
 ACORDAM os juízes do Tribunal Regional Eleitoral, por unanimidade, 

ouvida a Procuradoria Regional Eleitoral, remeter os autos à 2ª Zona Eleitoral, a qual 
recebeu designação específi ca de julgar os processos de propaganda eleitoral, para 
processamento e julgamento da presente representação.

 Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.
 Porto Alegre, 21 de janeiro de 2016.

 Dr. Hamilton Langaro Dipp,
 Relator.

RELATÓRIO
 Trata-se de pedido de retirada de propaganda eleitoral remanescente 

relativa ao pleito de 2014, formulado pelo Ministério Público Eleitoral ao Juízo da 2ª 
Zona Eleitoral de Porto Alegre. Na representação há relato da existência de propagan-
da eleitoral remanescente do Partido dos Trabalhadores no Parque Moinhos de Vento 
(fl s. 02-03v). Foi feita vistoria no local que comprovou a permanência da referida pro-
paganda, bem como foram juntadas diversas fotografi as aos autos (fl s. 19-45).

 O parquet eleitoral alega, em síntese, que ocorreu violação à norma do 
art. 88 da Resolução TSE n. 23.404/141, a qual prevê que, no prazo de 30 dias após as 

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 23.404, de 27 de fevereiro de 2014. Dispõe so-
bre propaganda eleitoral e condutas ilícitas em campanha eleitoral nas Eleições de 2014. Rel. Min. 
José Antônio Dias Toffoli, Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2014. In: Diário de Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, n. 43, p. 47, 05 mar. 2014. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 25 jul. 2016.

PROCESSO CLASSE PET N. 84-79.2015.6.21.0002
PROCEDÊNCIA: PORTO ALEGRE

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

REQUERIDO: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
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eleições, os candidatos, os partidos políticos e as coligações deverão remover a pro-
paganda eleitoral, com a restauração do bem, se for o caso. Requereu a notifi cação 
para que o Partido dos Trabalhadores adote as medidas necessárias para remover a 
dita propaganda eleitoral em 48 horas, bem como restaure os bens porventura dani-
fi cados. Solicitou, ainda, a fi xação de multa diária para o caso de descumprimento da 
decisão.

 Entretanto, o Juiz Eleitoral da 2ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, em des-
pacho que consta da fl . 47 dos autos, remeteu o processo a esta Corte com a seguinte 
fundamentação: “encerrado o processo eleitoral de 2014, não subsiste a designação 
do juízo desta 2ª ZE/RS para o exercício do poder de polícia em matéria de propagan-
da eleitoral”.

 A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer com o entendimento de 
que a manutenção da propaganda, mesmo após o pleito, está sujeita à atuação do 
poder de polícia da Justiça Eleitoral. Opina, em suma, que os autos devem retornar ao 
primeiro grau de jurisdição e tramitar perante o juiz eleitoral (fl s. 49-50).

 É o relatório.

VOTO
 Entendo que assiste razão ao Ministério Público Eleitoral.
 Conforme restou destacado no parecer ministerial, tanto a Lei n. 9504/97 

como a Resolução TSE n. 23.404/14 dispõem que o poder de polícia sobre a propa-
ganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e juízes designados pelos Tribu-
nais Regionais Eleitorais:

 No caso, a representação formulada pelo Ministério Público (fl s. 02-03v.) 
perante o Juízo da 2ª Zona Eleitoral traz uma narrativa de situação irregular de pro-
paganda eleitoral e requer providências, quais sejam, a notifi cação do partido político 
para que adote providências para a retirada do referido objeto correspondente ao ilí-
cito eleitoral do Parque Moinhos de Vento, em 48 horas, e a restauração dos bens, se 
necessário. Solicita, ainda, que conste da notifi cação que o requerido poderá incorrer 
no crime de desobediência do art. 347 do Código Eleitoral, bem como seja fi xada mul-
ta diária (art. 461 do CPC) em caso de descumprimento.

 Entendo que o poder de polícia deve ser exercido pelos juízes eleitorais 
e pelos juízes auxiliares, que são aqueles designados pelos Tribunais Regionais Elei-
torais, uma vez que compete ao juízo monocrático apreciar as hipóteses de descum-
primento da legislação eleitoral, enquanto que ao colegiado compete a análise das 
insurgências em grau recursal, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

 Desta forma, a análise acerca do descumprimento do art. 88 da Reso-
lução TSE n. 23.404/14 pelo Partido dos Trabalhadores, que não teria retirado a pro-
paganda eleitoral do último pleito, cabe ao Juiz Eleitoral de forma originária e a este 
Egrégio Tribunal em grau recursal.

 Neste sentido colaciono jurisprudência de outros Tribunais Regionais:
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Questão de ordem. Representação. Propaganda eleitoral. Retirada 
após a eleição. Poder de polícia. Atribuição do juízo zonal. Retorno 
dos autos à origem.
Considerando-se que a providência almejada na representação, que 
busca o cumprimento do disposto no art. 88 da Resolução TSE n. 
23.404/14, insere-se no âmbito do exercício do poder de polícia, atri-
buído aos juízes eleitorais por força do § 1º do art. 41 da mesma lei, 
determinando-se o retorno dos autos ao juízo zonal.2

Confl ito de Competência - Eleições 2014 - Poder de Polícia - Retirada 

de propaganda eleitoral remanescente - Competência do juízo susci-

tante.

1. O poder de polícia exercido pela autoridade judiciária eleitoral ad-

mite a determinação da retirada da propaganda eleitoral remanescen-

te e, havendo recalcitrância por parte do responsável, a sua busca e 

apreensão, atos que decorrem da autoexecutoriedade característica 

do mencionado poder.

2. Nos termos da Resolução TRE-AC n. 1.684/14, é atribuição do Juízo 

Eleitoral da 10ª Zona o exercício do poder de polícia administrativa, 

com o intuito de assegurar o cumprimento da legislação eleitoral relati-

va à propaganda eleitoral das eleições 2014, abrangida a propaganda 

remanescente.3

 Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial, determino a re-

messa dos autos à primeira instância, no caso, à 2ª Zona Eleitoral, a qual recebeu 

designação específi ca de julgar os processos de propaganda eleitoral (processo PAE 

n. 3387/11), para processamento e julgamento da presente representação.

DECISÃO
 Por unanimidade, determinaram a remessa dos autos à 2ª Zona Eleito-

ral, para processamento e julgamento da presente representação.

 Desa. Liselena Schifi no Robles Ribeiro,

 Presidente da Sessão.

 Dr. Hamilton Langaro Dipp,

 Relator.

2 BAHIA. Tribunal regional Eleitoral da Bahia. Representação n. 365. […]. Rel. Dr. João de Melo 

Cruz Filho, Salvador/BA, 06 de maio de 2015. In: Diário da Justiça Eletrônico, Salvador, BA,     

n. 84, p. 8, 18 maio 2015. Disponível em:

  <http://www.tre-ba.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 25 jul. 2016.

3 ACRE. Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Confl ito de Competência n. 1256. […]. Rel. Dr. Elcio 

Sabo Mendes Júnior, Rio Branco, AC, 15 de abril de 2015. In: Diário da Justiça Eletrônico, Rio 

Branco, AC, n. 72, p. 3, 20 abr. 2015. Disponível em:

  <http://www.tre-ac.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico>. Acesso em: 25 jul. 2016.
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 Participaram do julgamento os eminentes Desa. Liselena Schifi no Ro-
bles Ribeiro - presidente -, Des. Paulo Roberto Lessa Franz, Dr. Hamilton Langaro 
Dipp, Dr. Leonardo Tricot Saldanha, Dra. Gisele Anne Vieira de Azambuja, Dra. Maria 
de Lourdes Galvao Braccini de Gonzalez e Des. Federal Luís Alberto D`Azevedo Aur-
valle, bem como o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral.  
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PARECER

RECURSO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL. MATERIALIDADE E AU-
TORIA COMPROVADAS. Parecer pelo desprovimento do recurso.

