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EMENTA: RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO FUNDADA NO ARTIGO 30-À, 
DA LEI DAS ELEIÇÕES. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. ELEIÇÕES 2016. 
CANDIDATO A VEREADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
1. Preliminares de nulidade de provas e carência de interesse processual 
rejeitadas. 
2. Mérito. Não foi demonstrada, de forma robusta e inconteste, a captação 
ilícita de recursos. 	' 
PRELIMINARES REJEITADAS. 	RECURSO PROVIDO, 	PARA JULGAR 
IMPROCEDENTE A REPRÉSENTAÇÃO. 	, 

Vistos, relatados e discutidos os aútos do processo acima 
identificado, ACORDAM, os Juízes do Tribunai Regional Eleitoral de São Paulo, 
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prática de captação ilícita de sufrágio. 
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O julgamento teve a participação dos Desembargadores 
Caudurp Padin (Presidente), Nuevo Campos e Nelton dos Santos; dos Juízes 
José Horácio Halfeld, Marcus Elidius, Mauricio Fiorito e Afonso Celso da Silva.' 

São Paulo, 10 de outubro de 2019. 

NELTON DOS SANTOS 
Relator(a) 
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RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO FUNDADA 
NO ARTIGO 30-A, DA LEI DAS ELEIÇÕES. CAPTAÇÃO 
ILÍCITA DE RECURSOS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATO 
A VEREADOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 
1. Preliminares de nulidade de proyas e carência de 

interesse processual rejeitadas. 
2. Mérito. Não foi demonstrada, de forma robusta e 

inconteste, a captação ilícita de recursos. 
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, 
PARA 	JULGAR 	IMPROCEDENTE 	A 

REPRESENTAÇÃO. 

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MANOEL BARBOSA 

DE SOUZA contra a r. sentença (f. 369/375) que julgou procedente a Ação de Investigação 

Judicial Eleitoral fundada no artigo 30-A, da Lei 09.504/1997, condenando o réu por captação 

ilícita de recursos, para fins eleitorais, com a cassação do diploma de vereador do Município 

de Paulínia. 

O recorrente suscita preliminar de nulidade de provas, aduzindo 

que "a prova documental, interceptação telefônica, encartado com a exordial e emprestada 

de outro feito em trâmite na Justiça Estadual, não pode ser admitida neste processo eleitoral 

sob pena de afrónta direta e literal do art. 5.g, XIII da CF/88" (f. 382). 

Argui, ainda, preliminar de carência de interesse processual, sob 

a alegação de que "o pedido formuladb pelo Ministério Público Eleitoral na exordial é 

determinado (art. 324 do CPC), qual seja, que seja negada a diplomação do investigado, ora 

2,7n 
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recorrente" (f. 383); "que o investigado foi diplomado no dia 19/12/2016"(f. 384); "o recorrido 

não pleiteou a cassação do registro e do diploma do investigado, sendo vedado à R. Justiça 

Eleitoral proferir sentença neste sentido" (f. 384). 

No mérito, sustenta que "esta estória de compra de voto para o 

recorrente n'ão configura nem ao menos presunção, vez que não indicado o nome do vereador, 

tratando-se de aleatória suposição" (f. 387). \ 

Defende, também, que "o adesivamento do vidro traseiro do 

vekulo Golf pelo Derik- se deu por motivo pessoal deste, tal como perpetrado por outras 

dezenas de pessoas durante a campanha eleitoral de 2016, inexistindo qualquer vínculo do 

recorrente com a facção criminosa PCC" (f. 388). 

Aduz, ainda, que "não tem como nunca teve nenhum assessor de 

nome "PEIXE" (f. 389), não recebeu dinheiro de nenhuma pessoa conhecida como "PEIXE", não 

ficou esperando esta pessoa conhecida como "PEIXE" em nenhum momento de sua campanha, 

e não conhece nenhuma pessoa com o apelido "REVOLTA" (f. 389), e que "a alegação de que 

o recorrente recebeu R$ 5.000,00 da facção criminosa PCC é desprovida de qualquer prova" (f. 

390). 

Afirma, no mais, que "inexiste a alegado intimidade ou íntima 

ligação do recorrente com as pessoas que tiveram suas conversas interceptadas" (f. 390). 

