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DECISÃO

 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pelo PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL e pela COLIGAÇÃO MUDAR É POSSÍVEL

 em desfavor de (PSOL – PCB) WLADIMIR BARROS ASSED MATHEUS DE
OLIVEIRA, BRUNO FELGUEIRA DAUAIRE e PAULO HENRIQUE BARRETO

 na qual lhes são imputadas as práticas de abuso de poder econômico eBARBOSA,
captação ilícita de sufrágio nas vitoriosas campanhas proporcionais do primeiro e do
segundo investigados — eleitos, respectivamente, para os cargos de Deputado

 que estariam a atrair incidência dos comandosFederal e Estadual, no pleito de 2018,
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sancionatórios radicados nos artigos 22, prescritos nos artigos 22, inciso XIV, da LC
nº64/90 e 41-A da Lei nº 9.504/97.

Narra a inicial que, por meio da oferta de dinheiro e outras vantagens para
eleitores de localidade humilde em Campos dos Goytacazes, o investigado Paulo
Henrique Barbosa, no dia 07/10/2018, obteve troca de votos a favor   do 1º e 2º
investigados. Consigna, além disso, que os dois parlamentares teriam sido favorecidos
por um esquema que lhes permitiu realizar campanha, com exclusividade, na localidade
conhecida como Parque Eldorado, mediante a compra do apoio político do líder do
tráfico na região, tendo obtido expressiva votação, segundo informações havidas da
Operação Verde Oliva, deflagrada pela Polícia Civil e o Ministério Público Estadual.

Em linhas gerais, Wladimir Barros e Bruno Felgueira restringem-se a negar,
em suas contestações ( ), os ilícitos em questão. Por seu turno,ID’s 3128559 e 3143709
Paulo Henrique Barreto, em sua peça obstativa (id 3124309), também nega qualquer
participação na afirmada cooptação de eleitores, além de suscitar a sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que não ostentaria a
qualidade jurídica de candidato, requisito indispensável à sua responsabilização por
captação de sufrágio, segundo a clara dicção do art. 41-A da Lei dos Pleitos e a
jurisprudência do TSE sobre o tema.  

Na decisão lançada no ID 3486909, determinou-se a manifestação dos
autores e da Procuradoria Regional Eleitoral sobre a prefacial de ilegitimidade passiva
alvitrada pela defesa do terceiro investigado, sem prejuízo de que as partes fossem
instadas a esclarecer a necessidade da oitiva das testemunhas por cada qual
 arroladas.

Petições da parte autora (ID 3679709) e do 1º investigado (ID 3866159),
nas quais trouxeram as respectivas justificativas. O 2º e 3º investigados, embora
intimados, mantiveram-se inertes.

Os autos foram remetidos à Procuradoria Regional Eleitoral, que opinou
pela rejeição da preliminar aventada, ao argumento de que a presente ação também
versa sobre abuso de poder econômico e, portanto, cabível a legitimidade do 3º
investigado, pugnando pelo regular prosseguimento do feito (ID 3601609).

É o breve relatório. Decido.

Inviável o acolhimento da preliminar alvitrada pelo terceiro investigado,
Paulo Henrique Barreto, em sua peça obstativa (id 3124309), ao argumento de que lhe
faltaria legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que
não ostentaria a qualidade jurídica de candidato, requisito indispensável à sua
responsabilização por captação de sufrágio, segundo a dicção do art. 41-A da Lei nº
9.504/97 dos Pleitos e a jurisprudência do TSE sobre o tema.             

  Como efeito, não se pode olvidar que o exame de admissibilidade da
demanda, notadamente no que concerne à avaliação das outrora cognominadas
“condições da ação” — hoje compreendidas como requisitos de provimento final —
deve ser realizado à vista da exposição dos fatos descrita na inicial, em acato à Teoria
da Asserção.
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Nesse sentido, e com base no magistério de Alexandre Freitas Câmara, em
obra de referência (Lições de Direito Processual Civil, 8ª ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2002, p.127) "[d]eve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese,
que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão

   A efetiva correspondência entre o afirmado e apresentes as condições da ação".
realidade constitui problema afeto ao mérito, algo que refoge à analise da legitimidade e
do interesse de agir.

