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- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA -
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECONHECENDO 
A PRÁTICA DE CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E O ABUSO DO 
PODER ECONÔMICO - ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR ADVER-
SÁRIOS POLÍTICOS - TERCEIROS INTERESSADOS QUE NÃO 
FIGURAM COMO PARTE NO PROCESSO, NEM SE HABILITARAM 
COMO LITISCONSORTES OU ASSISTENTES DO AUTOR - ILEGITI-
MIDADE ATIVA - NÃO CONHECIMENTO. 

- ALEGAÇÃO PELO CANDIDATO CASSADO DE SUPOSTAS 
OMISSÕES E CONTRADIÇÕES RELACIONADAS AO EXAME DAS 
TESES DE DEFESA - INEQUÍVOCA INTENÇÃO DE REDISCUTIR A 
VALORAÇÃO DA PROVA REALIZADA PELA CORTE - MERO 
INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS DE FATO E DIREITO 
EXPOSTOS NO ACÓRDÃO - REJEIÇÃO. 

1. "Não cabe a oposição de embargos por terceiro que não figurou no 
processo. Eventual intervenção em processo eteitorai deve ser postula-
da por meio de pedido de admissão no feito na condição de litisconsorte 
ou assistente" (TSE. Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 
28.534, de 18.6.2009, Min. Enrique Ricardo Lewandowski). 

2. Inexiste omissão ou contradição a ser dirimida se a decisão examina 
em pormenores a prova produzida e expõe, de forma clara e precisa, os 
elementos de convicção que levaram à conclusão pela ocorrência das 
condutas ilícitas imputadas ao embargante. 

Com efeito, "cabe ao julgador, em razão do princípio do livre 
convencimento motivado, formar sua convicção com liberdade, 
examinando livremente as provas, dando prevalência àquelas que 
entender mais convincentes, demonstrando o vínculo lógico existente 
entre sua conclusão e a apreciação jurídica dos elementos dos autos" 
(TSE, ERO n. 1461, de 20.04.2010, Min. Enrique Ricardo Lewan-
dowski). 

Evidentemente, o inconformismo da parte com os fundamentos de fato 
e de direito expostos no acórdão ao valorar os fatos em face do acervo 
probatório produzido não configura imperfeição capaz de autorizafcT^ 
acolhimento dos embargos de declaração, sobretudo quando resta 
inequívoca a intenção de levantar questões destinadas a viabilizar a 
rediscussão do mérito da decisão colegiada. 

ACÓRDÃO N. 28827 
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A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração opostos 
por Aldair Brandão e Partido Social Democrático (PSD) de Capinzal; em conhecer 
dos embargos de declaração interpostos por Gilmar Antonio da Silveira e rejeitá-los, 
determinando a comunicação ao Juízo da 37a Zona Eleitoral para que, após a publi-
cação deste acórdão, dê imediato cumprimento à decisão de cassação do diploma, 
nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão. 

Sala de Sessões/So Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 2r\ de^utujSro de 2013. 

I/Uv 
Relê 
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R E L A T Ó R I O 
Na sessão do dia 07.10.2013, este Tribunal deliberou, à unanimidade, 

em conhecer do recurso interposto por Gilmar Antonio da Silveira e "rejeitar as pre-
liminares suscitadas - com ressalva do Juiz Ivorí Luís da Silva Scheffer a respeito da 
fundamentação adotada acerca das prefaciais -, desprovendo o Recurso Eleitoral n. 
36-16.2013.6.24.0000, para, no mérito, negar provimento ao apelo, a fim de manter 
a condenação imposta, revogando, por conseguinte, a decisão liminar proferida nos 
autos da Ação Cautelar n. 61-29.2013.6.24.0000 e determinando a remessa de có-
pia desta decisão à Corregedoria Regional Eleitoral para anotação da inelegibilidade 
prevista no art. 1o, I, "j"> da Lei Complementar n. 64/90". A decisão colegiada está 
assim ementada: 

" - ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
PRELIMINARES - SUPOSTAS NULIDADES DECOR-RENTES DE 
ALEGADAS OFENSAS AOS PRIMADOS CONSTITU-CIONAIS DO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 
- ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO CURSO DO 
INQUÉRITO POLICIAL QUE SUBSIDIOU A ACUSAÇÃO - PEÇA 
MERAMENTE INFORMATIVA, SEM CONDÃO DE, POR SI SÓ, 
CONTAMINAR A REGULARIDADE DA AÇÃO ELEITORAL - CONDUTA 
POLICIAL A SER SOPESADA NO MOMENTO DA VALORAÇÃO DOS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NOS AUTOS - REJEIÇÃO. 
- INCONFORMISMO COM A JUNTADA, MOMENTOS ANTES DA 
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DAS MÍDIAS COM A GRAVAÇÃO DOS 
DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA E DAS 
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - AMPLO ACESSO A TODAS AS 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO 
ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À 
DEFESA-REJEIÇÃO. 
- REJEIÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES 
DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 
EXIGINDO A PRODUÇÃO DA PROVA TÉCNICA - DECISÃO 
CONDENATÓRIA DE PRIMEIRO GRAU FUNDADA APENAS NOS 
DEPOIMENTOS JUDICIAIS E NA DOCU-MENTAÇÃO APREENDIDA EM 
CUMPRIMENTO À ORDEM JUDI-CIAL - DILIGÊNCIA PROBATÓRIA 
MANIFESTAMENTE DESPI-CIENDA PARA O EXERCÍCIO DO 
CONTRADITÓRIO - REJEIÇÃO. 
- INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFO-TÉCNICA 
PARA DETERMINAR A AUTORIA DOS MANUSCRITOS INSERTOa^NOS 
CADERNOS APREENDIDOS EM CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL -
MATERIAL CONFISCADO NA RESIDÊNCIA DO CANDIDATO E DE SEUS 
CABOS ELEITORAIS - CIRCUNS-TÂNCIAS A REVELAR, DE FORMA 
INEQUÍVOCA, QUE AS ANOTAÇÕES PERTENCIAM A COORDENAÇÃO DE 
CAMPANHA DO REPRESENTADO - PROVA TÉCNICA MANIFESTAMENTE 
DESNECESSÁRIA - REJEIÇÃO. / - n 
- NEGATIVA DE REMESSA DE OFÍCIO PARA O EXECUTIVO LpCA^ 
INFORMAR DADOS SOBRE ATENDIMENTOS DE SAÚDE REALIZADOS 
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NO MUNICÍPIO - INEXISTÊNCIA DE COMPRO-VAÇÃO DA RECUSA DO 
PODER PÚBLICO EM ATENDER EVENTUAL PEDIDO DE INFORMAÇÃO -
DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL -
REJEIÇÃO. 
- REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA SEM A JUNTADA DE INFOR-MAÇÕES 
SOLICITADAS À SECRETARIA ESTADUAL DA FAZEN-DA - POSTERIOR 
RESPOSTA DO ÓRGÃO PÚBLICO COMUNI-CANDO A IMPOSSIBILIDADE 
DE ATENDER A DILIGÊNCIA REQUERIDA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO 
AO EXERCÍCIO DA DEFESA - REJEIÇÃO. 
- INDEFERIMENTO DA REQUISIÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE 
ORDEM PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS RESIDENTES EM MUNICÍPIOS 
LOCALIZADOS EM OUTROS ESTADOS DA FEDE-RAÇÃO -
COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS NA AUDIÊN-CIA DE 
INSTRUÇÃO - ÔNUS A SER SUPORTADO PELA PARTE (LEI 
COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. 22, V) - DECISÃO CONSENTÂNEA 
COM A FUNÇÃO DO MAGISTRADO DE PRESER-VAR A ADEQUADA E 
REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO EM PRA-ZO RAZOÁVEL - REJEIÇÃO. 
- RECUSA DO PEDIDO DE JUNTADA DA TRANSCRIÇÃO INTE-GRAL DE 
TODAS AS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS - ACUSAÇÃO AJUIZADA 
SEM MENÇÃO AO CONTEÚDO DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS -
JUNTADA AOS AUTOS DA MÍDIA COM A GRAVAÇÃO DOS DIÁLOGOS 
TELEFÔNICOS - AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO AO EXERCÍCIO DA 
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - REJEIÇÃO. 
- MÉRITO - SUPOSTA CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO (LEI N. 
9.504/1997, ART. 41-A) E PRÁTICA DE ABUSO DO PODER ECONÔMICO 
(LEI COMPLEMENTAR N. 64/1990, ART. 22) - DISTRIBUIÇÃO 
INDISCRIMINADA DE COMBUSTÍVEL NO INTUITO DE OBTER VOTOS 
MEDIANTE ATUAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS - ENTREGA E OFERTA DE 
BENESSES MATERIAIS A ELEITORES COM NÍTIDO PROPÓSITO 
ELEITOREIRO REALIZADAS DIRETAMENTE PELO CANDIDATO OU POR 
INTER-POSTAS PESSOAS - DEPOIMENTOS JUDICIAIS RELATANDO O 
ALICIAMENTO ELEITORAL - ATOS DE CORRUPÇÃO CORRO-BORADOS 
POR ANOTAÇÕES REGISTRADAS EM CADERNOS APREENDIDOS NA 
RESIDÊNCIA DO CANDIDATO, DE SEU PAI E DE SUA COMPANHEIRA -
ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO EM DEMONSTFIAR A EFETIVA 
OCORRÊNCIA DAS CONDUTAS ILÍCITAS IMPUTADAS 
DESPROVIMENTO. 
Conforme assente jurisprudência da Justiça Eleitoral, para a configuração da 
captação ilícita de sufrágio não se exige a demonstração inequívoca do 
pedido expresso de votos, bastando que as circunstâncias do caso cprtcrêto 
evidenciem o fim especial de comprar votos. 
Desvelado por elementos probatórios robustos e conclusivos a prática de 
condutas pelo candidato ou por cabos eleitorais que implicaram a distribuição 
indiscriminada de quantidade expressiva de combustível durante o período de 
campanha, bem como a oferta e entrega de benesses materiais - consultas e 
exames médicos, transporte, carteira nacional de habilitação, entre outros - , 
com evidente propósito de auferir votos, é imperativa a condenaçã^rpçtà' 
captação ilícita de sufrágio (Lei n. 9.504/1997, art. 41-A e Lei Complementar 
n. 64/1990, art. 22)" (Acórdão n. 28.751, DJe de 11.10.2013). ^ — ^ 
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Com a publicação do acórdão, Aldair Brandão e o Partido Social De-
mocrático (PSD) de Capinzal, sob a qualificação de terceiros interessados, interpu-
seram recurso aclaratório, alegando que "servem os presentes Embargos para fins 
de proclamação, desta egrégia Corte, acerca da possibilidade ou não dos votos do 
candidato cujo diploma fora cassado exclusivamente em Ação de Investigação Judi-
cial Eleitoral continuarem valendo para a formação do quociente eleitoraf. Pontua-
ram, ademais, que "os embargantes inserem-se dentro da relação processual como 
terceiros interessados, eis que um é candidato suplente, filiado ao segundo embar-
gante, e que será diretamente atingido e beneficiado, caso haja determinação do 
recálculo do novo quociente eleitoral e partidário". Postularam, por fim, o acolhimen-
to dos embargos para que este Tribunal"manifeste-se para declarar a nulidade ab-
soluta dos votos dados ao Recorrente, para, na seqüência, determinar novo recálcu-
lo do quociente eleitoral e quociente partidário" (fls. 1.468 e 1474). 