Por fim, pugna o recorrente pelo acolhimento das preliminares 

e, no mérito, pelo provimento do recurso (f. 379/392). 

O Ministério Público Eleitoral ofertou:contrarrazões, requerendo 

a manutenção da r. sentença (f. 397/413). 

A d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo afastamento 

das preliminares e, no mérito, pelo proVimento do recurso (f. 426/428). 

Posteriormente, foi constatada a ausência, na mídia (f. 269), do 

depoimento da testemunha Claudinei Rodrigo Mário. Assim, a e. Desembargadora Federal 

Marisa Santos determinou a baixa dos autos à 3232 Zona Eleitoral de Paulínia, para 

ésclarecimentos (f. 436). 
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O M.M. juízo a quo prestou informações (f. 454) e os autos foram 

reenviálos a esta Corte Regional. 

A d. Procuradoria Régional Eleitoral requereu "a conversão do 

julgamento em diligência, a fim de que o Juízo da 323g Zona Eleitoral (a) explique, de forma 

fundamentada, o que ocorreu com o backup da gravação da oitiva de Claudinei Rodrigo Mário, 

até para possibilitar eventuais medidas correcionais e (b) realize a renovação do ato 

processual, na forma do artigo 938, §19, do CPC"(f. 463 e verso). 

O e. Desembargador Federal Fábio Prieto deferiu o 

requerimento postulado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral (f. 465), e os autos foram 

novamente remetidos à 323@ Zona Eleitoral. 

Sobreveio certidão de ausência de backup da mídia que continha 

a gravação da referida testemunha (f. 47.1) e, dessa maneira, designou-se nova audiência para 

oitiva da mesma (f. 472). Todavia, não foi possKrel a realização do ato, após diversas tentativas, 

em razão da ausência da testemunha (f. 478; '481; 508 e 528). 

Esgotados os meios de busca disponíveis, os autos foram 

remetidos a este Tribunal, e a d. Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo prosseguimento 

do feito, com o afastamento das preliminares e, no mérito, pelo provimento do recurso. 

Pugnou, ainda, pelo envio de cópia dos autos à Corregedoria Regional Eleitoral (f. 538/539v2). 

É o relatório. 

De início, constato que a ausência da mídia contendo a oitiva da 

testemunha Claudinei Rodrigo Mário não acarreta prejuízo ao deslinde do feito. 

Nos termos do parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral "no 

caso, não se vislumbra prejuízo concreto à defesa em funç'do de não ter sido possível reinquirir 

Claudinei, apesar de adotados os procedimentos judicias para tanto. O requerido e seu 

defensor estiveram presentes na audiência de 30/6/17, na qual Claudinei foi inquirido, 

podendo formular perguntas à testemunhá e tomando conhecimento do depoimento então 
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prestado (fl. 265). A defesa não alegou a existência de prejuízo decorrente da ausência do 

testemunho de Claudinei na mídia e também não indicou eventuais diligências para a 

localização de Claudinei, ônus que lhe cabia, em regra, enquanto parte que arrolou a 

testemunha" (f. 538vg-). 

Feitas essas considerações, passo à análise das preliminares de 

nulidade de provas e de carência de interesse processual suscitadas pelo recorrente. 

O recorrente alega que: "as provas carreados às f. 15/57 são 

absolutamente nulas, vez que ilícitas, no presente processo eleitoral, pois autorizadas por Juiz 

de Direito da JustiO Estadual em processo em trâmite na 6g Vara Criminal de Campinas e não 

pela Justiça Eleitoral de Paulínia" (f. 381). 

Com relação à prova emprestada, há muito se firmou a 

jurisprudência no sentido de que são admitidas, desde que respeitado o contraditório. Nesse 

sentido: 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS. AIJE. VEREADOR. 

ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO COMPROVADOS. 
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE pROVAS. DESPROVIMENTO. 
1. Recebem-se como agravo regimental os embargos de declaração opostos contra decisão 
monocrática e com pretensão infringente. Precedente. 
2. Nõo se verifica omissão no julgado quando o Tribunal declina, de forma expressa e 
suficiente, os motivos que embasaram sua convicção. Dec' isão contrária aos interesses da 

parte nõo equivale à negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. 