In casu, descreve a inicial a grande influência exercida pelo investigado em
questão em localidade carente de Campos dos Goytacazes, sendo o responsável pela
cooptação de eleitores, em benefício das candidaturas do 1º e do 2º investigados, com
quem manteria estreita ligação pessoal, mediante a oferta de dinheiro em troca de
votos. Exerceria, portanto, um papel central na implementação da prática ilícita em
comento. 

Se por um lado é induvidoso que Paulo Henrique não pode vir a ser
responsabilizado, em âmbito cível-eleitoral, pela prática ilícita descrita no art. 41-A da
Lei das Eleições — seja em conta do que claramente prescreve o texto do dispositivo,
seja à luz da sólida jurisprudência da mais alta Corte Eleitoral sobre o tema (Cf. AI nº
21284, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - 15/10/2014, p. 40) —,
de outro, tampouco se ignora que o espectro de pessoas potencialmente habilitadas a
responder por abuso de poder é o mais amplo possível.

É o que se pode extrair da claríssima redação do art. 22, XIV, da Lei
Complementar nº64/90, que assim prescreve, em termos inequívocos:

“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 comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:   

(...)

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a
proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou, além da cassação do registro ou diploma do candidato
diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de

, determinando a remessa dos autos ao Ministériocomunicação
Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o
caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar;”. (grifei)
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  Ressalte-se, por oportuno, que a inicial acusatória é bastante clara (e
técnica) no reconhecimento dessa distinção, ao delimitar o seu pedido de condenação
pelo ilícito do art. 41-A da Lei 9.504/97 aos candidatos beneficiados, sem prejuízo da
condenação de ambos e do terceiro corréu pelo abuso econômico afirmado, nos
estritos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/90 (ID 2628509 p. 17, itens IV e V). 
Dessarte, rejeita-se a prefacial de ilegitimidade suscitada pela defesa do 3º
investigado.

Superada a análise da prefacial suscitada, passa-se ao exame das provas
solicitadas.

Sobre as provas requeridas pelas partes, impõe-se o deferimento da
produção da prova documental postulada pelo autor, em sua inicial (ID nº
2628509), consistente na expedição de ofício à Delegacia de Policia Federal de
Campos dos Goytacazes, requisitando-se cópia integral do inquérito no qual
apuradas as mesmas condutas aqui discutidas.

Outrossim, determino a expedição de ofício endereçado à 1ª Vara
Criminal de Campos dos Goytacazes/RJ, solicitando-se cópias das
interceptações telefônicas que, dentre outros ilícitos, envolvem a prática de
corrupção eleitoral, conforme diligências realizadas em operação conjunta do
MP-RJ e da Polícia Civil, nos autos identificados sob o nº 00327-67.2018.8.19.0014
, em trâmite naquele juízo. O ofício deve ser instruído com cópia da notícia da referida
operação, veiculada na versão digital do jornal O Globo, de 16/10/2018 (ID nº
2628809).

No que concerne às provas orais postuladas pelas partes, tenho por
indispensável as oitivas das testemunhas supostamente envolvidas na ação

, objeto do registro em vídeo acostado aos autos no ID nºilícita de compra de votos
2628859, sendo duas delas coincidentemente arroladas pelos autores e pelo 1º
investigado (Idário Ribeiro e Criciane Peixoto) e uma terceira pessoa, de nome

, cujo testemunho foi postulado pelos grêmios partidários que subscrevem aLuiz Felipe
inicial.

