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Recurso Eleitoral n. 609-52.2016.6.19.0141

Trata-se  de  recursos  eleitorais  interpostos  por  Margareth  de  Souza

Rodrigues Soares e Bruno Silva de Souza contra a r. sentença de fls. 664/676, integrada  pelo

acolhimento de embargos declaratórios às fls. 719/721, proferida pelo Juízo da 141ª Zona

Eleitoral, que, em sede de ação de investigação judicial eleitoral proposta por Leonardo Orato

Rangel, julgou procedente o pedido, determinando a cassação do diploma dos investigados e

decretando a inelegibilidade apenas da primeira investigada,  por ter sido comprovada a

prática de captação ilícita de votos.

Inconformada, a recorrente suscita as seguintes preliminares: (i) a prova dos

autos é ilícita porque derivada de busca e apreensão irregular; (ii) nulidade do processo, em

razão da utilização de prova ilícita; (iii) cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de

pedidos de diligência; (iv) nulidade da sentença, por ser extra petita, na medida em que não se

formulou a conduta de captação ilícita de sufrágio. No mérito, sustenta que as provas são

fragéis e que restou comprovada a origem e o destino das bonecas (fls. 727/773).
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O recorrente Bruno, em suas razões recursais, suscita preliminar de

nulidade da r. sentença, por se tratar de decisum extra petita, pois a inicial não narrou a

conduta de captação ilícita de sufrágio. No mérito, alega que não restou comprovado

os requisitos do art. 41-A, da Lei 9.504/97, nem que houve potencialidade lesiva na

conduta (fls. 775/797)

Contrarrazões às fls. 800/813 e 815/828.

É o relato do necessário. 

PRELIMINARES

• BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR E PROVA ILÍCITA

A defesa de Margareth sustenta que o mandado de busca e apreensão

é irregular, pois o resultado obtido é diverso do seu intento inicial, bem como por ter

sido  executado  por  adversário  político.  Na  visão  da  recorrente,  uma  vez  que  o

mandado foi específico para verificar a existência ou não de propagandas irregulares,

não poderiam ter sido apreendido a materiais diversos, tais como documentos pessoais

de  eleitores  e  bonecas  que  seriam  distribuídas  em  uma  igreja.   Em  razão  dessa

irregularidade,  a  defesa  aponta  que houve utilização de prova ilícita.  Sem razão a

defesa.

Inicialmente, o Código de Processo Civil1 é claro ao eleger os casos de

suspeição  e  impedimento,  bem  como  definir  seu  procedimento.  Por  expressa

disposição legal, os casos de suspeição e impedimento podem ser arguidos contra os

“auxiliares da justiça”  (art.  148,  II,  do CPC).  Na hipótese,  a  defesa da recorrente,

somente nessa fase recursal,  questionou a lisura do servidor Vitor Azevedo Jabor

Campos, responsável pelo cumprimento do mandado.

1 Art. 144 e ss do CPC
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Portanto, é de se reconhecer a preclusão da presente alegação, motivo

pelo qual desnecessárias maiores elucubrações. 

O mandado de busca e apreensão tampouco é irregular, em razão do

seu cumprimento não ter se restringido aos materiais propagandísticos. Impende frisar,

por oportuno,  que houve apreensão de propaganda irregular,  conforme relatório de

fiscalização  às  fls.  66  (autos  n.  330-66.2016.6.19.0141  –  apenso),  vale  dizer:  não

houve desvirtuamento ou descumprimento da ordem judicial.

Ocorre que, no curso do cumprimento do referido mandado, o servidor

localizou itens  que poderiam,  em tese,  comprovar a ocorrência de abuso de poder

econômico: 204 bonecas acondicionadas em 22 caixas fechadas e 1 aberta; diversas

cópias de título de eleitor; documento de identificação; contas de energia elétrica de

diversas pessoas2. Diante desse cenário, nada mais natural e exigido que os materiais

fossem  apreendidos  e  encaminhados  para  a  autoridade  judiciária,  sob  pena  de

desaparecimento dessas provas, caso se aguardasse uma nova determinação judicial.

Portanto, não houve irregularidade alguma no cumprimento do referido mandado.