3. Após a realização do pleito, o partido político coligado tem legitimidade para, isoladamente, 
propor representações que envolvam a cassação de diplomas .e/ou a imposição de 
inelegibilidade. Precedentes 
4. O partido político não detém a condição de litisconsorte passivo necessário nos processos 
em que esteja em jogo a perda de diploma ou de mandato pela 'prática de ilícito eleitoral. 

-Precedentes, 
5. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à desnecessidade, na ação de investigação 
judicial eleitoral por abuso de poder, de litisconsorcio passivo necessário entre os candidatos 
beneficiados e aqueles que contribuíram para os atos abusivos. Precedentes. 
6. A mera alegação de cerceamento de defesa, sem demonstração do prejuízo, não é suficiente 
para a declaração de nulidade conforme prescreve o art. 219 do Código Eleitoral. Precedentes. 
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7. O depoimento de corréu, se em harmonia com as demais provas produzidas na fase judicial 
- com observância do contraditório -, constitui meio idôneo para embasar a convicç.ão do 

julgador. Precedentes STJ e STF. 

8. É lícita a utilização de prova emprestada de processo no qual não tenha sido parte aquele 
contra quem venha a ser utilizada, desde que lhe seja permito o contraditório. Precedente. 

9. No caso, a Corte Regional concluiu ter havido um grande esquema abusivo de captação 
ilícita de Sufrágio, assentando ter ficado demonstrada a cooperação entre os candidatos a 
vereador com intuito específico de angariar votos de forma irregular. Para rever essas 
conclusões seria necessário reincursionar na seara probatória dos autos, providência vedada 

na via do recurso especial. Súmula ng 24/TSE. 
10. Nos termos do art. 22, XIV, da LC n° 64/90, a condenação do candidato pela prática de 
abuso de poder prescinde da demonstração de sua responsabilidade ou anuência em relação 
à °conduta abusiva, sendo suficiente a comprovação de que ele tenha auferido benefícios em 
razão da prática do ilícito. Precedente. 
11. A observância do princípio da proporcionalidade impõe que o valor da pena pecuniária, 

além de desestimulár a reiteração do ilícito, seja compatível com a gravidade da conduta e 
com o proveito obtido em razão dela. 
12. Os votos obtidos por candidato, cujo registro encontrava-se deferido na data do pleito 
eleitoral, não são anulados, mas contados a favor da legenda pela qual co parlamentar 
posteriormente cassado se candidatou, por força do disposto no art. 175, § 4°, do Código 

Eleitoral. 
13. Embargos de declaração de Ezilda Aparecida de Fátima dos Santos e outros recebidos como 
agravo regimental, ao qual se nega provimento. Agravos regimentais de Henry Manfrin Ozório 
Dias e outros, José Roberto Carnicer Artero, Alexandre Ezídio da Silva e do Democratas de 
Sabino/SP aos quais igualmente se nega provimento. 
(TSE, Agravo Regimental em .Recurso Especial Eleitoral ,n2 958, Acórdão de 03/11/2016, 

Relatora Min. LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça 

eletrônico, Tomo 229, Data 02/12/2016, Página 45/46 ) 

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. AIJE. CAPTAÇÃO 'LICITA DE SUFRÁGIO. 

OMISSÃO. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 
OBSERVÂNCIA. ARTIGO 41-A DA LEI 9.507/97. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO AFASTAM OS 
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. 

DESPROVIMENTO. 
1. Não há falar em omissão na hipótese em que o Tribunal Regional examina 'e decide a 
respeito de todas as questões de fato e de direito essenciais ao deslinde da controvérsia e 

trazidos à sua apreciação. 
2. É lkita a utilização de prova emprestada produzida em instrução criminal, obtida por meio 
de interceptação telefônica com a devida autorização judicial, de forma a instruir, com 
outras provas, ação de investigação judicial eleitoral, desde que seja oportunizado à Defesa 
próceder ao contraditório e à ampla defesa. 
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3. O Agravante não infirma o fundamento da decisão agravada, calcada na incidência da 
Súmula n2 7 do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula 182 daquela 
Corte: "É inviável o agravo do Art. 545 do CPC que deixa cle atacar especificamente os 

fundamentos da decisão agravada". Precedentes. 