Inconformado, o recorrente Gilmar Antonio da Silveira também ajuizou 
embargos de declaração, alegando, em suma: a) "ausência de manifestação ex-
pressa sobre a aplicação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade"; b) 
"omissão referente ao prequestionamento explicitado no recurso e que não foi objeto 
de manifestação no julgado"; c) "o acórdão em vários pontos assevera que as regras 
do processo penal não podem subsidiar pedido/decisões em processos eleitorais em 
como tal Vossa Excelência desconsiderou sumariamente a aplicabilidade da teoria 
dos frutos da árvore envenenada no presente caso", o que configuraria flagrantep 
contradição; d) "com relação á valia das provas produzidas no inquérito policial a\ 
defesa, ab initio, demonstra que o procedimento restou totalmente maculado porj 
conta da inobservância das garantias fundamentais constitucionalmente assegura-í 
das, mormente a forma coercitiva como os depoimentos foram produzidos. Ainda 
assim, desde a sentença tal argumentação lastreada em provas cabais foi desconsi-
derada ao argumento de que eventuais nulidades do inquérito policial não teriam o 
condão de invalidar a ação e que as provas produzidas nesta fase sequer teriam 
sido utilizadas pelo Ministério Público e/ou pelo Magistrado"; e) "há visível valoriza 
ção e utilização das provas produzidas na fase inquisitiva e que obviamente em ten-
do sido produzidas sob inegável nulidade, em sendo referendadas na fase proces-
sual por óbvio macularam também o processo"; f) "a defesa do embargante entende 
ser impossível a produção de prova em sede de alegações finais, visto que como é 
cediço este momento processual é afeto apenas ao reforço de tudo o que já fora 
produzido em sede de provas no processo, ainda mais no processo eleitoral^rrüma 
ação de investigação judicial eleitoral, onde inclusive o prazo para tanto é demasia-
damente exíguo"\ g) "contradição referente à quantidade de veículos utilizados na 
campanha eleitoral do embargante". Requereu o acolhimento da irresignação, "a-
pondo-se os consequentes efeitos infringentes nos pontos devidos" (fls. 1486-1492). ) 
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V O T O 

0 SENHOR LUIZ CÉZAR MEDEIROS (Relator): 

1. Senhor Presidente, para melhor elucidar as questões suscitadas, 
examinarei cada irresignação de forma particularizada, especialmente porque fun-
damentadas em argumentos distintos. 