Igualmente, rechaça-se a tese de utilização de prova ilícita. No caso

em tela, consoante orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o encontro

fortuito  de  provas  (serendipidade)  é  legítimo  e  não  gera  irregularidade  no

procedimento ou ilegalidade na instauração da ação, verbis:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
INTERCEPTAÇÃO  TELEFÔNICA.  ENCONTRO  FORTUITO  DE
PROVAS  (SERENDIPIDADE).  POSSIBILIDADE.  AUTORIA  E
MATERIALIDADE ALICERÇADOS EM OUTROS ELEMENTOS DE
PROVA.  VALIDADE. ABSOLVIÇÃO.  PLEITO  INCABÍVEL  NA VIA
ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO
CONHECIDO.  1.  Esta  Corte  e  o  Supremo  Tribunal  Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. "Este

2 Fls. 66 dos autos n. 330-66.2016.6.19.0141 – apenso
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Superior Tribunal consolidou a orientação de que a descoberta,
em  interceptação  telefônica  judicialmente  autorizada,  do
envolvimento  de  pessoas  diferentes  daquelas  inicialmente
investigadas  -  o  denominado  encontro  fortuito  de  provas
(serendipidade) - é fato legítimo, não gerando irregularidade do
inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação
penal" (RHC  81.964/RS,  Rel.  Ministro  ANTONIO  SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 15/5/2017). 3.
No caso dos autos, embora, em um primeiro momento, não se tenha
dirigido a investigação ao paciente, certo é que seu envolvimento no
tráfico de drogas apurado em relação a corréus foi descoberto em
encontro fortuito de provas, ocorrido em procedimento efetuado em
observância  à legislação de regência,  o que afasta a alegação de
nulidade,  nos  termos  da  orientação  jurisprudencial  deste  Tribunal
Superior. 4. O pleito da absolvição do paciente esbarra no óbice ao
reexame  do  conjunto  fático-probatório  dos  autos,  incabível  na  via
estreita  do  habeas  corpus.  5.  Writ  não  conhecido.  (STJ,  HC
387899/RS, Quinta Turma, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Publicado
no DJe em 22/06/2017). (grifou-se).

Este e. TRE já se manifestou em igual sentido:

Representação. Captação ilícita de sufrágio. Cassação do diploma.
Multa.  Sanções  cumulativas.  Reconhecimento  do  ilícito.
Desprovimento do recurso.I - Segundo se extrai dos autos a questão
controvertida envolve o reconhecimento de suposta captação ilícita
de  sufrágio  em  desfavor  do  recorrente,  em  relação  a  diversos
eleitores  no pleito  eleitoral  de 2016.II  -  Foi  alvitrada,  pela  defesa,
preliminar de nulidade de todos os elementos de prova colhidos em
procedimento  de busca  e apreensão,  autorizada no bojo  da Ação
Civil  Pública  n.º  002166-90.2016.8.19.0017,  em que,  por  encontro
fortuito, foram arrecadados diversos documentos, mídias removíveis
e um notebook,  utilizados para embasar a presente ação eleitoral.
Bem assim, em razão de alegada ilicitude por derivação, sustenta a
defesa a nulidade dos elementos coligidos na busca e apreensão
posterior (Ação Cautelar n.º 270-75, em apenso), está já autorizada
por esta Justiça Especializada, a partir do que reunido na primeira
busca  e  apreensão.  Embora  de  ocorrência  mais  comum  em
interceptações telefônicas, o encontro fortuito de provas em medidas
de  busca  e  apreensão  já  foi  objeto  de  discussão,  no  âmbito  do
Superior Tribunal de Justiça, que o considerou válido. Inocorrência de
nulidade. Rejeição da preliminar.III - Mérito. Documentos carreados,
que incluem títulos eleitorais,  agendamentos de troca de domícilio
eleitoral,  listas  de  eleitores  com  orçamentos  de  material  de
construção, contas de terceiros com recibos de pagamento,  vales-
combustível  etc.,  não  deixam  dúvidas  acerca  da  contumácia  do
recorrente em praticar a compra de votos no Município de Casimiro
de Abreu, durante o período eleitoral, pessoalmente e com o auxílio
de  seu  cabo  eleitoral  Roberto  "Cavaco",  em  outras  vezes.IV  -
Condutas  descritas  por  testemunhas  ouvidas  em  juízo,  em
depoimentos coesos e inequívocos, que se amoldam perfeitamente
ao tipo eleitoral do artigo 41-A, nas modalidades prometer e entregar,
restando evidente o dolo ou especial fim de agir, elemento volitivo, da
captação ilícita de sufrágio, pois mencionado expressamente o intuito
de  obtenção  do  voto  dos  eleitores.V  -  Quanto  ao  princípio  da
proporcionalidade, a cassação do diploma do recorrente e a multa
são  sanções  cumulativas  e  ope  legis,  sendo  certo  que  a  pena
pecuniária  estipulada,  pelo  Juízo  de  primeiro  grau,  no  patamar
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intermediário  de  10.000,00  UFIR  é  até  baixa  se  consideradas  as
circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. Todavia, como não
houve  recurso  eleitoral  interposto  pelo  Ministério  Público,  sua
majoração  é  inadmissível  pelo  ordenamento  jurídico  vigente.VI  -
Desprovimento  do  recurso  eleitoral  para  manter,  na  íntegra  a
sentença.  (479-44.2016.619.0050  RE  -  RECURSO  ELEITORAL n
47944 - Casimiro De Abreu/RJ ACÓRDÃO de 28/08/2017 Relator(a)
ANTONIO  AURÉLIO  ABI  RAMIA  DUARTE  Publicação:  DJERJ  -
Diário da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 227, Data 05/09/2017,
Página  17/20  Decisão:  POR UNANIMIDADE,  DESPROVEU-SE  O
RECURO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.)