4. Agravo regimental desprovido.. 
(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n2 112876, Acórdão de 05/06/2014, 

Relatora Min. LAURITA HILÁRIO VAZ, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 143, 

Data 05/08/2014, Página 271) 

In casu, o recorrente teve oportunidade de manifestar-se acerca 

das provas emprestadas, sendo garantidos o contraditório e a .ampla defesa. Logo, não há 

qualquer ilicitude na utilização destas provas. 

Por ,outro lado, sustenta carência de interesse processual em 

razão da posterior diplomação do recorrente, sob a alegação que "o pedido formulado pelo 

Ministério Público Eleitoral na exordial é determinado (art. 324 do CPC), qual seja, que seja 

negada a diplomação do. investigado, ora recorrente" (f. 383); "que o investigado foi 

diplomado no dia 19/12/2016" (f. 384); "o recorrido não pleiteou a cassação do registro e do 

.diploma do investigado, sendo vedado à R. Justiça Eleitoral proferir sentença neste sentido" (f. 

384). 

Todavia, o §22 do artigo 30-A da Lei n2 9.504/1997 dispõe que: 

Art. 30-A. (...) 
§ 22 Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado 

diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado. 

Da leitura do dispositivo supracitado, extrai-se que ele prevê a 

alteração da consequência jurídica (cassação) nos casos em que o diploma já foi outorgado ao 

candidato. 

Dessa maneira, não há que se falar em carência de interesse 

processual. 

As preliminares ficam rejeitadas. 
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No mérito, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação 

fundada no artigo 30-A da Lei n2 9.504/1997, em face de Manoel Barbosa de Souza, candidato 

eleito vereador de Paulínia, nas eleições de 2016. 

O M.M. juízo a quo condenou o recorrente em razão da 

"captação ilícita de recursos pelo candidato, de forma gravíssima, uma vez que não se trata 

somente de financiamento recebido de forma ilícita, pois essas doações não foram declaradas, 

mas também de fonte absolutamente ilícita, visto que se trata de uma facção criminosa" -(f. 

375). 

O artigo 30-A da Lei n9 9.504/1997 estabelece: 

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no 
prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando fatos.e indicando provas e pedir a 
abertura de investigaç'do judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta 
Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. 
§ 19 Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 
da Lei Complementar ng 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. 
§ 22 Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será, negado 
diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido dutorgado. 
§ 39 O prazo de recurso contra decisães proferidas em representaçães propostas com base 
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário 
Oficial. 

Ao enfrentar o tema, o c. Tribunal Superior Eleitoral consagrou 

entendimento no sentido de que "é preciso a comprovação por meio de provas robustas de 

que houve a efetiva captação ilícita de recursos, porquanto o bem jurídico tutelado nessas 

representações é a lisura da campanha eleitoral, considerando a transparência e a moralidade 

dos recursos financeiros que transitam pelos comitês financeiros, de modo a coibir a utilização 

de fonte vedada e a prática de 'caixa dois'" (TSE - Recurso Ordinário n9 1233, Relatora Min. 

Luciana Christina Guimarães Lóssio, DJE de 21/3/2017). 

No caso em apreço, todavia, as provas colacionadas não 

comprovam a acusação. 

4.7) 
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A base probatória preliminar da presente ação foi o 

procedimento investigatório instaurado na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), da Polícia 

Civil do Estado de São Paulo (f. 17/59), que apontou, com base das interceptações telefônicas 

de pessoas relacionadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que o recorrente fora citado 

em possível esquema de cornpra de votos (f. 48). A transcrição dos diálogos foi realizada pelo 

órgão policial, no relatório 2016.104 (f. 21/47), e informações complementares foram 

realizadas no relatório 2016.117 (f. 50/57). 

Participam, dos diálogos, "Revolta" ou "Grilo" ou "Aprendiz" e 

"Severino". A Polícia identificou tais pessoas como Carlos Fabrício Araújo e Derick da Silva 

Leme, respectivamente, em Paulínia. 