1. RELATÓRIO
 O Ministério Público Eleitoral denunciou MILTON JOSÉ MENUSI por fa-

tos ocorridos no município de Campo Novo/RS, tipifi cados como sendo o crime descri-
to no art. 299 do Código Eleitoral (duas vezes), na forma do art. 69, caput, do Código 
Penal, da seguinte forma (folhas 02 e 03):

PRIMEIRO FATO
No dia 15 de fevereiro de 2012, em horário não esclarecido, através 
de contato telefônico, neste Município, o denunciado MILTON JOSÉ 
MENUSI, na condição de pretenso candidato a Prefeito Municipal de 
Campo Novo/RS, ofereceu à Presidente da Direção Municipal do Par-
tido Popular Socialista (PPS), MARIA ALTAIR PRETTO, a importância 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para obter voto.
Na oportunidade, o denunciado também lhe prometeu o cargo de Se-
cretário Municipal, a fi m de apoiar a sua candidatura à Chefi a do Poder 
Executivo local, bem como induzir os fi liados do aludido partido a en-
dossar a coligação político-partidária.
Para perpetrar o delito, o denunciado ofereceu o pagamento do referi-
do valor em 02 (duas) parcelas de R$ 5.000.00 (cinco mil reais) cada 
uma, sendo a primeira entregue no ato da aceitação, e a segunda no 
momento em que assinado o apoiamento eleitoral.

SEGUNDO FATO
No dia 24 de fevereiro de 2012, por volta das 09h50min, na Rua Pedro 
Garcia n. 330, neste Município, o denunciado MILTON JOSÉ MENU-
SI, na condição de pretenso candidato a Prefeito Municipal de Campo 
Novo/RS, deu à Presidente da Direção Municipal do Partido Popular 
Socialista (PPS), MARIA ALTAIR PRETTO, a quantia de R$ 1.000,00 
(um mil reais) para obter voto.
Na ocasião, o denunciado compareceu à residência da Presidente e 
lhe entregou o mencionado valor, bem como adesivos de campanha, 
os quais foram apreendidos pela autoridade policial conforme auto de 
apreensão (fl . 10 do I.P.).
Para perpetrar o delito, o denunciado deu-lhe a mencionada quantia 

RECURSO CRIMINAL N. 5-79.2012.6.21.0140
PROCEDÊNCIA: CAMPO NOVO/RS (140ª ZONA ELEITORAL – CORONEL BICACO)
ASSUNTO: RECURSO CRIMINAL – CRIME ELEITORAL – CORRUPÇÃO OU FRAUDE – PEDIDO  
 DE ABSOLVIÇÃO CRIMINAL

RECORRENTE: MILTON JOSÉ MENUSI

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

RELATOR: DR. LEONARDO TRICOT SALDANHA
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em dinheiro, prometendo, ainda, caso eleito, a função de Chefe de 
Gabinete do Poder Executivo Municipal.
Após entregar a quantia, o denunciado foi preso em fl agrante e enca-
minhado à Delegacia de Polícia para a lavratura do auto respectivo.

 A denúncia foi recebida em 06.03.2012 (fl s. 136-137).
 Instruído o feito regularmente, a denúncia restou julgada parcialmente 

procedente para o fi m de:

1) CONDENAR o réu MILTON JOSÉ MENUSI como incurso nas san-
ções do art. 299 do Código Eleitoral Brasileiro (2º fato);
2) ABSOLVER o réu MILTON JOSÉ MENUSI do 1º fato descrito na 
denúncia, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

 A pena privativa de liberdade restou fi xada em um ano de reclusão, ten-
do sido substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária 
no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ao Fundo de Penas e Medidas Alternativas 
da Comarca de Campo Novo, RS. Ainda, a pena de multa foi fi xada em 5 (cinco) dias
-multa, à razão unitária de um (1) salário mínimo nacional vigente na época do fato 
(art. 286, § 1º, do Código Eleitoral).

 Contra a sentença o réu interpôs recurso criminal (folhas 565-577). Ale-
ga, inicialmente, que teria sido vítima de “fl agrante preparado”, pois a Presidente da 
Direção Municipal do Partido Popular Socialista (PPS), MARIA ALTAIR PRETTO, teria 
o induzido a praticar o delito. Afi rma que a entrega do valor consistiria na materializa-
ção de um empréstimo fornecido pelo recorrente a MARIA. Requer que seja descon-
siderado o depoimento prestado por MARIA em razão de seu comprometimento com 
o julgamento da demanda, haja vista ser ela presidente do PPS. Aduz a ausência de 
provas a sustentar sua condenação. Argumenta que não haveria na atitude do recor-
rente o dolo específi co, consistente na intenção de corromper a vontade eleitoral de 
Maria, haja vista que a aliança com o PPS já estava sendo discutida entre os fi liados. 
Por fi m, requer a redução da pena pecuniária imposta, haja vista sua desproporciona-
lidade em relação à pena-base fi xada.

 Com contrarrazões (fl s. 584-591/verso), vieram os autos para análise e 
emissão de parecer.

 É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. Tempestividade

 O recurso interposto é tempestivo. O réu foi intimado da sentença no dia 
02.07.2015 (folha 562), tendo interposto o recurso no dia 10.07.2015 (folha 565), ou 
seja, dentro do prazo legal de 10 dias, conforme art. 362 do Código Eleitoral.
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2.2. Da alegação de “fl agrante preparado”
 O réu alega que teria sido vítima de “fl agrante preparado”, pois a Pre-

sidente da Direção Municipal do Partido Popular Socialista (PPS), MARIA ALTAIR 
PRETTO, teria o induzido a praticar o delito.

 Contudo, compulsando as provas dos autos, verifi ca-se que MILTON 
JOSÉ MENUSI praticou o crime de corrupção eleitoral de forma voluntária, sem qual-
quer induzimento, haja vista que as tratativas dirigidas a comprometer a higidez elei-
toral nas Eleições de 2012 vinham sendo realizadas pelo apelante em data anterior a 
sua prisão em fl agrante.

 Nessa senda, importante transcrever trecho das contrarrazões apresen-
tadas pelo Ministério Público Eleitoral (fl s. 584-591/verso):

Analisando a prova judicial produzida nestes autos, tem-se que a equi-
pe de inteligência do Ministério Público, depois de obter informações 
por meio das interceptações telefônicas pretéritas e das declarações 
de MARIA PRETTO - concernentes ao local e horário em que o apelan-
te se dispusera a concretizar o crime de corrupção eleitoral, aguardou 
o início dos atos de execução e a própria consumação do delito referi-
do. Ao perceber que MILTON JOSÉ MENUSI teria destinado valores a 
MARIA PRETTO, objetivando em contrapartida o voto e o apoio eleito-
ral dela, procedeu-se com a prisão em fl agrante do apelante.
Em que pese à premeditação das diligências que desaguaram na 
constatação da conduta praticada pelo apelante MILTON, o conteúdo 
das mesmas não revelaram a prática de atos de indução ou de insti-
gação alheia à vontade preordenada do apelante, circunstância que, 
caso estivesse presente, evidentemente contaminaria a legitimidade 
da prova por resultar de fl agrante preparado.
Frise-se, inexistem dúvidas quanto à conduta voluntária do apelante 
em praticar o delito de corrupção eleitoral, não tendo ele sido induzido 
a praticar tal ato. Inclusive, como afi rmado acima, as tratativas dirigidas 
a comprometer a higidez eleitoral nas Eleições de 2012 vinham sendo 
realizadas pelo apelante em data anterior a sua prisão em fl agrante, 
consoante a prova angariada nestes.
Ademais, o que se percebe dos autos é a ocorrência do “fl agrante es-
perado” - instituto admitido pelo ordenamento jurídico brasileiro -, vez 
que os agentes de segurança pública apenas aguardaram a consuma-
ção do delito que, com ou sem a presença deles no local, consumar-
se-ia, frente à intenção do apelante em obter, a todo custo, o voto e o 
apoio de MARIA PRETTO e dos correligionários do PPS. Ou seja, não 
há que se confundir este instituto com aquele alegado pela defesa, 
cujo qual inexistiu no caso concreto.
Portanto, indubitável a conclusão de que MILTON JOSÉ MENUS! não 
agiu mediante provocação ou sob indevida infl uência exterior, mas sim 
com espontaneidade e com dolo pretérito e concomitante à ação fl a-
grada pelos agentes de segurança pública.