2. Aldair Brandão e Partido Social Democrático (PSD) de Capinzal 

Os presentes embargos declaratórios, conquanto tempestivos, não 
comportam conhecimento. 

E isso porque os embargantes - no caso, a agremiação partidária an-
tagonista do candidato cassado pela decisão impugnada e seu filiado eleito suplente 
de vereador - carecem de legitimidade ativa para a postulação, justo por não figura-
rem como parte nos autos processuais, nos quais litigam, estritamente, Gilmar Anto-
nio da Silveira e o Ministério Público Eleitoral. 

Nesse sentido, não há qualquer pedido dos embargantes de interven-
ção no feito, tampouco decisão deste Relator admitindo-os como litisconsortes ou 
assistentes. 

Não fosse isso, ainda que fosse admissível a intervenção voluntária 
dos embargantes no presente caso, esta somente seria possível na condição de as-
sistente simples da acusação, já que o interesse jurídico repousaria na busca da pu-
nição do investigado. 

Ocorre que, nestes autos, o Ministério Público Eleitoral não impugnou o 
pronunciamento deste colegiado, de modo que os embargantes não poderiam, como 
mero auxiliar processual, fazê-lo isoladamente, contrariamente à vontade do virtual 
assistido. 

Essa é a compreensão extraída da jurisprudência da Instância Supe-
rior, a saber: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. 
TERCEIRO INTERESSADO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSÇ/AUSÊNX 
CIA. PEDIDO. INGRESSO. CONDIÇÃO DE LITISCONSORTE OU' 
ASSISTENTE. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. O-
MISSÃO. EXISTÊNCIA. ANÁLISE. POTENCIALIDADE. CONDUTA VEDADA. 
EMBARGOS PROVIDOS. AUSÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. / 
1 - Não cabe a oposição de embargos por terceiro que não figurou no 
processo. Eventual intervenção em processo eleitoral deve ser postula-
da por meio de pedido de admissão no feito na condição de litiscqn$árte 
ou assistente. Precedentes. \ 
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[...]" (TSE. Embargos de Declaração em Recurso Especial n. 28.534, de 
18.6.2009, Min. Enrique Ricardo Lewandowski - grifei). 

Ou, ainda: 

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. DESPROVI-
MENTO. CASSAÇÃO. DEPUTADO DISTRITAL. PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE 
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁ-
GIO. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. CON-
TRADIÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL. EMENTA. 
1. Não devem ser conhecidos embargos de declaração opostos pelos 
assistentes simples cujos recursos especiais não foram conhecidos em 
razão da desistência do recurso do assistido; e pelo suplente que, sen-
do viável sua admissão nesta instância somente como assistente sim-
ples - e não como terceiro prejudicado, como pretende não pode re-
correr isoladamente. 
2. A lei condiciona o recurso de terceiro prejudicado à demonstração do nexo 
de interdependência entre o seu interesse de intervir e a relação jurídica 
submetida à apreciação judicial (§ 1o do artigo 499, CPC), interesse esse que 
deve retratar o prejuízo jurídico advindo da decisão, e não somente o prejuízo 
de fato" [...] (TSE. Embargos de Declaração em Recurso Ordinário n. 
437.764, de 27.3.2012, Min. Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira -
grifei). 

Ressalto, por fim, que a decisão condenatória mantida pelo Tribunal, 
diversamente do que alegam os embargantes, não determinou o recáículo dos quo-
cientes partidário e eleitoral, mas a convocação do suplente da coligação para ocu-
par o cargo do vereador cassado. 

3. Gilmar Antonio da Silveira, 

Por ser tempestivo, o recurso aclaratório deve ser conhecido, porém 
não comporta acolhimento, pois os defeitos apontados pelo embargante não possuj 
em qualquer plausibilidade jurídica. 