De acordo com os diálogos, no dia 12 de setembro de 2016, 

"Revolta" afirma a interlocutor não identificado que está preocupado com atraso na 

contribuição pecuniária obrigatória ("rixa" ou "caixote") da facção. Narra que gostaria de 

conversar com o candidato a vereador "Manoel Filhos da Fruta". Durante o diálogo, "Revolta" 

alega que necessita de um carro para levar o dinheiro do "progresso" (expressão utilizada para 

designar o tráfico de drogas) e seu interlocutor informa que "Manoel Filhos da Fruta" irá 

emprestar o veículo (f. 22): 

12 de setembro de 2016, às 17:46:00: 

Diálogo entre Revolta e HNI (interlocutor nõo identificado): Revolta diz que queria trocar 
umas ideias com esse cara; HM pergunta qual; Revolta responde o Manoel Filho da Fruta 
(...); Revolta diz que se juntasse esse 640, 670 que HNI deve mais mil que está lá e arrumasse 

mais mil já era pagava a fita todinha e lá para o dia 30 arrumava o dinheiro do caixote; HAll 
dique foi lá de manhã ver se o Manoel tinha, mas ele falo que não chegou nada e que o 
Resumo é peixe e a hora que chegar para o peixe já era chega para todo mundo (...); Revolta 
diz que precisava arrumar um carro para leva-lo em Jundiai amanhã para levar o dinheiro do 
progresso; HNI pergunta que horas (...); Revolta pergunta se ettá com o carro; HAll diz que o 
Manoel filhos da fruta empresta e leva o Revolta. 
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Dois dias depois, uma pessoa não identificada avisa Severino que 

"os meninos do escritório junto com o Manoel" falaram que Kiko Meshiatti (outro candidato a 

vereador) pagaria R$ 500,00 para quem colocasse adesivo no carro: 

14 de setembro de 2016, às 12:17:00 
Diálogo entre Severino e MN1: MN1diz que os meninos do escritório junto com o Manoel, estão 
falando que o Kiko está pagando 500 reais para adesivar, teve gente que foi lá e adesivou, 

ganhou um dinheiro; Severino diz que não está entendendo nada, 

Nas interceptações realizadas no dia 24 de setembro de 2016, 

"Revolta" diz a Felipe'(membro da facção) que necessita de carona para conversar com uma 

outra pessoa. Felipe informa que está na passeata do vereador Manoel e que o carro será 

utilizado no evento (f. 24): 

24 de setembro de 2016, às 12:33:00 
Diálogo entre Revolta e Felipe: Revolta explica que precisa de uma carona para conversar 

como mano-que saiu da cadeira e que gasta apenas 10 minutos; Felipe diz que o Manoel vai 

sair a uma hora (...); Felipe diz que tem de ver como vai até Revolta, pois está a pé e o carro 

vai ser usado para a carreata do Manoel. 

Um dia antes das eleições, "Revolta" e "HNI" (interlocutor não 

identificado) comentam que "Manoel Filhos da Fruta" seria um dos mais bem votados 

segundo pesquisa de intenção de votos para vereadores de Paulínia. "HNI" fala que os mais 

votados são os que possuem mais dinheiro (f. 25): 

. 19- de outubro de 2016, às 13:29:00 
Diálogo entre Revolta e HN1: Revolta pergunta quem é o mais votado; HNI fala que o mais 

votado que apareceu nas pesquisas é o Manoel Filhos da Fruta (...); Revolta pergunta se é o 

mais votado; HN1 fala que é os mais votados que estão nas pesquisas, diz que os mais votados 

são os que tem "porva" maior, mais dinheiro. 

No mesmo diálogo, "HNI" diz que cada vereador recebeu R$ 

5.000,00 do "Peixe": 
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(...) HN1 diz vai nada, lá é resumo e diz que o peixe está com a porva na mão (...); HNI fiz que 

soltou cinco mil para cada vereador. 

No dia seguinte às eleições, 3 de outubro de 2016, Severino 

narra que acompanhou a apuração e participou da comemoração da eleição do vereador 

"Manoel Filhos da Fruta" (f. 26). 

3 de outubro de 2016, às 13:43. 