 Assim, tendo em vista a ausência de qualquer induzimento à prática do 
delito, o caso dos autos retrata a fi gura do “fl agrante esperado”, conceituado por Re-
nato Brasileiro da seguinte forma:
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Nessa espécie de fl agrante, não há qualquer atividade de induzimento, 
instigação ou provocação. Valendo-se de investigação anterior, sem a 
utilização de um agente provocador, a autoridade policial ou terceiro 
limita-se a aguardar o momento do cometimento do delito para efetuar 
a prisão em fl agrante, respondendo o agente pelo crime praticado na 
modalidade consumada, ou, a depender do caso, tentada.1

 Veja-se que a Polícia e o Ministério Público, a partir dos relatos realiza-
dos por Maria e por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada, já re-
alizavam o monitoramento do recorrente, tendo acompanhado o desenrolar dos fatos 
que culminaram na prisão em fl agrante de MILTON JOSÉ MINUSI.

 Salienta-se que a jurisprudência pátria reconhece a legalidade do fl a-
grante esperado:

Agravo Regimental. Recurso Especial. Legislação extravagante. Tráfi -
co internacional de drogas. Lei n. 11.343/2006. Interceptação telefôni-
ca. Lei n. 9.296/1996. Ausência de nulidade. Flagrante esperado. Ocor-
rência. Regime inicial fechado em decorrência da elevada quantidade 
de drogas apreendidas. Ecstasy. Art. 33, § 3º, do CP. Súmula 7/STJ.
1. No fl agrante preparado, o órgão policial provoca o agente a pra-
ticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cui-
dando-se, assim, de crime impossível; ao passo que, no fl agrante 
forjado, a conduta do agente é criada pela polícia, tratando-se de 
fato atípico. Hipótese totalmente diversa é a do fl agrante espera-
do, em que a polícia tem notícias de que uma infração penal será 
cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar 
a prisão.
2. A autoridade policial não provocou os agentes a praticar o ilíci-
to de tráfi co internacional de entorpecentes - transporte de 5.762 
comprimidos de ecstasy do Suriname para o Brasil -, tampouco 
criou a conduta por eles praticada, tendo apenas verifi cado a in-
formação de que estariam chegando ao Brasil com drogas, oca-
sião em que efetuou as prisões. […]2 (Grifo do autor.)

1 LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 2. ed, v. I. Niterói: Impetus. 2012. 
p.1275.

2 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1356130. […]. 
3. Se, no momento em que é deferida a produção da prova, estão presentes os requisitos legais, 
a prova produzida há de ser tida por legítima. 4. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. O surgimento de 
outros investigados, em razão de escuta, ainda que não submetidos à competência da Justiça 
que decretou a medida, não invalida a utilização do mencionado procedimento, o qual pode ser 
ratifi cado pelo Juízo competente. 6. Não há nulidade a ser conhecida, inclusive porque, comprova-
da e demonstrada a impossibilidade de apurar, por outros meios, as atividades ilícitas cometidas 
por organização criminosa, consequentemente faz-se satisfeita a exigência prevista no art. 2º, II, 
da Lei n. 9.292/1996, validando-se a interceptação das comunicações telefônicas. 7. Na esteira 
do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, este Superior Tribunal entende ser possível, nas 
condenações por tráfi co de drogas, em tese, a fi xação de regime menos gravoso, sempre tendo 
em conta as particularidades do caso concreto. 8. O agravo regimental não merece prosperar, por-
quanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infi rmar o entendimento assentado na 
decisão agravada. 9. Agravo regimental improvido. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Brasília, DF, 6ª 
Turma, 30 de junho de 2015. In: Diário de Justiça Eletrônico, Brasília, DF, n. 1788, 04 ago. 2015. 
Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/consulta/inteiro>. Acesso em: 22 set. 2016.
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Habeas Corpus. Tráfi co de drogas. Flagrante preparado. Inexistência. 
Hipótese que confi gura fl agrante esperado. Violação ao Princípio da 
Correlação. Descabimento. Sentença que encontra amparo nas acu-
sações vazadas no aditamento feito à denúncia. Pena-base. Fixação 
acima do patamar mínimo. Consequências do crime. Obtenção de lu-
cro fácil. Circunstância inerente ao tipo. Vedação à progressão de regi-
me. Inconstitucionalidade.
1. Nos termos da Súmula n. 145/STF, “não há crime, quando a prepa-
ração do fl agrante pela polícia torna impossível a sua consumação”.
2. No caso dos autos, a ação policial partiu de investigações efetivadas 
a partir do descobrimento da droga, dentro de um veículo responsável 
por entregar mercadorias – peças automobilísticas. O ora paciente foi 
reconhecido pela atendente da empresa transportadora como sendo o 
responsável pela remessa das peças e também da droga apreendida.
3. De se ver que, a partir da interceptação da droga, a autoridade poli-
cial apenas acompanhou o restante da operação supostamente levada 
a efeito pelo ora paciente, até a chegada em sua residência, quando 
lhe foram entregues as encomendas – pelo funcionário da transporta-
dora – e dada voz de prisão. Assim, inexiste fl agrante preparado. A hi-
pótese, como bem delineou o Tribunal de origem, caracteriza fl agrante 
esperado. […] 3

 Logo, não prospera a alegação do recorrente.

2.3 Materialidade e Autoria
 A materialidade e autoria restaram sufi cientemente comprovadas nos 

autos. Nesse sentido, vale a transcrição de trecho da sentença que analisou detida-
mente a prova constante do processo (fl s. 547-553/verso):

Diverso, contudo, é o raciocínio quanto à imputação referente à entre-
ga de R$ 1.000,00 e à oferta da Chefi a de Gabinete do Poder Executi-
vo Municipal à Sra. Maria Pretto, em troca de seu voto e apoio eleitoral, 
fato ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2012.
A existência do delito restou positivada através do relatório de 
interceptação telefônica das fl s. 08/25 e 156/181, do boletim de 
ocorrência das fl s. 60/62 e 97/99, do auto de prisão em fl agrante 
das fl s. 65/72, do auto de apreensão da fl . 73, do auto de arrecada-

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 83196. […]. 4. Não há falar em ofensa ao 
princípio da correlação se as condutas pelas quais o paciente foi condenado – aquisição e remes-
sa de entorpecentes – foram devidamente lançadas no aditamento à peça acusatória. 5. A exis-
tência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fi xação da pena-base acima do patamar 
mínimo. 6. Na hipótese, houve a indevida exasperação a título de motivos do crime, pois a alusão 
ao lucro fácil é inerente ao tipo penal. 7. Reconhecida a inconstitucionalidade do dispositivo que 
vedava a progressão de regime, deve ser afastado o óbice legal contido no art. 2º, § 1º, da Lei n. 
8.072/90. 8. Ordem parcialmente concedida para, de um lado, afastando da condenação a cir-
cunstância judicial indevidamente valorada, reduzir a pena recaída sobre o paciente, de 5 (cinco) 
anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 
(oitenta) dias-multa; de outro lado, afastar a vedação à progressão de regime prisional. Rel. Min. 
Og Fernandes, Brasília, DF, 6ª Turma, 30 de junho de 2010. In: Diário de Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, n. 629, 09 ago. 2010. Disponível em:

  <https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/consulta/inteiro>. Acesso em: 22 set. 2016.
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ção da fl . 74, do DVD e dos adesivos de campanha apreendidos à 
fl . 131 e da prova oral coligida.
A autoria, da mesma forma, sobejou incontestável.
Ao ser interrogado, o denunciado MILTON JOSÉ MENUSI disse não 
ser verdadeira a acusação. Admitiu ter dado mil reais a Maria Pretto na 
data do fato, mas justifi cou que o numerário se tratava de um emprés-
timo, a fi m de que ela pudesse ir ao Paraguai, de onde traria merca-
dorias para revender e então pagar uma cirurgia de sua mãe. Admitiu 
também ter conversado sobre política com Maria, mas negou que o 
dinheiro entregue teria vinculação com apoio político. Quanto aos ade-
sivos, disse que foi Maria quem lhe pediu. Disse que os fatos foram 
articulados para lhe “tirar da jogada”, havendo também a infl uência do 
Sr. João Pretto, hoje vice-prefeito. Aduziu que já havia emprestado di-
nheiro a Maria em outras oportunidades, assim como cheques. Admitiu 
ter conversado com Maria sobre um possível oferecimento do cargo de 
chefe de gabinete, mas justifi cou ser algo normal no meio político, que 
“faz parte da negociação”. Disse que sequer era candidato quando foi 
preso e que não tinha qualquer intenção de comprar partido ou com-
prar voto, alegando ter sido injustiçado com a prisão. Asseverou que 
foi atraído por Maria até o local onde foi preso, sendo que ela lhe ligava 
ou lhe procurava todos os dias, sendo que, caso Maria não tivesse lhe 
pedido o dinheiro, não teria ido até sua casa para lhe entregar o nume-
rário. Disse que estava tudo preparado (fl s. 465/469v). 
Em que pese a negativa do acusado, não há como acolher a sua tese. 
Isso porque, a toda evidência, a prática do crime de corrupção 
eleitoral sobejou escancarada e irrefragável a partir da fi lmagem 

contida no DVD anexado à fl . 131, especialmente a partir dos 

26min35seg, quando Milton coloca um maço de dinheiro sobre o 

sofá onde estava sentado, logo após um extenso diálogo manti-

do com Maria, notadamente direcionado na busca de seu voto e 

apoio político, bem como de seus correligionários do PPS.
Paralelamente, restou evidenciado através da fi lmagem em ques-

tão que Milton também ofereceu um cargo de chefe de gabinete 

ou uma secretaria para Maria, o que, independentemente da com-

petência e capacidade política desta, por óbvio somente ocorreria 

se houvesse o seu apoio e o do seu partido à candidatura de Mil-

ton, fato este sequer negado pela defesa e que deve ser reputado 

incontroverso.