Em verdade, as provas impugnadas foram descobertas durante o

desdobramento natural da diligência, deferida pela autoridade judiciária competente.

Registre-se, novamente, que a tese sequer foi apresentada perante o juízo monocrático.

Portanto,  não  merece  acolhida  a  preliminar  aventada  pelo

recorrente.

• CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS

A recorrente Margareth suscita nulidade do processo, por cerceamento

de defesa, já que o juízo de piso rejeitou a contradita da testemunha Elaine Sales, bem

como indeferiu a expedição de ofício à clínica descrita pela testemunha Renata como

sendo o local onde fez o exame pago pela recorrente. 

A contradita  foi  devidamente  fundamentada.  Isto  porque,  conforme

afirmado pelo magistrado, não havia prova de inimizade capital entre a testemunha e a

recorrente  (fl.  475).  Com efeito,  o  simples  posicionamento  político  da  testemunha

Elaine não tem o condão de levantar dúvidas razoáveis acerca de seu depoimento.

Ademais,  conforme se  infere  da  sentença,  suas  declarações  não foram as únicas  a

embasar a sentença de procedência.

No  que  pertine  a  expedição  de  ofício,  igualmente,  sem  razão  a

recorrente. O exame realizado pela testemunha Renata e custeado pela recorrente foi
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mencionado na audiência do dia 19/09/2017, oportunidade em que o juiz deferiu a

inclusão desse elemento probatório (fl. 475). Somente na audiência do dia 21/11/2017,

após a apresentação do referido documento, é que a defesa da recorrente manifestou-se

contrariamente.

À  toda  evidência,  operou-se  a  preclusão,  ou  seja,  quaisquer

impugnações relativas ao documento,  quer formais ou materiais,  deveriam ter  sido

formuladas logo após o deferimento pelo magistrado. Ademais, como bem ressaltado

pelo julgador, “pouco importa se o pagamento foi total ou parcial, se o exame ocorreu

ou não, o que importa é se foi prometido, ou dado, sob qualquer pretexto, vantagem

econômica com o propósito de angariar votos”(fl. 530Verso).

Logo, não há mácula alguma a ser reconhecida.

• SENTENÇA EXTRA PETITA

A defesa dos recorrentes, de forma uníssona, alega que a sentença é

nula,  por ser  extra petita,  na medida em que não descreveu a conduta de captação

ilícita de sufrágio. Sem qualquer razão.

A representação, ainda que minimamente, descreveu a conduta inscrita

no art. 41-A, da Lei 9.504/97, nas seguintes passagens:

“Verdadeiramente, até as árvores e as pedras e os postes da querida
“cidade  do  Kibe”  já  eram conhecedoras  da  ousada  estratégia  de
abuso do poder econômico empregado pelos Investigados na busca
por votos, onde toda  a sorte de bens e vantagens pessoais eram
oferecidos,  prometidos,  doados  e  efetivamente  entregues  aos
eleitores em troca do voto, tanto por garantia a retenção de cópia de
identidade e títulos eleitorais,  como forma de persuadir  os menos
letrados a cumprir o “acordo”.