Defiro, ainda, a oitiva da testemunha Julio Cesar Xavier Ribeiro (vulgo
Juninho da Jabiraca), qualificado como correligionário e parceiro político dos
investigados, supostamente envolvido nas práticas ilícitas aqui discutidas, segundo

. Alegam os autoresparte das interceptações telefônicas mencionadas na inicial
que a sobredita investigação demonstraria o tratamento diferenciado dispensado ao 1º
e ao 2º investigados na região, onde obtiveram expressiva votação, por influência de
Cassiano Soares da Silva Vicente (vulgo Cotó), chefe do tráfico no bairro Parque
Eldorado, que proibia a qualquer candidato de ingressar na localidade sem que
estivesse na companhia de Julio Cesar.

Sem embargo, indefiro, por ora, a oitiva do Delegado de Polícia
Mauricio Armond e do Promotor de Justiça, Dr. Sergio Fonseca, uma vez que, com
a juntada dos autos do inquérito policial supramencionado e do processo sob nº
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1.  

2.  

3.  

4.  

0032732-67.2018.8.19.0014, seus depoimentos muito provavelmente não mais serão
necessários, tendo-se por elucidados os fatos apurados na investigação mencionada
pelos autores em sua inicial, nos termos do art. 443, inciso I, do CPC. 

Em linha assemelhada, também indefiro, ao menos por ora, a
realização de prova pericial requerida pelos investigados Wladimir Barros Assed
Mathues de Oliveira e Bruno Felgueira Dauaire, uma vez que sua postulação se
mostra inespecífica, restringindo-se a aventar, genericamente, sua inidoneidade a servir
de prova robusta para uma eventual condenação, além da inexistência de áudio, em
edição feita para ocultação das vozes de quem os gravou (ID 3137109 – p. 4 e 5) e
possíveis problemas de autenticidade “eventuais edições, data e local das gravações”
(Id 3143709 – p. 20).

Seja como for, tais dúvidas somente podem vir a assumir algum relevo
depois de ouvidas as pessoas diretamente envolvidas na ação pretensamente ilícita
registrada, sendo três delas arroladas como testemunhas pelos autores (Luis Felipe,
Idário Ribeiro e Criciane Peixoto) e as duas últimas também arroladas pela defesa do 1º
investigado. Nesse sentido, tenho que, ao menos até o presente momento, a prova
pericial requerida se mostra despicienda ao deslinde do feito, circunstância apta a
justificar sua rejeição, nos termos do Art. 464, incisos I e II, do CPC.

Sendo assim, à SJD para que cumpra as seguintes providências:

Expeça-se Oficio à Policia Federal de Campos dos Goytacazes
para que forneça cópia do inquérito no qual se apura a conduta
tipificada no art. 299 do Código Eleitoral, envolvendo o Sr. Paulo

.Henrique Barbosa

Expeça-se Oficio à 01ª Vara Criminal de Campos dos
Goytacazes/RJ, para que forneça cópia das interceptações
telefônicas produzidas nos autos sob nº 00327-67.2018.8.19.0014.
Com a resposta, diante do sigilo constitucional (art. 5º, inciso XII),
deverá a SJD restringir o acesso do documento às partes, seus
procuradores e MP, nos termos do art. 189, inciso III e §1º, do
CPC.

Intime-se o autor para que forneça, no prazo de 2 (dois) dias, o
endereço atualizado das testemunhas Luis Felipe, Criciane
Peixoto, Idário Ribeiro e Júlio Cesar Xavier Ribeiro, as quais, pela
dinâmica dos fatos exposta na inicial, podem se abster de
comparecer espontaneamente à audiência, na forma
ordinariamente prevista no art. 22, inciso V, da LC 64/90,
circunstância que, por si própria, justifica sua intimação formal, a
fim de viabilizar a expedição de carta de ordem para a colheita
dos respectivos depoimentos, a ser oportunamente determinado.
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4.  

5.  

Proceda-se, outrossim, à intimação do 1º investigado, Wladimir
Barros Assed Matheus de Oliveira, para que também forneça o
endereço das testemunhas Criciane Peixoto e Idário Ribeiro, no
mesmo prazo fixado para os autores.

Publique-se.

 

  Rio de Janeiro, 5 de maio de 2019.

 

Desembargador CLAUDIO BRANDAO DE OLIVEIRA

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral
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