Cumpre destacar que o teor da fi lmagem veio corroborado pela prova 
oral colhida, a qual vai ao encontro da tese esgrimada pelo órgão acu-
satório.
De acordo com a informante MARIA ALTAIR PRETTO, o réu teria lhe 
telefonado e dito que iria na sua casa. A princípio, Milton iria lhe pagar 
a quantia de R$ 2.000,00, só que ele acabou aparecendo apenas com 
R$ 1.000,00, quantia esta que foi deixada em cima do sofá da sala. 
Na oportunidade, o acusado também teria lhe oferecido um cargo na 
Prefeitura para o caso de o seu partido coligar com o dele, sendo que 
o motivo da visita era político. Disse que o réu queria a obtenção do 
apoio político e também do voto, principalmente do Sr. Clécio Weber, 
que poderia ser um potencial adversário (fl s. 209/218).
Já os policiais integrantes do Núcleo de Inteligência do Ministério Públi-
co e do GAECO, JOSÉ MENEGHINI FERRARESI, JAIRO ALBERTO 
VALLER e PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA AZEVEDO, relataram os 
desdobramentos da operação que resultou na prisão em fl agrante do 
acusado. Segundo referiram, a equipe fora acionada para auxiliar nas 
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investigações envolvendo o réu, o qual estaria articulando na obtenção 
de apoio político para a sua candidatura a prefeito nas Eleições Munici-
pais e teria ajustado um encontro com a Sra. Maria Pretto, pessoa com 
infl uência política local, no intuito de lhe pagar determinada quantia em 
dinheiro para a compra de uma coligação política. Na época, foram im-
plantadas escutas telefônicas, através das quais foi possível constatar 
o dia e o local em que Milton e Maria iriam se encontrar para concreti-
zar a negociação, tendo a equipe então se dirigido para lá, onde foram 
colocados equipamentos de fi lmagem e escuta ambiental. Na ocasião, 
efetivamente Milton apareceu e, após as tratativas políticas com Maria, 
deixou a quantia de R$ 1.000,00 sobre o sofá e foi buscar adesivos em 
sua  caminhonete, sendo então preso em fl agrante.
Segundo as palavras do policial Paulo Antônio, “[…] pelo que eu enten-
di do diálogo, a denunciante seria uma pessoa que iria concorrer con-
tra ele e a intenção dele era que ela desistisse e fosse cabo eleitoral 
dele, por isso a questão fi nanceira [...]” (fl s. 403/407v).
Nesse contexto, pois, não há como negar que, no dia 24 de fevereiro 
de 2012, o réu efetivamente entregou dinheiro e ofereceu um cargo 
na Prefeitura a Maria Altair Pretto, buscando a obtenção de seu voto e 
também apoio político, bem como de seus correligionários.
Reforçando dita conclusão, tem-se também o relato do informante 
JOÃO AUGUSTO PRETTO, segundo o qual Milton estaria procurando 
sua prima Maria Pretto, no intuito de lhe oferecer dinheiro para que o 
seu partido coligasse com o dele. Maria então teria lhe relatado este 
fato e dito que iria tentar fi lmá-lo. Disse que foi candidato a vice-prefeito 
por parte da coligação contrária ao do acusado (fl s. 218v/221v).
Em semelhante sentido, tem-se, ainda, o depoimento do informante 
CLÉCIO WEBER, o qual disse ter ouvido de Maria Pretto que o réu 
teria lhe efetuado uma oferta em dinheiro, com o objetivo de que o seu 
partido coligasse com o dele, com o que disse não ter concordado. 
Narrou que, segundo Maria, Milton teria exigido que, além de adesivar 
o carro, o depoente teria de votar na sua candidatura. Quanto ao fato 
ensejador do fl agrante, disse ter tomado conhecimento apenas poste-
riormente, não tendo participado da operação (fl s. 222/225).
Por outra vertente, as testemunhas arroladas pela defesa não trouxe-
ram elementos aptos a infi rmar o arcabouço probatório produzido no 
sentido da efetiva confi guração do delito.
De acordo com LORI RODRIGUES DE ABREU, não chegou a presen-
ciar os fatos. Disse ser fi liado ao PPS, limitando-se apenas a referir 
que teria ocorrido uma reunião do partido, na segunda-feira que ante-
cedeu o fl agrante, onde fi cou defi nido que iriam coligar com o PSDB, 
partido do representado Milton. Na ocasião, Maria teria concordado 
com a aliança, não fazendo qualquer menção a  oferecimento de di-
nheiro ou vantagem (fl s. 225v/229).
Em sentido semelhante foi o relato do informante FLAVIO SCHMITT, o 
qual, embora não tenha presenciado o episódio, também declarou ter 
conhecimento de que o PPS já teria estabelecido que iria coligar com 
o PSDB, referindo que já haveria, de fato, uma predisposição de as 
agremiações estabelecerem uma aliança, tendo inclusive havido uma 
reunião em que isso fi cou defi nido. Disse que as tratativas para coligar 
estariam avançadas, razão pela qual, no seu entender, não haveria 
qualquer motivo para Milton querer comprar o voto de algum fi liado do 
PPS (fl s. 233/237).
LUIZ DOÉLIO BRIATO FERRANDO, por sua vez, afi rmou que Milton 
costumava emprestar dinheiro a Maria Pretto. Fez menção específi ca 
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a uma oportunidade na qual o réu teria trocado um cheque emitido 
pelo pai de Maria, no valor de R$ 210,00. Na oportunidade, esta e seu 
pai foram até a sua ofi cina, pedir para ver se não era possível trocar o 
cheque.
Como o depoente não havia conseguido ir ao banco naquele dia, o 
acusado, que se fazia presente no local, acabou emprestando o valor 
do título (fl s. 229v/232v).
Finalmente, ANTONIO CLEO ALMEIDA disse nada saber sobre os fa-
tos, resumindo-se o seu relato, basicamente, na afi rmação de que era 
fi liado ao PPS, mesmo partido de Maria Pretto (fl s. 237v/238v).
Portanto, não há qualquer dúvida acerca da confi guração do delito de 
corrupção eleitoral, o qual restou manifestamente caracterizado pela 
entrega da quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelo réu à Sra. Maria 
Altair Pretto, com o claro propósito de cooptar o seu voto e, ainda, o 
apoiamento eleitoral de seu partido para as eleições municipais então 
vindouras.
Veja-se que, a despeito dos testemunhos prestados no sentido de que 
o partido de Maria, o PPS, já estaria praticamente acertado com o par-
tido do denunciado, o PSDB, tal fato mostra-se irrelevante para fi ns 
penais, pois é cediço que a corrupção eleitoral do art. 299 do Código 
Eleitoral trata-se de crime formal e, por isso, não depende do alcance 
do resultado para a sua consumação. Descabe, assim, perquirir se a 
vantagem entregue efetivamente reverteu em proveito  do acusado, 
no caso, com a efetiva angariação do voto e do apoio de Maria Pretto 
e seus correligionários, resultado que, se acontecesse, limitar-se-ia a 
mero exaurimento do crime.
Da mesma forma, não se mostra necessária a comprovação da poten-
cialidade da conduta em infl uir no resultado do pleito, uma vez que o 
bem jurídico que se pretende tutelar, no caso do delito de corrupção, é 
a liberdade de escolha do eleitor e não necessariamente a normalida-
de e a legitimidade das eleições, como exigido nos casos de abuso do 
poder econômico.
Também não socorre o denunciado a circunstância de o fato em epí-
grafe ter ocorrido em época relativamente distante do início do período 
eleitoral (24 de fevereiro de 2012). Dito pormenor, embora  possa até 
infl uir na aplicação da pena e tenha sido utilizado como o principal fun-
damento para o julgamento de improcedência da investigação judicial 
eleitoral envolvendo o mesmo fato (n. 259-52.2012.6.21.0140), não 
serve para afastar a tipicidade do delito do art. 299 do Código Eleitoral, 
pois, diversamente do que ocorre com a fi gura extrapenal da captação 
ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/97, o delito de 
corrupção pode ocorrer mesmo antes dos registros das candidaturas. 
(Grifos do autor)