Nesse desiderato ilícito, os Investigados pagaram conta de energia
elétrica, exames médicos, distribuíram presentes, deram dinheiro e
só não promoveram uma desgraça maior em razão da feliz diligência
requerida pelo Ministério Público Eleitoral e deferida por este insigne
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Juízo.  Iniludivelmente,  a  considerável  apreensão  do  significativo
material às vesperas do pleito contribuiu, inegavelmente, para conter
e minimizar  o impacto do abuso. (…)(fl. 04).

Já não se pode mais tolerar os desmandos da compra de votos e
abuso  de  poder  econômico  como  os  fatores  determinantes  da
escolha dos representantes do povo no poder(...) (fls. 07).

As  testemunhas  arroladas  pelas  partes,  igualmente,  foram

questionadas  acerca  da  compra  de  votos,  o  que  comprova  que  esse  fato  foi

devidamente debatido nos autos.

Portanto, não há que se falar em sentença extra petita.

MÉRITO

O  abuso  de  poder  é  a  realização  de  ações  ou  omissões,

instrumentalizadas  pela  malversação  de  recursos,  quer  financeiros  quer  o  aparato

estatal, disponibilizados ao agente político, ou pela utilização indevida dos meios de

comunicação, com vistas a influenciar o ânimo do eleitor durante a campanha política,

retirando, assim, a sua livre vontade em escolher o seu representante. 

Tutela-se  com  a  propositura  da  Ação  de  Investigação  Judicial

Eleitoral, além da probidade dos atos administrativos do agente político – que devem

ser  pautados  em  estrita  obediência  ao  art.  37,  da  Carta  Política  de  1988  –,  a

normalidade e igualdade de condições entre os candidatos no pleito vindouro. 

Nas palavras do doutrinador José Jairo3:

“É  intuitivo  que  a  máquina  administrativa  não  possa  ser
colocada a serviço de candidaturas no processo  eleitoral,  já
que isso desvirtuaria completamente a ação estatal,  além de
desequilibrar o pleito (…)

No Brasil, é público e notório que agentes públicos se valem de
suas posições para beneficiar candidaturas. (…)

3 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 7ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 218 e 220.
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Ante  a  sua  elasticidade,  o  conceito  em  foco  pode  ser
preenchido  por  fatos  ou  situações  tão  variados  quanto  os
seguintes: uso, doação ou disponibilização de bens e serviços
públicos,  desvirtuamento  de  propaganda  institucional,
manipulação  de  programas  sociais,  contratação  ilícita  de
pessoal,  ameaça  de  demissão  ou  transferência  de  servidor
público.

Não  só  por  ação  se  pode  abusar  do  poder  político,  como
também por omissão.

Atenta a essa realidade, a Lei nº 9.504/97 proibiu aos agentes
públicos, servidores ou não, a consecução de certas condutas.
Trata-se  das  chamadas  condutas  vedadas,  previstas  nos
artigos  73  a  78  daquele  diploma,  as  quais  serão  melhor
analisadas  posteriormente,  no  Capítulo  atinente  às  ações
judiciais eleitorais. (...)”

“(...)  a  expressão  abuso  de  poder  econômico  deve  ser
compreendida como a concretização de ações que denotem
mau  uso  de  recursos  patrimoniais  detidos,  controlados  ou
disponibilizados  ao  agente.  Essas  ações  não  são  razoáveis
nem normais à vista do contexto em que ocorreram, revelando
a existência  de  exorbitância,  desdobramento  ou  excesso  no
emprego de recursos.

É necessário que a conduta abusiva tenha em vista processo
eleitoral  futuro  ou em curso.  Normalmente,  ocorre  durante o
período  de  campanha.  Ausente  esse  liame,  não  há  como
caracterizar  o  abuso,  já  que  o  patrimônio,  em  regra,  é
disponível.

Por igual, se não se puder valorar economicamente a conduta
considerada, obviamente não se poderá falar em uso abusivo
de poder econômico, já que faltaria a atuação desse fator” 

O abuso de poder político pode, portanto, ser caracterizado pelas mais

diversas condutas, desde que o agente se utilize de recursos públicos por ele detidos ou

controlados  com desvio  de  finalidade,  com vistas  a  exercer  influência  em disputa

eleitoral,  em  benefício  próprio  ou  de  outrem.  Desse  modo,  as  condutas  vedadas

especificadas na legislação eleitoral, por certo, representam facetas da prática de abuso

de poder político.