Com efeito, diversamente do que alega, a decisão embargada 
examinou em pormenores a prova produzida e nela encontrou subsídios ba&tarrtá 
persuasivos a corroborar a decisão do Juiz Eleitoral que concluiu pela ppática da 
captação ilícita de sufrágio. / 

Nesse sentido, não há razão alguma para esta Corte expressamente 
se pronunciar sobre os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez 
que, diante da convicção da ocorrência de aliciamento eleitoral e de abuso do poder 
econômico, é imperiosa a aplicação das penalidades pecuniária e de cassação d6 
registro ou do diploma, bem como de inelegibilidade previstas pela legislação/de 
regência (Lei n. 9.504/1997, art. 41-A; Lei Complementar n. 64/1990, art. 2 ^ 1 
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Por outro lado, a matéria infraconstitucional invocada pelo embargante, 
relacionada à expedição de carta precatória para oitiva de testemunha 
(CPP, art. 222), foi pontualmente debatida no acórdão, restando firmado o 
entendimento de que, no âmbito da Justiça Eleitoral, "o comparecimento das 
testemunhas na audiência de instrução constitui ônus a ser suportado pelas partes 
(Lei Complementar n. 64/1990, art. 22, V), motivo pelo qual não é impositiva o 
deferimento de sua intimação judicial, especialmente quando demandar a realização 
de ato processual em comarca localizada em outro Estado da Federação", 
consoante, inclusive, remansosa jurisprudência dos Tribunais. 

As questões envolvendo a alegação de ofensa aos postulados 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo 
legal (CR, art. 5o LIV e LV), também foram exaustivamente examinadas quando do 
enfretamento das preliminares de nulidade do feito suscitadas pelos embargantes, 
as quais restaram rejeitadas com arrimo em devida fundamentação. 

Sem qualquer plausibilidade jurídica, por outro lado, a afirmação de 
que o acórdão é contraditório, notadamente porque "a contradição que permite o 
provimento de embargos declaratórios é aquela interna da decisão, representada 
pelo conflito lógico entre proposições do decisum" (TRESC, Ac. n. 23.024, de 
30.09.2008, Juiz Márcio Luiz Fogaça Vicari), o que não se verifica no caso em apre-
ço. 

Inequivocadamente, as razões invocadas pelo embargante revelam, 
em verdade, a clara intenção de levantar questões que possibilitem rediscutir a valo-
ração da prova realizada pelo Tribunal, o que não é admissível pela interposição de 
embargos de declaração. 

Nesse sentido, oportuno notar que todas as nulidades arguidas pelo 
embargante foram examinadas de forma pontuai e exaustiva, especialmente o pedi-
do de realização de perícia grafotécnica e de transcrição das interceptações telefôni-
cas, bem como a suposta conduta coercitiva da autoridade policial e do Juiz Eleitoral 
na colheita dos depoimentos. 

A propósito, é importante lembrar que "o sistema processual brásílèlrt 
está calcado no princípio do livre convencimento motivado (art. 131 do^CPC), de 
sorte que é lícito ao magistrado ponderar sobre a qualidade e força probante das 
provas produzidas, desde que o faça motivadamente" (TSE, AgR-AI n. 75824, de 
08.02.2011, Min. Marcelo Ribeiro). 

Outrossim, "cabe ao julgador, em razão do princípio do livm 
convencimento motivado, formar sua convicção com liberdade, examinando 
livremente as provas, dando prevalência àquelas que entender mais conjArícõntes, 
demonstrando o vínculo lógico existente entre sua conclusão e a apreciaçãajurídica 
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dos elementos dos autos" (TSE, ERO n. 1461, de 20.04.2010, Min. Enrique Ricardo 
Lewandowski). 

Obviamente, "o julgador não está obrigado a responder a cada um dos 
argumentos lançados pelas partes, mas somente àqueles que fundamentam o seu 
convencimento" (TSE, REspe n. 28.025, Min. Ricardo Lewandowski). 

Desse modo, o inconformismo com o mérito da decisão deverá ser 
manifestado à instância recursal própria, até porque "a via aclaratória não se presta 
à rediscussão dos fundamentos do acórdão recorrido. Os embargos de declaração 
utilizados para esse fim ultrapassam os limites delineados pelo art. 535, I e II, do 
Código de Processo Civil c.c. o art. 275 do Código Eleitoral" (TSE, REspe n. 27896, 
Min. Felix Fischer). Até porque, "os embargos declaratórios são apelos de integração 
-não de substituição" (STJ, EDREsp n. 143.471, Min. Humberto Gomes de Barros). 