 Os mesmos fatos foram objeto da AIJE 259-52.2012.6.21.0140 tendo 
este E. TRE/RS, em sede recursal, reconhecida a comprovação da prática de tais con-
dutas e cassado o diploma do prefeito de Campo Novo, atual réu nesta ação penal,  
MILTON JOSÉ MENUSI. O acórdão restou assim ementado:

Recurso. Ação de investigação judicial eleitoral. Abuso de poder 
econômico. Candidatos da chapa majoritária. Eleições 2012. Acervo 
probatório constituído de provas testemunhais, interceptação telefô-
nica devidamente autorizada e gravação em vídeo, revelando, modo 
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inequívoco, a conduta perpetrada pelo candidato, consubstancia-
da na entrega de dinheiro e promessa de cargo à presidente de 
agremiação partidária diversa, formadora de opinião e  com po-
tencial de infl uir fi liados e simpatizantes. O apoio intramuros às 
candidaturas dos próprios fi liados é presumida, mas a busca por 
pessoas externas ao partido, ou mesmo de adversários políticos, 
pode ensejar ao candidato mal intencionado o uso ilegal da pro-
messa de vantagens e de dinheiro para angariar votos. Irrefutável 
que a entrega da primeira parcela foi o início do adimplemento 
de um valor maior prometido, o qual não alcançou o somatório 
total por força da ação policial que resultou na prisão em fl agrante 
do representado. Estampada a gravidade da conduta, consubs-
tanciada na utilização do poder fi nanceiro para a obtenção de 
vantagem. Confi gurada a prática abusiva vedada pela legislação 
eleitoral, apta a comprometer a igualdade de condições entre os 
candidatos e a lisura do pleito. Reforma da sentença. Cassação dos 
diplomas da chapa majoritária. Declarada a inelegibilidade do prefeito 
cassado. Provimento.4 (Grifo do autor.)

 Dessa forma, conclui-se que restou comprovada a materialidade e auto-
ria do delito de corrupção eleitoral em relação ao 2º fato narrado na denúncia.

 Por fi m, a defesa requer a minoração da pena de prestação pecuniária 
aplicada no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ao argumento de o valor não ser 
compatível com a culpabilidade do agente do delito, considerada na primeira fase do 
cálculo da pena privativa de liberdade.

 O argumento do recorrente não merece prosperar, pois a fi xação do va-
lor da pena de prestação pecuniária teve por parâmetro a condição econômica do réu, 
empresário do ramo de caminhões, que afi rmou em seu interrogatório ter renda muito 
superior ao salário de prefeito, aproximadamente R$ 11.000,000, como fi cou demons-
trado em seu interrogatório (folhas 462-463v, DVD, intervalo de tempo 13:00 a 13:40). 
Além disso, o réu não trouxe argumentos fáticos para comprovar sua incapacidade de 
cumprir o valor pecuniário. Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de 
Justiça:

Habeas Corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. 
Dosimetria. Pena-base. Circunstâncias e consequências do delito. Ele-
mentos concretos. Concorrência de culpas. Inocorrência. Prestação 
pecuniária. Pretendida redução. Impossibilidade. Sursis processual. 
Pena mínima em abstrato superior a 1 ano. Matéria não analisada pelo 
Tribunal de origem. Supressão de instância. 1. Mostra-se devida a fi -
xação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de 
forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavo-
ráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito. 2. 
Inviável considerar eventual concorrência de culpas como elemento 

4 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Recurso Eleitoral n. 
25952. […]. Rel. Des. Marco Aurélio Heinz, Porto Alegre, RS, 17 de dezembro de 2013. In: Diário 
de Justiça Eletrônico do TRE-RS, Porto Alegre, RS, n. 235, p. 4, 19 dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.tre-rs.jus.br/apps/deje/>. Acesso em: 22 set. 2016.
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favorável na fi xação da pena-base, quando verifi cado que a vítima não 
concorreu para a produção do resultado lesivo. 3. Não há como se 
reduzir o quantum da prestação pecuniária imposta na sentença 
condenatória, tendo em vista que, além de a paciente não ter de-
monstrado concretamente a impossibilidade de cumprimento do 
valor arbitrado pelo Juízo da condenação, as instâncias ordiná-
rias apontaram elementos concretos que evidenciam a possibili-
dade de adimplemento da sanção restritiva de direitos. 4. Inviável 
conceder-se o sursis processual à paciente quando, além de a pena 
mínima em abstrato cominada para o tipo em questão ser superior 
a 1 ano, essa matéria não foi analisada pela Corte de origem, o que 
inviabiliza a apreciação dessa questão diretamente por este Superior 
Tribunal, sob pena de incidir na inadmissível supressão de instância.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem 
denegada.5 (Grifo do autor.)

 Logo, o recurso da defesa deve ser desprovido.

3. CONCLUSÃO
 Diante do exposto, manifesta-se o Ministério Público Eleitoral, por meio 

do Procurador Regional Eleitoral signatário, pelo desprovimento do recurso do réu.

 Porto Alegre, 1º de fevereiro de 2016.

 Marcelo Beckhausen,
 Procurador Regional Eleitoral.

5  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 190933. […]. Rel. Min. Sebastião 
Reis Júnior, Brasília, DF, 6ª Turma, 07 de fevereiro de 2012. In: Diário de Justiça Eletrônico, 
Brasília, DF, n. 1013, 21 mar. 2012. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/processo/dj/consulta/
inteiro>. Acesso em: 22 set. 2016.
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PARECER

AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA 
– CARGO VEREADOR – PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO 
ELETIVO. RESOLUÇÃO TSE N. 22.610/2007. Justa causa não caracteriza-
da. Parecer pela procedência do pedido. Decretação da perda do mandato 
do vereador.

I - RELATÓRIO
 Trata-se de ação de perda de cargo eletivo por desfi liação partidária, 

com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pelo PARTIDO DOS TRA-
BALHADORES do município de Dois Irmãos/RS contra LÉO BÜTTENBENDER, ve-
reador de tal município, pretensão que abriga no artigo 1º, caput, da Resolução TSE     
n. 22.610/20071.

 Ao receber os autos, a eminente Relatora indeferiu o pedido liminar de 
antecipação dos efeitos da tutela, bem como determinou a citação (folhas 18-19).

 O parlamentar foi regularmente citado e apresentou resposta (folhas 27-
38). Argumentou estar comprovada a justa causa para a desfi liação partidária, con-
sistente em mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário 
(Resolução TSE n. 22.610/07).

 Deferida a dilação probatória (fl s. 57-58), o requerido prestou depoimen-
to pessoal (fl . 69) e foram ouvidas as 3 testemunhas por ele apresentadas em Juízo: 
Adriano Nicolau Mallmann (fl . 70), Ivete Rambo (fl . 71) e Claiton Marusiak (fl . 72).

 No prazo das alegações fi nais, o requerente apresentou a petição às 
fl s. 80-83, ao contrário do requerido, que não se manifestou.

 Vieram os autos com vista a esta Procuradoria Regional Eleitoral (fl . 84).
 É o breve relatório.

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 22.610, de 25 de outubro de 2007. [decisão sem 
ementa]. Rel. Min. Cezar Peluso, Brasília, DF, 25 de outubro de 2007. In: Diário de Justiça da 
União, Brasília, DF, n. 59, p. 11. 27 mar. 2008.

  Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda 
de cargo eletivo em decorrência de desfi liação partidária sem justa causa.