Feitas essas ponderações iniciais, os recorrentes praticaram abuso de

poder  econômico e  captação ilícita  de  sufrágio,  durante  as  eleições  municipais  de

2016, por meio da prática de promessa de empregos e pagamento de exames médicos

em troca do voto.  A prova testemunhal comprovou, sem dúvidas, o ilícito narrado.
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Nesse sentido, seguem os principais depoimentos:

(...) antes da eleição o Joelson e a Margareth foram a minha
casa e me prometeram emprego e eu simplesmente votei nele,
trabalhei de fiscal porque ele me prometeu emprego; (...) depois
da  eleição  ele  ficou  de  me  dar  uma  vaga  no  serviço  de
convivência e fortalecimento de vínculos; que trabalhou como
fiscal para os réus em Guarnere; que só trabalhou no dia das
eleições; que Margareth mandou convite por Aurea, vizinha da
depoente;  que Joelson e Margareth foram dentro da casa da
depoente e prometeram emprego à depoente, motive pelo qual
votou neles; que depois das eleições foi à Prefeitura juntamente
com Janaina  Ramos  para  cobrar  a  promessa  dita;  que  lhes
foram  entregue  as  chaves  de  tal  projeto,  onde  a  depoiente
trabalhou  por  15  dias,  mas  eles  não  pagaram  e  nem
contrataram a depoente; que no dia da apreensão de bens na
casa de Margareth estava marcada uma reunião com os fiscais,
mas a  reunião  não pode acontecer  na  cada  dela  por  causa
dessa  atuação da  Justiça  Eleitoral;  que  quem foi  a  casa  da
depoente  fazer  a  promessa  de  emprego  foi  Margareth  do
Joelson e Joelson; Eu só votei nela porque ela me prometeu
emprego;''  (testemunha Elaine Salles Krellic Bernardo – mídia
às fls. 540).

que já  morou  no endereço da conta de energia  elétrica  que
consta dos autos a fls. 31 do anexo um (volume um); que nunca
entregou esta conta a Margareth ou Joelson; que  não trabalhou
para nenhuma candidatura em 2016,  até  porque morava  em
Campos;  que  foi  procurado  para  ajudar  na  camapnha  pelo
Joelson  e  pela  Margareth,  tendo  ambos  feito  promessas  de
emprego para votar em Margareth; que esse pedido para ajudar
na campanha e a promessa de emprego foram  para que o
depoente  conseguisse  alguns  votos  para  a  campanha  de
Margareth;  que  ambos  disseram  que  conseguiriam   ajudar
pessoas  que  precisassem  de  exames  médicos;(testemunha
Rosemberg Ribeiro Gabi – mídia às fls. 540).

que  trabalhou  nas  eleições  para  Margareth  do  Joelson;  que
tinha  umas  meninas  que  trabalhavam  com  o  depoente  na
campanha de Margareth; que as meninas ganhavam R$ 100,00
por semana; que o depoente também recebia R$ 100,00 por
semana e não havia recibo; que deixou xerox dos documento
das meninas que trabalharam para  Margareth com ela; (Carlos
Alberto Rosa da Silva – mída às fls. 540).

que  não  trabalhou  diretamente  para  nenhum  candidato  nas
eleições por ser  mesária do TRE; que recebeu promessa de
pagamento de exame médico por Margareth do Joelson;  que
quem fez a promessa foi Joelson; que ele mandou Pedro levar
o dinheiro do exame R$ 80,00 e pediu que ajudasse Margareth
na campanha; que o exame foi realizado em 26/09/2016; que
houve pedido expresso de voto da depoente e de seu marido
(Renata de Oliveira Mendes – mídia de fls. 540).
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trabalhou com seu carro para fazer campanha de Margareth do
Joelson nos três últimos dias de campnaha; que recebeu por
hora  trabalhada  no  carro,  mas  não  assinou  recibo;  que  não
recebeu  proposta  de  emprego  caso  ela  fosse  eleita  (Jair  de
Oliveira Borges – mídia fls. 532)

Registre-se,  de  início,  nada  obstante  a  documentação carreada

aos  autos,  o  TSE entende  possível  a  comprovação  da  captação  ilícita  de  sufrágio

mediante prova exclusivamente testemunhal, desde que consistente, verbis:

ELEIÇÕES  2012.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  RECURSO
ESPECIAL  ELEITORAL.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL
ELEITORAL.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA DE  SUFRÁGIO.  CANDIDATO  A
VEREADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. A grave sanção do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 exige a presença
de provas lícitas e seguras que indiquem todos os requisitos previstos
nessa  norma,  sendo  que  a  ausência  de  qualquer  deles  deve,
obrigatoriamente, levar à improcedência do pedido. Entendimento que
se reforça com a edição da Lei Complementar nº 135/2010, pois o
reconhecimento  do  ilícito  em  questão,  além  de  ensejar  a  grave
sanção  de  cassação  de  diploma,  afasta  o  político  das  disputas
eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, alínea j, da
LC nº 64/1990).
2. O Tribunal Regional Eleitoral, analisando o conjunto probatório dos
autos, concluiu pela prática de captação ilícita de sufrágio, lastreada
em prova  precipuamente  testemunhal  consistente  em depoimentos
que assinalam a compra de votos, visto que condicionada a entrega
de cestas básicas ao êxito  de candidato  nas eleições.  Inviável  no
caso concreto o novo enquadramento jurídico dos fatos para fins de
afastar a prática de captação ilícita de sufrágio.
3.  Na linha  da  jurisprudência  do  TSE,  "o  entendimento  deste
Tribunal  é  pacífico  no  sentido  de  que  'a  comprovação  da
captação ilícita de sufrágio lastreada exclusivamente em prova
testemunhal  é  perfeitamente  admitida,  bastando  que  ela
demonstre,  de  maneira  consistente,  a  ocorrência  do  ilícito
eleitoral' (AgR-REspe nº 26.110/MT, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJE
de  23.6.2010)"  (AgR-AI  nº  2346-66/MA,  rel.  Min.  Marcelo  Ribeiro,
julgado em 25.8.2011).  4. Decisão agravada mantida pelos próprios
fundamentos.  Agravo  regimental  desprovido.  (TSE,  0001191-
53.2012.6.26.0317,  RESPE  -  Agravo  Regimental  em  Recurso
Especial  Eleitoral  n.  119153  –  Praia  Grande  –  SP,  Acórdão  de
28/11/2016,  Relator  Ministro  Gilmar  Ferreira  Mendes,  Publicação:
DJE  -  Diário  de  justiça  eletrônico,  Data  20/03/2017,  Página  88).
(grifou-se).

Na  hipótese,  os  depoimentos  são  uníssonos:  condicionaram  a

entrega  das  vantagens  aos  eleitores  em  troca  de  seus  votos,  pedido  que  não

necessariamente  deve  ser  explícito,  embora  tenha  sido,  segundo o  posicionamento

jurisprudencial, verbis:
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RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. AIJE.
ART.41-A, DA LEI Nº 9.504/97. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
SUPOSTA  DISTRIBUIÇÃO  DE  COMBUSTÍVEL  EM  TROCA  DO
VOTO. IMPROCEDÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE
DE  ARCABOUÇO  PROBATÓRIO  ROBUSTO  E  IDÔNEO  A
SUPEDANEAR  A  PROLAÇÃO  DE  DECRETO  CONDENATÓRIO.
PROVAS PRODUZIDAS INÁBEIS A PERMITIR UM JUÍZO MÍNIMO
DE CERTEZA ACERCA DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS ELEITORAIS
IMPUTADOS  AOS  RECORRIDOS.  RECURSO  DESPROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE 1º GRAU.
1. Em um dia de carreata, o único posto da cidade teria abstecido
inúmeros  veículos  e  motos,  supostamente,  através  de  autorização
dos candidatos ora recorridos,  tudo em troca de votos.  Acusações
lastreadas em fotografias diante do posto.
2. Ao fazer a devida análise das provas dos autos, nota-se que a foto
de fl.  03 revela  a  presença de algumas motocicletas  no posto  de
gasolina,  cujos  condutores,  pelo  que  se  consegue  visualizar,  não
estão  trajados  com  camisas  de  partido  ou  portando  material  de
campanha (adesivos, bandeiras, etc.). De seu turno, as fotos de fls.
04 e 06 apenas mostram carreatas dos representados. Já a foto de fl.
05 exibe mensagem de Whatsapp convocando pessoas para carreata
e  oferecendo-lhes  combustível,  sem,  contudo,  identificação  dos
interlocutores, cuja oitiva sequer foi requerida pela representante.
3. Para a condenação por captação ilícita de sufrágio, prevista no
artigo 41-A da Lei n ° 9.504/97, é indispensável a demonstração
inequívoca da conduta de oferta ou entrega de bem ou vantagem
com  a  finalidade  da  obtenção  de  votos,  não  se  fazendo
necessário o pedido explícito de votos, bastando que, a partir
das  circunstâncias  do  caso  concreto,  seja  possível  inferir  o
especial fim de agir.
4. O TSE firmou o entendimento de que a prática de distribuição de
combustível a eleitores, visando à participação em carreata, somente
configurará  captação  ilícita  de  sufrágio  se  houver,  conjuntamente,
pedido explícito ou implícito de votos. Precedentes
4. A inexistência de arcabouço probatório robusto e idôneo acerca dos
fatos que constituiriam captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico na campanha eleitoral dos recorridos é evento que conduz
à improcedência do pedido.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TRE/SE, 428-76.2016.625.0014,
RCAND – Registro de Candidatura n. 42876 - Rosário Do Catete/SE,
Acórdão n. 3/2017 de 23/01/2017, Relator Fábio Cordeiro de Lima,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 13/2017, Data
25/01/2017). (grifou-se).