Diálogo entre Severino e MN1: (...) MNI fala que ele foi na comemoração do Manoel; Severino 

pergunta quem falou; MNI diíque ela está perguntando se ele foi; Severino responde que foi, 
fala que ficou na casa dede (Manoel) até sair o resultado e que depois alugaram uma 
chácara e que foram em uma chácara ali, Severino diz estar maior buxixo lá, ele (Manoel) 
me chamou porque colocaram na intemet que entrou dois candidatos novo que fecha com 
o PCC. 

Ainda no relatório complementar 2016.117, há informações de 

que o número monitorado de telefone utilizado pôr Severino (19 - 989640328) realizou 

ligações em perímetro que engloba a residência do representado (f. 52/53). 

Nesse relatório, também foram anexadas fotos de redes sociais, 

nas quais Severino e "Manoel Filhos da Fruta" aparecem juntos (f. 53/54), bem como 

fotografias que retratam Severino dirigindo um veículo Golf, placa KKL3996, adesivado com as 

informações eleitorais do candidato "Manoel Filhos da Fruta", em 28 de setembro de 2016 (f. 

56/57). 

No mais, durante a instrução probatória dos presentes autos, 

foram colhidos, em juízo, os seguintes depoimentos testemunhais (f. 269): 

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA PAULO ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA: advertido e 

compromissado. Inquirido, respondeu: que conhece o vereador Manoel; que não esteve em 

atos de campanha do vereador; que nunca ouviu alguém chamá-lo de "Noel"; que conhece o 

estabelecimento Filhos da Fruta; que já viu policiais frequentando o local; que se recorda que 

o vereador Manoel utilizava um carro preto para entrar e sair das reuniões de campanha; que, 

após a apuração das eleições de 2016, esteve no estabelecimento Filhos da Fruta; que houve 

concentração de pessoas nos fundos do estabelecimento após a apuração das eleições de 
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2016; que foi convidado a uma chácara após a apuração das eleições de 2016; que esteve 

nessa chácara por cerca de 20 minutos. 

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA RAMON UALACE MARTINS GARCIA: advertido e 

compromissado. Inquirido, respondeu: que é pastor há 10 anos; que conheceu o vereador 

Manoel na campanha de 2016, numa reunião; que conhece o estabelecimento do vereador 

Manoel, mas não tem hábito de frequentar; que não sabe dizer se o estabelecimento é 

frequentado por muitas pessoas; que esteve ern algumas reuniões políticas do vereador 

Manoel; que viu o vereador Manoel chegando em eventos políticos; que sempre viu vereador 

utilizar um carro preto Stilo, da FIAT; que nunca viu alguém chamar o vereador Manoel de 

"Noel"; que reside em Cosmópolis; que participou de cerca de três reuniões; que foi a uma 

chácara para parabenizar o vereador pela eleição; não conhece pessoas de nome "Severino" 

ou "Carlos Fabrície; que não participou de carreata do Sr. Manoel. 

Assim, após a análise dos elementos de prova contidos nessa 

ação de investigação judicial eleitoral, conclui-se que o conjunto probatório não é capaz de 

demonstrar a existência de financiamento ilícito da campanha eleitoral do recorrente. 

As interceptações telefônicas não demonstram o envolvimento 

do recorrente com a facção criminosa PCC. Não há participação direta do recorrente nas 

interceptações; existe apenas referência a seu nome. 

Neste aspecto, adoto como razões de decidir as seguintes 

ponderações, constantes do parecer emitido pela d. Procuradoria Regional Eleitoral: "embora 

o monitoramento telefônico possa apresentar indícios de que .o recorrente tenha algum 

relacionamento com pessoas ligadas ao PCC, não se trouxe aos autos prova além do razoável 

que autorize a providência alcançado pelo juízo eleitoral de piso" (f. 428). 

No mais, a informação de que o candidato teria recebido R$ 

5.000,00 não foi comprovada. O único indício é a menção, em um dos diálogos entre "Revolta". 

e "HNI", no qual este diz: "soltou cinco mil para cada vereador"(f. 25). Não existem elementos 

de convicção suficientes para concluir-se que o recorrente tenha recebido esse valor. 