PETIÇÃO N. 173-11.2015.6.21.0000
PROCEDÊNCIA: DOIS IRMÃOS – RS
ASSUNTO: AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA – CARGO –  
 VEREADOR – PEDIDO DE CASSAÇÃO/PERDA DE MANDATO ELETIVO – PEDIDO DE  
 TUTELA ANTECIPADA

REQUERENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE DOIS IRMÃOS

REQUERIDO: LÉO BÜTTENBENDER

RELATORA: DRA. MARIA DE LOURDES GALVÃO BRACCINI DE GONZALEZ
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II - FUNDAMENTAÇÃO
1) Tempestividade

 A Resolução TSE n. 22.610/2007 estabelece, no § 2º do seu art. 1º, 
que o partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, dentro de 30  
(trinta) dias da desfi liação, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de 
desfi liação partidária sem justa causa.

 No caso dos autos, verifi ca-se que o partido tomou ciência do pedido 
de desfi liação no dia 17/09/2015 (fl . 10), e o processo foi proposto perante a Justiça 
Eleitoral dentro dos 30 (trinta) dias subsequentes, em 16/10/2015 (fl . 02).

 Assim, trata-se de demanda tempestivamente ajuizada.

2) Legitimidade
 No que concerne à verifi cação da legitimidade das partes, os documen-

tos anexados à exordial (fl s. 12-14) confi rmam que o vereador requerido é titular de 
mandato eletivo e estava vinculado ao partido requerente, pelo qual foi eleito no pleito 
de 2012, até solicitar sua desfi liação e ingressar em outra legenda.

 Denotam, ademais, a existência de suplentes vinculados à legenda re-
querente com capacidade para suceder o vereador desfi liado (fl s. 12-13).

 Dessa forma, não há dúvidas de que o requerente possui interesse jurí-
dico em pleitear a perda do mandato eletivo, e que o vereador requerido possui legiti-
midade passiva, porquanto titular do mandato cuja perda é postulada.

3) Mérito
 A Resolução TSE n. 22.610/2007, que disciplina a fi delidade partidária, 

permite a mudança de agremiação quando apresentada ao menos uma das situações 
elencadas no rol do art. 1º, § 1º, in verbis:

Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Elei-
toral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfi -
liação partidária sem justa causa.
§ 1º Considera-se justa causa:
I - incorporação ou fusão do partido;
II - criação de novo partido;
III - mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;
IV - grave discriminação pessoal.

 Na hipótese em tela, o vereador requerido sustenta que se desfi liou em 
função de mudança substancial do programa partidário ou desvio reiterado do progra-
ma partidário, que vem ocorrendo desde os acontecimentos relacionados ao “Mensa-
lão” e, mais recentemente, à operação “Lava Jato”, e que culminaram em uma crise 
de identidade moral, ideológica e programática nos quadros do PT.

 Assevera, ademais, na defesa escrita, que a saída do partido foi acorda-
da verbal e amigavelmente entre o PT e o PSB, seu atual partido.
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 As testemunhas ouvidas em Juízo disseram que, diante de tais acusa-
ções que recaíram sobre o partido, o requerido sentia-se profundamente desconfor-
tável perante a comunidade e os eleitores, o que o motivou a se desfi liar. Duas das 
testemunhas disseram também que existiu um acordo entre o PT e o PSB, para que 
o vereador saísse do partido sem correr o risco de perder o cargo.

 Contudo, os motivos suscitados como justa causa não prosperam.
 É cediço que a mudança substancial e o desvio do programa partidário, 

“necessitam ser demonstrados mediante o cotejo do dispositivo programático anterior 
com o resultante de alteração ou com os atos reiteradamente praticados pela agre-
miação que o contrarie”2. 

 Mesma posição é adotada pela Corte mineira, bem como pelo Tribunal 
local, que assim já explicitaram:

[…] a literalidade da resolução não deixa dúvidas de que a mudança 
ou desvio capaz de justifi car a desfi liação há de atingir o programa 
partidário.3

[…] é imprescindível “na confi guração da mudança substancial ou des-
vio reiterado do programa partidário”, para que seja motivo de justa 
causa de desfi liação, que haja alterações no estatuto do partido que 
mudem substancialmente seus programas e ideologias.4 

2 SANTA CATARINA. Tribunal regional Eleitoral de Santa Catarina. Processo n. 629 - Classe XIV. 
Ação de Decretação de Perda de Mandato Eletivo por Desfi liação Partidária. Ação de Decretação 
de Perda de Mandato Eletivo por Desfi liação Partidária- Prefacial de decadência rejeitada. Grave 
discriminação pessoal e alteração programática. Não confi guração. Procedência. Não confi gura 
grave discriminação pessoal a circunstância de o diretório estadual exigir de seus fi liados apoio à 
coligação celebrada para disputar o pleito majoritário estadual. A mudança substancial ou desvio 
reiterado do programa partidário [...], não se considerando como desvio a celebração de coliga-
ção, ainda que com tradicional opositor. Rel. Dra. Eliana Paggiarin Marinho, Florianópolis, SC, 28 
de maio de 2008. In: Diário de Justiça Eletrônico TRE-SC, Florianópolis, SC, n. 99, p. 5, 03 jun. 
2008. Disponível em: <https://www.tre-sc.jus.br/djesc-consulta/downloadPdf/diario-2008-99.pdf>. 
Acesso em: 22 set. 2016.

3 MINAS GERAIS. Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Petição n. 263. Feitos Diversos. Pe-
dido de Decretação de Perda de Cargo Eletivo. Desfi liação Partidária. Resolução n. 22.610/2007-
TSE. I - Questões de meros confl itos internos não podem ser consideradas como justa causa, 
já que, no mundo político, a divergência é fato trivial entre membros de uma mesma legenda. 
Grave discriminação pessoal não caracterizada. II - [...]. O partido político é livre para apoiar ou 
opor-se ao Executivo Municipal, exigindo-se, apenas, que seja mantida sua ideologia partidária. 
Aplicabilidade da súmula n. 2 do e. TRE/MG. Mudança substancial ou desvio reiterado do progra-
ma partidário não confi gurado. Procedência do pedido. Vistos, relatados e discutidos os autos do 
processo acima identifi cado, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, 
à unanimidade, em julgar procedente o pedido, nos termos dos votos que integram esta decisão. 
Rel. Dr. Benjamin Rabello, Belo Horizonte. MG, 27 de abril de 2010. In: Diário de Justiça Eletrô-
nico-TREMG, Belo Horizonte, MG, n. 83, p. 12, 13 maio 2010. Disponível em:

  <http://www.tre-mg.jus.br/servicos-judiciais/dje-janela>. Acesso em: 22 set. 2016.
4 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Processo n. 1032007. 

Classe 15 – Candidatos. Pedido de decretação de perda de cargo eletivo. Preliminares afastadas. 
1. [...]. Não há que se confundir o desvio do programa partidário com a não-realização de promes-
sas de campanha, que tem como agente a administração municipal, e não o partido em si, não 
se prestando como ensejadora da justa causa prevista no inciso III do § 1º do art. 1º da Res. TSE 
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 Ademais, conforme entendimento jurisprudencial oriundo do Tribunal 
Superior Eleitoral, a mudança substancial do programa partidário, prevista na alínea 
“d” do art. 1º da Res.-TSE 22.610/2007, diz respeito, à alteração do programa partidá-
rio em âmbito nacional, já que os partidos políticos tem essa abrangência por dispo-
sição constitucional (CF, art. 17, I). É necessário que se demonstre o desvio reiterado 
de diretriz nacional estabelecida pelo Partido. Veja-se trecho da ementa do acórdão 
abaixo reproduzido:

Ação de perda de cargo eletivo. Deputado estadual. Desfi liação parti-
dária. […] 5. A hipótese de discriminação pessoal que caracteriza 
justa causa para desfi liação exige a demonstração de fatos cer-
tos e determinados que tenham o condão de afastar o mandatário 
do convívio da agremiação ou revelem situações claras de des-
prestígio ou perseguição. 6. Fatos posteriores à desfi liação não 
podem ser invocados como motivo justifi cador do desligamento, 
pois óbvio que o motivo não pode ser posterior à consequência. 
7. Eventual difi culdade ou resistência da agremiação em lançar o 
ocupante do cargo como candidato em eleições futuras não é fato 
sufi ciente para a aferição de grave discriminação pessoal. 8. A hi-
pótese de mudança substancial do programa partidário, prevista 
na alínea d do art. 1º da Res.-TSE 22.610/2007, diz respeito, como a 
própria defi nição estabelece, à alteração do programa partidário, 
que, por defi nição constitucional, tem caráter nacional (CF, art. 
17, I). Para a caracterização da hipótese, é necessário que se de-
monstre o desvio reiterado de diretriz nacional ou de postura que 
a legenda historicamente tenha adotado sobre tema de natureza 
político-social relevante. O mero rumor ou discussão sobre a pos-
sibilidade futura de alinhamento político com partido de oposição 
não constitui mudança substancial de diretriz partidária. 9. Even-
tuais discordâncias locais sobre o posicionamento da agremiação 
diante da administração de um único município não caracteriza 
desvirtuamento do programa ou da diretriz partidária, os quais, 
dada a natureza e circunscrição do cargo em questão, deveriam 
ter, no mínimo, caráter estadual. Recursos ordinários desprovidos. 
Ação cautelar improcedente, com revogação da liminar concedida, e 
respectivo agravo regimental julgado prejudicado.5 (Grifo do autor.)

n. 22.610/07. 2. A grave discriminação pessoal que justifi ca a desfi liação por justa causa ocorre 
dentro da grei partidária, pouco importando a relação estabelecida entre o parlamentar requerido 
e a administração municipal, ainda que esta seja composta por fi liados do partido. Procedência. 
Rel. Des. Federal Vilson Darós, Porto Alegre, RS, 06 de maio de 2008. In: Diário de Justiça do 
Estado, Porto Alegre, RS, p. 89, 09 maio 2008.

5 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Ordinário n. 263. […]. 1. Não há cerceamento de 
defesa do partido recorrido, diante do indeferimento, de forma fundamentada, das provas por ele 
requeridas. Além disso, o TSE já decidiu que não há violação ao art. 5º, LV, da Constituição Fede-
ral se, diante de eventual ausência de pronunciamento sobre determinada prova, não for a ques-
tão suscitada pela parte, nem mesmo por ocasião das alegações fi nais, de modo a instar o órgão 
julgador sobre a matéria. Precedente: RO n. 1.453, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 05.4.2010. 2. 
Nos termos do art. 7º da Res.-TSE n. 22.610, as testemunhas são trazidas pela parte que as 
arrolar, independentemente de intimação (MS n. 72-61, rel. Min. Gilson Dipp, DJe de 18.6.2012), 
razão pela qual não é imperativa a expedição de carta de ordem para oitiva em outra localidade ou 
a aplicação subsidiária da regra do art. 411 do Código de Processo Civil, que estabelece prerro-
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 Por sua vez, os motivos do requerido não têm o condão de caracterizar 
a mudança substancial ou o desvio reiterado do programa partidário, para efeitos de 
“justa causa” prevista no inciso III do art. 1º da Resolução TSE n. 22.610/07, ante a 
ausência de prova inequívoca demonstrando a ocorrência de efetiva “mudança de 
estrutura do programa da agremiação, à sua linha ideológica e programática”6. 

 De outra parte, as razões trazidas pelo vereador, a respeito de estar in-
satisfeito com acontecimentos que envolveram a história recente do partido e vários 
de seus integrantes, não justifi cam sua saída do partido, haja vista que reprovações 
de ordem pessoal não estão entre as excludentes taxativas previstas na Resolução. 
Assim como também não se pode reconhecer como justa causa a mudança de partido 
ocorrida por negociação entre as agremiações, quando essa hipótese não está arro-
lada nas justas causas da Resolução.

 Ainda, a prova oral coligida nada acrescentou em favor do vereador re-
querido, uma vez que não indicaram qualquer outra situação que efetivamente confi -
gurasse justa causa.

 Desse modo, tem-se que os motivos invocados em defesa não bastaram 
para a caracterização da mudança substancial do programa partidário, nos moldes 
como requer a Resolução e a predominante jurisprudência.

gativas em favor de autoridades para serem ouvidas em sua residência ou no local onde exercem 
suas funções. 3. A jurisprudência é no sentido de que, em face da formação de litisconsórcio 
passivo, cada parte tem o direito de arrolar testemunhas independentemente das arroladas pelas 
demais (REspe n. 25.478, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 03.6.2008; AgR-RCED n. 671, rel. 
Min. Carlos Ayres Britto, DJ de 21.5.2008), motivo por que o limite previsto no art. 5º da Res.-TSE 
n. 22.610 deve ser computado por polo passivo, pois cada parte - e, quando for o caso, também 
os litisconsortes - tem o direito de arrolar testemunhas próprias, independentemente do polo da 
ação em que estejam. 4. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova oral é 
indeferida por não ter sido demonstrada a sua relevância para o caso, conforme reiterada jurispru-
dência (AgR-REspe n. 199-65, rel. Min. Dias Toffoli, PSESS em 18.12.2012; ED-AgR-AI n. 7.026, 
rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.11.2009; AgR-AI n. 7.854, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 
14.8.2009). Além disso, a parte interessada, no momento da audiência, não apresentou as teste-
munhas arroladas. […]. Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Brasília, DF, 13 de março de 2014. In: 
Diário de justiça eletrônico, Brasília, DF, n. 61, p. 94, 31 mar. 2014. Disponível em:

  <http://www.tse.jus.br/servicos-judiciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 22 set. 2016.
6 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Processo n. 582007. 

Classe 15 – Candidatos. Ação de perda de mandato eletivo por desfi liação partidária sem justa 
causa. Preliminar de inconstitucionalidade da Resolução TSE n. 22.610/07 rejeitada. Ato norma-
tivo editado em razão de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, disciplinando a matéria 
dentro dos limites das atribuições do TSE. Caso sub judice não se enquadra em nenhum dos 
permissivos legais para a desfi liação partidária. A mudança substancial ou desvio reiterado do 
programa partidário não se refere ao modo de atuação política do partido, apoiando ou não a ad-
ministração local, mas sim à [...], o que não se materializou. Não comprovada, pelo acervo proba-
tório, a ocorrência da grave discriminação pessoal alegada pelo vereador requerido. Hipótese que 
se caracterizaria caso a permanência do parlamentar se tornasse insustentável. Justa causa para 
a desfi liação partidária não confi gurada. Procedência. Dra. Katia Elenise Oliveira da Silva, Porto 
Alegre, RS, 20 de fevereiro de 2008. In: Diário de Justiça do Estado, Porto Alegre, RS, p. 64, 25 
fev. 2008.
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III - CONCLUSÃO
 Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL opina pela 

procedência do pedido deduzido na inicial em face de LÉO BÜTTENBENDER, com a 
decretação da perda do cargo de vereador do Município de Dois Irmãos/RS, relativo 
ao mandato do período 2013/2016, em razão do reconhecimento de sua desfi liação 
sem justo motivo dos quadros do PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, cumprin-
do-se desde logo a previsão do art. 10 da Resolução TSE n. 22.610/20077.

 Porto Alegre, 29 de janeiro de 2016.

 Luiz Carlos Weber,
 Procurador Regional Eleitoral Substituto.

7 Art. 10. Julgando procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do cargo, comunicando a deci-
são ao presidente do órgão legislativo competente para que emposse, conforme o caso, o suplen-
te ou o vice, no prazo de 10 (dez) dias. 
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 O PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT ajuíza AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO ELEITORAL (AIJE) em face de MARCO AURÉLIO SOARES ALBA. 

 Alega que o investigado está veiculando matérias publicitárias no Jornal 
de Gravataí, em desacordo com a legislação vigente, o que evidenciaria abuso de 
poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social. Menciona repor-
tagens em que haveria propaganda política do prefeito, disfarçadas de notícias, as 
quais enaltecem realizações da atual administração, o que é vedado, tendo em vista 
que o atual prefeito é pré-candidato a reeleição, bem como denigrem a imagem de 
outras fi guras políticas da cidade. Relata, ainda, que houve empenhos de mais de R$ 
4.000,00 ao jornal, o que comprova manobra do prefeito para, desde antes do período 
eleitoral, haver ampla cobertura de seus feitos. Postula a procedência da demanda, 
para o fi m de ser reconhecida a prática de conduta abusiva, declarando a inelegibili-
dade do investigado.