Oportuno registrar, também, ser inverossímil a afirmação de que o a-
córdão embargado consignou que cada um dos 10 (dez) veículos utilizados pelo 
embargante, considerada a quantidade de combustível declarada na prestação de 
contas, teria percorrido 250 km (duzentos e cinquenta quilômetros) diários. 

O raciocínio desenvolvido no voto condutor é de que não seria razoável 
conceber que a frota de veículos de campanha percorresse diariamente essa ex-
pressiva distância, especialmente diante das dimensões territoriais do Município de 
Capinzal. Essa é a conclusão extraída da simples leitura do correspondente excerto ; 
do acórdão embargado: j 

"Por outro lado, também mostra-se fora do comum a aquisição de 1.858 (mil, 
oitocentos e cinquenta e oito) litros de combustível para dar suporte a apenas 
10 (dez) veículos durante o período de 52 (cinquenta e dois) dias de 
campanha, consoante consignado nos termos de cessão, especialmente 
quando cotejada com a diminuta dimensão territorial do Município de 
Capinzal, aproximadamente 244 km2, conforme dados retirados do site do 
IBGE. 

E isso porque essa expressiva quantidade de combustível seguramente 
permitiria aos referidos veículos percorrer, ao término da eleição, ajgo^errh, 
torno de 13.000 Km, considerando consumo médio de 07 (sete) km/litro, o s 

que equivaleria dirigir a média de 250 Km todo dia, distância diária maior que 
a extensão geográfica da localidade. i 

Como visto, ao considerar a realidade local, resta manifesta a desproporção/ 
entre os gastos com combustível e o número de automóveis declarados na 
prestação de contas" (fl. 1436). j f 

Por derradeiro, não podia deixar de registrar, em tom de desaprf0\ que\ 
margeia a litigância de má-fé a conduta do embargante em questionar a idoneidade \ 
da condenação imposta diante do acurado exame realizada pela Corte e da enorme 
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quantidade de provas amealhadas nos autos, todas reveladoras da odiosa compra 
de votos flagrada. 

4. Pelo exposto, voto por: a) não conhecer dos embargos de declara-
ção opostos por Aldair Brandão e Partido Social Democrático (PSD) de Capinzal; b) 
rejeitar os embargos de declaração interpostos por Gilmar Antonio da Silveira, de-
terminando a comunicação ao Juízo da 37a Zona Eleitoral para que, após a publica-
ção deste acórdão, dê imediato cumprimento à decisão de cassação do diploma. 
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EXTRATO DE ATA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL N° 650-41.2012.6.24.0037 -
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA 
DE SUFRÁGIO - CARGO - VEREADOR - PEDIDO DE CASSAÇAO DE REGISTRO - PEDIDO DE 
CASSAÇÃO DE DIPLOMA - PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA 
RELATOR: JUIZ LUIZ CÉZAR MEDEIROS 

EMBARGANTE(S): GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA 
ADVOGADO(S): SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA; MARCELO HENRIQUE BARISON 
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

EMBARGANTE(S): ALDAIR BRANDÃO; PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO DE CAPINZAL 
ADVOGADO(S): DANIELE SCHENALANHI; FELIPE SCHENALANHI 
EMBARGADO(S): GILMAR ANTONIO DA SILVEIRA 
ADVOGADO(S): SANDRO DE OLIVEIRA FOGAÇA; MARCELO HENRIQUE BARISON; ANDRÉ 
MELLO FILHO; MARCELO LUCIANO VIEIRA DE MELLO; RICARDO FAGUNDES 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ ELÁDIO TORRET ROCHA 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: MARCELO DA MOTA 

Decisão: à unanimidade, não conhecer dos embargos de declaração opostos por Aldair 
Brandão e Partido Social Democrático (PSD) de Capinzal; conhecer dos embargos de 
declaração opostos por Gilmar Antonio da Silveira e rejeitá-los, determinando a 
comunicação ao Juízo da 37a Zona Eleitoral para que, após a publicação deste acórdão, dê 
imediato cumprimento à decisão de cassação do diploma, nos termos do voto do Relator. Foi 
assinado o Acórdão n. 28827. Presentes os Juízes Eládio Torret Rocha, Luiz Cézar 
Medeiros, Luiz Henrique Martins Portelinha, Marcelo Ramos Peregrino Ferreira, Ivorí Luis da 
Silva Scheffer, Carlos Vicente da Rosa Góes e Hélio do Valle Pereira. 

SESSÃO DE 21.10.2013. 