Quanto às fotos acostadas, fica evidente que o recorrente e , 

"Severino" se conheciam, mas elas não são aptas a demonstrar o grau de vínculo entre os 

dois. 
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As fotografias (f. 10 e 53/54) retratam "Severino" e o recorrente 

participando juntos de um churrasco. Por sua vez, as imagens (f. 12 e 56/57) revelam 

"Severino" dirigindo um veículo adesivado com material de campanha do candidato "Manoel 

Filhos da Fruta". 

Por fim, cumpre destacar que, ao analisar a prestação de contas 

do recorrente, referente ao pleito de 2016, o parecer técnico conclusivo (f. 60/61) elaborado 

pelos agentes de fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à disposição da 

Justiça Eleitoral, não constatou irregularidades que apontassem a existência desse valor. 

Desse modo, sem provas robustas e incontestes, não há como 

concluir-se que tenha havido a captação ilícita de recursos na campanha eleitoral do 

recorrente. 

Na linha do mesmo entendimento é a jurisprudência do Superior 

Tribunal Eleitoral: 

AGRAVO REGIMENTAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS DE CAMPANHA. NÃO 

COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FUNDAMENTOS NÃO 

INFIRMADOS. 
1. Ainda que o agravante tenha defendido o desacerto da decisão agravada, não trouxe 
fundamentos aptos à reforma do decisum, limitando-se a reiterar as razões recursais. 
Incidência do verbete sumular 26 do TSE. 2. Não houve negativa de prestação jurisdicional, 
mas julgamento contrário à pretensão da parte, com base na análise detida do conjunto 
probatório pela Corte de origem, circunstância que afasta as apontadas ofensas legais e não 
permite a reforma do julgado quanto ao ponto, sem a vedada incursão no conjunto 
probatório. 3. Afastada pelo Tribunal a quo a alegado ofensa ao art. 30-A da Lei 9.504/97, 
segundo as provas colacionadas, não seria possível entender de forma diversa em sede 
extraordinária, pois tal providência implicaria novo exame do acervo fático-probatório dos 
autos, atraindo a incidência do verbete sumular 24 do TSE. 4. No que se refere à aventada 
nulidade em razão do indeferimento da oitiva das testemunhas referidas, o Tribunal a quo 
considerou ausente qualquer violação às garantias decorrentes do devido processo legal e 
assentou que o ora agravante deixou precluir a oportunidade de requerer as providências 
previstas no § 3P. do art. 5g da LC 64/90, para fazê-lo intempestivamente, após o encerramento 
da dilação probatória. 5. Segundo enfatizado pelo Tribunal Regional Eleitoral mineiro, ainaa 
que tenha ocorrido a menção a terceiras pessoas, não haveria, delato, a necessidade de oitiva 
das testemunhas referidas, mormente em face da natureza do ilícito apurado. 6. O 
indeferimento da oitiva das testemunhas referidas respaldou-se na previsão contida no art. 
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461 do CPC, que faculta ao magistrado o deferimento ou não da produção da prova requerida, 

de acordo com o livre convencimento motivado. 7. A decisão regional está alinhada ao 
entendimento desta Corte, no sentido de que "a procedência da representação calcada no 
art. 30-A da Lei n. 9.504/97 exige, ante a gravidade da sanção dela decorrente (cassação do 
mandato), prova segura e contundente dos atos praticados" (REspe 1-84, rel. Min. Luciana 

Lássio, ale de 13.8.2014). Agravo regimental a que se nega provimento. 
(TSE, Agravo de Instrumento n2 31794, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: 

DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 64, Data 03/04/2019, Página 45) 

Destarte, a reforma da r. sentença é medida de rigor. 

Por tais fundamentos, REJEITO AS PRELIMINARES e, no mérito, 

DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente a representação e afastar as 

sanções por prática de captação ilícita de sufrágio. 

É como voto. 

Comunique-se ao digno Juízo de 12 grau de jurisdição, na data 

da publicação, bem como enviem-se cópias dos autos à Corregedoria Regional Eleitoral, para 

ciência e eventuais providências. 

"") 

Nelton Agnaldo Moraes dos Santos 

Relator 
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