 Notifi cado, o representado apresenta defesa (fl s.119/136). Alega a ile-
gitimidade passiva, pois não é candidato às eleições. Diz que a AIJE somente tem 
cabimento a contar do registro de candidatura. No mérito, refuta a alegação de abuso 
do poder econômico e esclarece o único empenho a cargo do Município, destinado ao 
jornal, que consta no Portal de Transparência, dizendo que os demais são da Câmara 
Municipal, que possui autonomia. Pugna pela improcedência da ação.

 As partes apresentam memoriais.
 O Ministério Público opina pela improcedência da ação, por ausência de 

violação à legislação eleitoral (fl s. 158/161)
 Vêm os autos conclusos para sentença.
 É o relatório. Decido.
 Nos termos do artigo 22 da Lei Complementar 64/90,

Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público 
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corre-
gedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios 
e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar 
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de au-
toridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação 
social, em benefício de candidato ou de partido político. (Grifo da 
autora)

 A Ação de Investigação Judicial Eleitoral tutela a normalidade e legiti-
midade do pleito, sendo cabível nas hipóteses acima elencadas, mediante prova da 

PROCESSO N. 17-67.2016.6.21.0071
NATUREZA:  AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL

REPRESENTANTE:  PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT
REPRESENTADO:  MARCO AURÉLIO SOARES ALBA

JUÍZA ELEITORAL:  KEILA SILENE TORTELLI
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“gravidade das circunstâncias” (art. 22, XVI), ou seja, que o abuso tenha a potenciali-
dade de infl uir na lisura do pleito, ainda que não altere o resultado das eleições, sendo 
que a sua procedência implica tornar inelegível o representado (art. 22, XIV).

 Por essa razão, para a sua propositura exige-se o registro da candidatu-
ra, embora “possa ter por objeto fato ocorrido em momento anterior à escolha e regis-
tro do candidato”, conforme decidido na Representação n. 929/20061, Rel. Min. Cesar 
Asfort Rocha.

 Com efeito,

[…] o TSE decidiu que o termo inicial para a propositura da AIJE 
é o registro da candidatura, sendo descabido o manuseio desta 
ação como instrumento preventivo de um possível abuso de po-
der político ou econômico capazes de desequilibrar o pleito em 
favor de candidatos sequer registrados ou escolhidos em conven-
ção (Agravo Regimental em Recurso Ordinário n. 107-87 - Min. Gilmar 
Mendes, j. 17.09.2015).2 (Grifo da autora) 

 Colhe-se também o julgamento do Agravo Regimental em Recurso Ordi-
nário n. 105-20, de 15.12.2005, proferido pelo TSE, que fi rma a posição do momento 
da propositora da ação, em interpretação ao artigo 22, XIV, da Lei Complementar 
64/90:

Eleições 2014. Agravo Regimental. Recurso Ordinário. Ação de Inves-
tigação Judicial Eleitoral. Abuso de Poder Econômico e Político. Con-
duta vedada. Propaganda extemporânea. Ajuizamento. Prazo. Início. 
Registro de candidatura. Análise. Fatos anteriores ao registro. Possibi-
lidade. Manutenção da decisão agravada. 1. Recurso especial recebi-
do como recurso ordinário, pois a decisão recorrida versa matéria pas-
sível de ensejar a perda do mandato eletivo. 2. O termo inicial para 
ajuizamento da AIJE é o registro de candidatura, não sendo cabí-
vel a sua propositura se não estiver em jogo a análise de eventual 
benefício contra quem já possui a condição de candidato, confor-

1 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Representação n. 929. Representação. Investigação Judicial. 
Alegação. Abuso do Poder Político e de Autoridade. Atos de campanha em evento ofi cial. Infra-
ção aos arts. 73, I e IV, e 74 da Lei n. 9.504/97. Preliminares. Ausência de concessão. Poderes 
especiais. Instrumento de procuração. Ausência de candidatura formalizada. Intempestividade. 
Apresentação. Rol de testemunhas. Documentação. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Falta de 
comprovação. Potencialidade. Desequilíbrio. Resultado do pleito. Improcedência. Arquivamento.          
A representação para apurar o abuso de autoridade previsto no art. 74 da Lei n. 9.504/97 pode ser 
ajuizada até a diplomação dos eleitos. Na hipótese de procedência da investigação judicial eleito-
ral, a sanção de inelegibilidade alcança tanto o candidato benefi ciado como a todos os que hajam 
contribuído para a prática do ato abusivo, nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complemen-
tar n. 64/90. É assente a orientação deste Tribunal no sentido de que a ação de investigação judi-
cial [...].O abuso do poder apenado pelo art. 22 da Lei das Inelegibilidades se confi gura quando há 
a comprovação da efetiva potencialidade do ato irregular para infl uir no resultado da eleição. Rel. 
Min. Francisco Cesar Asfor Rocha, Brasília, DF, 07 de dezembro de 2006. In: Diário de Justiça 
da União, Brasília, DF, p. 140, 27 fev. 2007.

2 ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 5. ed., Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2016. p. 549.



v. 22, n. 42, jan./jun. 2016, Porto Alegre/RS - ISSN 1806-3497 

311

Sentenças - Processo n. 17-67 - AIJE - Dra. Keila Silene Tortelli - Juíza Eleitoral da  173ª ZE/RS

me interpretação do art. 22, inciso XIV, da LC n. 64/1990. No caso 
concreto, a AIJE foi ajuizada em março de 2014, bem antes do 
pedido de registro de candidatura. Entendimento que não impede o 
ajuizamento da referida ação após o registro de candidatura, mormente 
quando se sabe que a jurisprudência do TSE admite na AIJE o exame 
de fatos ocorridos antes do registro de candidatura, motivo pelo qual 
não há que se falar em violação ao art. 50, inciso XXXV, da CF/1988. 
Tampouco impede que a parte interessada requeira a sustação cautelar 
daquele ato abusivo, como previsto, por exemplo, no art. 73, § 4º, da Lei 
n. 9.504/1997, segundo o qual “o descumprimento do disposto neste 
artigo acarretará a suspensão imediata da conduta vedada, quando for 
o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a cem mil 
UFIR”. 3. Agravo regimental desprovido.3 (Grifo da autora)

 Assim, considerando que o investigado não é candidato, uma vez que 
sequer iniciou-se o prazo das convenções partidárias, que ocorrerão de 20.07 a 05.08 
(art. 8º, caput, da Lei n. 9.504/97), e o registro de candidaturas até 15.08 (art. 11 caput, 
da Lei n. 9.504/97), tem-se que a presente ação não tem cabimento.

 Conclui-se desse modo que falta à ação o pressuposto processual de 
constituição válido, impondo-se sua extinção, fi cando prejudicada a preliminar de ile-
gitimidade passiva arguida pelo investigado.

 De qualquer modo, considerando que a ação teve trâmite, observo para 
evitar a propositura de nova ação com o mesmo fundamento, após o registro, que no 
caso presente não restou demonstrado qualquer uso indevido dos meios de comu-
nicação social ou abuso de poder econômico, pois as matérias veiculadas no jornal, 
como bem salientou o Ministério Público Eleitoral, tiveram como objetivo de divulgar 
os atos da atual gestão municipal, para que a comunidade tenha conhecimento das 
obras e possam cobrar de sues gestores, pois a administração municipal não pode 
fi car engessada no ano eleitoral, e as notícias não tiveram cunho político ou com ob-
jetivo de benefi ciar possível pré-candidato, sendo que os empenhos dizem respeito 
a publicidade institucional, observando que o Correio de Gravataí, outro periódico de 
grande circulação, inclusive recebeu valores superiores ao Jornal de Gravataí

 Ante o exposto, EXTINGO a presente ação por falta de pressuposto 
processual de constituição válida, forte no artigo 485, IV, do CPC, aplicado de 
forma subsidiária.

 Incabíveis honorários ou custas.
 Registre-se. Publique-se. Intimem-se. 
Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa.
 Gravataí, 28 de junho de 2016.
 Keila Silene Tortelli,
Juíza Eleitoral

3 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental no Recurso Ordinário n. 10520. […]. Rel. 
Min. Gimar Ferreira Mendes, Brasília, DF, 15 de dezembro de 2015. In: Diário de Justiça Eletrô-
nico, Brasília, DF, n. 36, p. 44, 23 fev. 2016. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/servicos-judi-
ciais/diario-da-justica-eletronico-1>. Acesso em: 21 jul. 2016.


