
Fls. 

Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
ACÓRDÃO N. 30253 

RECURSO CRIMINAL N. 27255-87.2009.6.24.0050 - CLASSE 31 - CRIME 
ELEITORAL - TRANSPORTE DE ELEITORES - FALSIDADE IDEOLÓGICA - 50a 

ZONA ELEITORAL - DIONÍSIO CERQUEIRA 
Relator substituto: Juiz Antonio do Rêgo Monteiro Rocha 
Embargante: José Carlos Zandoná 
Embargado: Ministério Público Eleitoral 

DIREITO PROCESSUAL ELEITORAL - EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO - RECURSO - CRIME ELEITORAL - ACÓRDÃO 
MANTENDO A SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO 
CRIME DE TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES (LEI N. 
6.091/1974, ART.11, III) - SUPOSTAS OMISSÕES - ALEGADO 
DESEQUILBRIO PROCESSUAL EM RAZÃO DA MANIFESTAÇÃO 
DA PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL - ATUAÇÃO COMO 
FISCAL DA LEI - INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO 
CONSTITUCIONAL DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SUPOSTA 
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RESPALDAR A CONDENAÇÃO -
MERO INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS DE FATO E 
DIREITO EXPOSTOS NA DECISÃO COLEGIADA - ESTRITA 
OBSERVÂNCIA DO PRIMADO DO LIVRE CONVENCIMENTO 
MOTIVADO (CPC, ART. 131) - REJEIÇÃO. 

O mero inconformismo da parte com as conclusões do Tribunal a 
respeito do valor probatório dos elementos de prova que instruem os 
autos não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, 
devendo, se for o caso, ser manifestado à instância recursal própria. 

Outrossim, o parecer emitido pela Procuradoria Regional Eleitoral 
nos recursos criminais em trâmite neste Tribunal não implica em 
ofensa ao primado constitucional do devido processo legal por 
suposta violação ao princípio da "paridade de armas", pois essa 
intervenção constitui expressão da função institucional de fiscal da lei, 
a qual difere da atuação exercida pelo Promotor Eleitoral no primeiro 
grau ao propor a ação penal. Precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça. 

A C O R D A M os 
Catarina, à unanimidade, em conhecer 
termos do voto do Relator, que fica fa 
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R E L A T Ó R I O 

Ao examinar as apelações interpostas contra a sentença proferida pelo 
Juiz da 50a Zona Eleitoral que condenou Delmar Maria da Costa e José Carlos 
Zandoná pela prática de delitos eleitorais, este Tribunal decidiu, "à unanimidade, em 
conhecer dos recursos, negando provimento ao interposto por Delmar Maria da 
Costa e dando parcial provimento ao do réu José Carlos Zandoná para: a) declarar 
extinta a punibilidade do crime de falsidade ideológica (Código Eleitoral, art. 350) e, 
por conseguinte, excluir as penas cominadas, mantendo apenas a condenação pela 
prática do crime de transporte irregular de eleitores (art. 11, III, da Lei. 6.091/1974) 
fixada em 04 (quatro) anos de reclusão - a ser substituída por 2 (duas) restritivas de 
direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na prestação 
pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos - e multa de 200 (duzentos) dias-
multas, com a unidade fixada em R$ 53,20 (cinqüenta e três reais e vinte centavos); 
e b) excluir de ofício a condenação ao pagamento de honorário advocatícios, nos 
termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da decisão". 

A decisão colegiada está assim ementada: 

"RECURSOS - CRIMES ELEITORAIS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
TRANSPORTE IRREGULAR DE ELEITORES (LEI N. 6.091/1974, ART.11, 
III) E FALSIDADE IDEOLÓGICA (CÓDIGO ELEITORAL, ART. 350) -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA -
PRESCRIÇÃO RETROATIVA - OFERTA DE TRANSPORTE A ELEITORES 
NA VÉSPERA DO PLEITO PARA VOTAREM EM SEU DOMICÍLIO 
ELEITORAL - DISSIMULAÇÃO DE DADOS DO ITINERÁRIO DA VIAGEM 
DE IDENTIFICAÇÃO DE PASSAGEIROS E DO CONTRATANTE -
INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DO DESÍGINIO ELEITORAL DA OFERTA 
DE TRANSPORTE - ACERVO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR COM 
SEGURANÇA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO - PROVIMENTO 
PARCIAL APENAS PARA DIMINUIR A PENA. 

1. Fixada a pena pela prática do crime do art. 350 do Código^Heitoral em 
prazo inferior a dois anos, o prazo prescricional, diante do tràpkíW em julgado 
para a acusação, corresponde ao período de quatro anos (CP, a n 0 l O , § 1o e 
109, V). / / 

Desse modo, resta inequívoca a configuração do (roiconemporal para o 
exercício da pretensão punitiva estatal, calculado retóaiivareíente, pois 
transcorrido lapso superior a quatro anos entre: aVa materialidade dos fatos 
(2004) e o recebimento da denúncia (20.5.2009)/e bV^ctéta úè recebimento 
da denúncia (20.5.2009) e a da publicação da sentença'(17.6.2013). 

2. A teor da jurisprudência, no transporte irregular ae/e\emres, "a prova do 
elemento subjetivo, da intenção de obter votas, oode ser r&velada mediante o 
contexto verificado" (TSE. HC n. 43.293, de 1^1^2012,/Min. Marco Aurélio 
Mendes de Farias Mello). / / / / / 

Nesse sentido, exsurge manifesto o desígruo eJeitoraí quando amealhadas 
provas seguras de que o candidato corúxaXou transporte gratuito a ser 
realizado na véspera do dia da eleição, en/benefício de eleitores que, embora 
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residissem em localidade diversa, votavam no município no qual disputava o 
pleito, especialmente quando apurada a intenção de ocultar vestígios do 
crime mediante o registro de falsas informações a respeito do roteiro da 
viagem, da relação de passageiros e do nome do responsável pelo ajuste 
com a transportadora" (TRESC, Acórdão n. 30.219, de 20.10.2014 - fls. 
833-849). 

Irresignado, José Carlos Zandoná interpôs embargos de declaração 
sustentando, em síntese, que: a) "duas são as omissões constantes no acórdão 
embargado, uma delas decorrente do tangenciamento de desequilíbrio processual 
ocorrido pela participação, em dois momentos, da acusação. Outro, pela não 
aplicação do postulado in dúbio pro reo"; b) "a posição inicial do parquet como parte 
impede a intervenção da Procuradoria Regional Eleitoral em segundo grau, na 
condição de custos legis, pela simples aplicação do princípio da unidade que timbra 
a Constituição"] c) "não se intimou o embargante para se manifestar sobre a 
confirmação da pretensão acusatória, em completo menoscabo, com as vénias de 
estilo, ao contraditório e ampla defesa"-, d) não há prova suficiente para a 
condenação, "mormente considerando a parcialidade da testemunha utilizada para 
aquela"] e) "descabe sustentar a acusação com base em provas inquisitoriais, não 
reproduzidas na ação penal pelo Ministério Público, que se limita a reportar as 
mesmas". Requer o acolhimento do recurso, "para se decretar a nulidade do 
julgamento, excluindo a manifestação do parquet de segundo grau ou quando 
menos, submetendo-a ao contraditório, sob pena de ser chancelado manifesto 
desequilíbrio processual (CPC, art. 125, inciso I), vilipêndio ao contraditório, à ampla 
defesa e, consequentemente, ao devido processo legal". Postula, ainda, que sejam 
"desconsideradas as provas produzidas na fase do inquérito, absolvendo-se o 
embargante pela ausência de prova" (fls. 854-860). 

V O T O 
O SENHOR ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCjT l^ j tóato t^ubsdtu to) : 

Senhor Presidente, os embargos declaratórios devem ser comecídos p o / s e r e m 
tempestivos. Contudo, não comportam acolhimento, poi£ as/omjssões suscitadas 
carecem de plausibilidade jurídica. 

Com efeito, todas as questões de fato à d 
solução da controvérsia foram devidamente analisáaas/ 

qual expôs, de forma bastante clara, as razões/de 
julgador acerca da materialidade e autoria dq cri, 
dosimetria da pena. 

diféiío imprescindíveis à 
a/decisão/ colegiada, a 

v^ncimerjto deste órgão 
ejeitoraly bem como da 

Não há negar, nesse sentido, qu 
pormenores a prova produzida, concluindo q 
eram suficientes para comprovar o cometime 
eleitores pelo embargante. 

A propósito, é importante lembrar, 
está calcado no princípio do livre convencrm 

a decisão/embargada examinou em 
a moumentação e os testemunhos 

to qb qrime de /ransporte irregular de 

/ 
ue ['o kistehna processual brasileiro 

ito rbo/tivado (art. 131 do CPC), de 1 / 
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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 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 
Lewandowski). 

Evidentemente que o inconformismo da parte com as conclusões 
externadas pelo Tribunal a respeito do valor probatório dos elementos de prova não 
autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, devendo, se for o caso, ser 
manifestado à instância recursal própria. 

De igual modo, exsurge flagrantemente infundada a alegação de que a 
intervenção do Procurador Regional Eleitoral causou desequilíbrio na relação entre a 
defesa e a acusação. 

A manifestação do representante do Ministério Público colhida nos 
recursos criminais em trâmite nos Tribunais tem por fundamento a prerrogativa de 
fiscal da lei, enquanto que a atuação do Promotor de Justiça de primeiro grau 
decorre do exercício do poder institucional de dar início à persecução penal 
destinada a apurar e reprimir a prática de condutas criminosas. 

Constituem, portanto, intervenções jurídicas de naturezas distintas, que 
não podem ser equiparadas, razão pela qual não implicam ofensa ao tratamento 
processual isonômico a ser assegurado às partes em litígio, até porque é possível 
que o órgão ministerial de segundo grau apresente parecer contrário ao pedido de 
condenação apresentado na denúncia, no sentido de absolvição do 

Esse é o entendimento consolidado na jurisprudlíncia^éonsjoante 
revela o precedente abaixo transcrito: / J y f / 

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADC^ZESCENTE. ATO 
INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME / ROMBO) MAJORADO. 
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICG) ESTADUAL/ SUPOSTA 
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PARIDADE/DAS ÂRMASÍ. NULIDADE. 
INOCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL/OEEREGIDO EM SEGUNDO 
GRAU. ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEG1S//RECEDBNTES. MEDIDA 
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO/ APLICAÇÃO/ DEVIDAMENTE 
FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA/ / / / / / 
1. Em segundo grau, ressalvados os /caso» /de /ação originária, o 
Ministério Público Estadual atua, ao oferecer pascer, como fiscal da lei, 
conforme expressamente previsto np artigo 61u do Código de Processo 
Penal. / / / I / 
2. Não há que se falar em dupla manifestação do Ministério Público e, 
por consequência, na violação ao prm^jpio daíparidade de armas", pois 
a atuação do Ministério Público Estadual, errup/imeiro grau, como titular 
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da ação penal, no momento em que apresenta as contrarrazões do apelo 
defensivo, difere daquela do Procurador de Justiça que, em segundo 
grau, atua como custos legis, oferecendo parecer ministerial. 
[...] 
4. Ordem denegada" (STJ, HC 231.519, DJe de 03.04.2012, Ministra 
LAURITA VAZ - grifei). 

Não há que falar sequer no direito da defesa manifestar-se após a 
juntada do parecer do Procurador Regional Eleitoral, a teor do seguinte julgado: 

"A ausência de abertura de prazo para a defesa se manifestar quanto ao 
parecer do Ministério Público, em segundo grau de jurisdição, não configura 
nulidade. Atuação do Parquet como custos legis, que não enseja o direito ao 
contraditório" (STJ, HC 232.128, DJe 11/06/2012, Ministro SEBASTIÃO 
REIS JÚNIOR). 

Logo, inexísí©/nulidade a ser declarada por ofensa à garantia 
constitucional do devidopmcessq legal. 

Posto \ssjá,J/o\o pe/a rejeição dos embargos de declaração. 

5 
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EXTRATO DE ATA 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL N° 27255-87.2009.6.24.0050 -
RECURSO CRIMINAL - INQUÉRITO - DENÚNCIA - CRIME ELEITORAL - TRANSPORTE 
IRREGULAR DE ELEITORES - FALSIDADE IDEOLÓGICA - ART. 11, III, C/C ART. 5o DA LEI N. 
6091/1974 E ART. 350 DO CE - IP N. 76/2007 - PEDIDO DE CONDENAÇÃO CRIMINAL 
RELATOR: JUIZ SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ 
RELATOR SUBSTITUTO: JUIZ ANTONIO DO RÊGO MONTEIRO ROCHA 
REVISOR: JUIZ IVORÍ LUIS DA SILVA SCHEFFER 

EMBARGANTE(S): JOSÉ CARLOS ZANDONÁ 
ADVOGADO(S): ALESSANDRA PIVETTA MORAES CAMISÃO; ANDRÉ JULIANO TRUPPEL; 
FABIANO HENRIQUE DA SILVA SOUZA; JAILSON FERNANDES; JOÃO EDUARDO DE NADAL; 
TAYMARA FÁTIMA PEREIRA; ZULMAR DUARTE DE OLIVEIRA JÚNIOR 
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: MARCELO DA MOTA 

Decisão: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do 
voto do Relator substituto. Foi assinado o Acórdão n. 30253. Presentes os Juízes Sérgio 
Roberto Baasch Luz, Antonio do Rêgo Monteiro Rocha, Ivorí Luis da Silva Scheffer, Carlos 
Vicente da Rosa Góes, Hélio do Valle Pereira, Vilson Fontana e Rodrigo Brisighelli Salles. 

SESSÃO DE 12.11.2014. 

R E M E S S A 

Aos dias do mês de de 2014 faço a remessa destes autos para 
a Coordenadoria de Registro e Informações e Processuais - CRIP. Eu, 

, Coordenador de Sessões, lavrei o presente termo. 

R E C E B I M E N T O 

Aos dias do mês de de 2014 foram-me entregues estes autos. 
Eu, , Coordenadora de Registro e Informações Processuais, lavrei o 
presente termo. 