O especial fim de agir, consubstanciado no condicionamento da

entrega  do  benefício  à  obtenção  do  voto,  foi  exaustivamente  demonstrado  nos

depoimentos acima transcritos. Portanto, devidamente preenchido os requisitos do art.

41-A, da Lei 9.504/97. A título exemplificativo, verbis:

ELEIÇÕES  2014.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
ORDINÁRIO.  CARGO  DE  DEPUTADO  FEDERAL.
REPRESENTAÇÃO.  ART.  41-A  DA  LEI  9.504/97.  CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. COMPARECIMENTO DE CANDIDATO EM
EVENTO  GRATUITO,  COM  DISTRIBUIÇÃO  DE  COMIDA  E
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BEBIDA. FRAGILIDADE  DO  ACERVO  PROBATÓRIO.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS. DISCURSO.
IRRELEVÂNCIA.  DOLO  ESPECÍFICO.  NÃO  COMPROVADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.  A  configuração  da  captação  ilícita  de  votos  possui  como
consequência inexorável a cassação do diploma. Dada a gravidade
da pena, faz-se mister a existência nos autos de conjunto probatório
apto a demonstrar, indene de dúvidas, a ocorrência do ilícito.
2. O simples fato de o candidato se fazer presente em festividade não
gera  a  presunção  de  que  se  trata  de  evento  com  fins  eleitorais,
mormente  por  não  ser  vedado,  na  legislação  eleitoral  aplicável,  o
comparecimento de candidato em evento festivo que não envolva a
inauguração de obra pública nos 3 meses que antecedem o pleito ou
a realização de showmício.
3.  A realização de churrasco, com o fornecimento de comida e
bebida  de  forma  gratuita,  acompanhada  de  discurso  do
candidato, não se amolda ao tipo do art.  41-A da Lei 9.504/97.
Precedente:  RCEd  766  [31791-37]/SP,  Rel.  Min.  MARCELO
RIBEIRO, DJe 10.5.2010.
4.  Para que seja caracterizada a captação ilícita de sufrágio, é
necessária a demonstração do especial fim de agir consistente
no condicionamento da entrega da vantagem ao voto do eleitor.
5.  Na  espécie,  depreende-se  do  acervo  probatório  que  o
recebimento da vantagem - materializada na distribuição gratuita
de comida e bebida - não foi condicionado à obtenção do voto, o
que  afasta  a  incidência  do  art.  41-A  da  Lei  das  Eleições,
porquanto não demonstrado o especial fim de agir da conduta.
6.  Agravo  Regimental  a  que  se  nega  provimento.  (TSE,  7962-
57.2014.6.26.0000, RO - Agravo Regimental em Recurso Ordinário n.
796257  -  Brasília-  DF,  Acórdão  de  20/10/2016,  Relator  Ministro
Napoleão  Nunes  Maia  Filho,  Publicação:  DJE  -  Diário  de  justiça
eletrônico, Tomo 029, Data 09/02/2017, Página 49-50). (grifou-se).

No que se refere a apreensão das bonecas, a alegação de que elas são

distribuídas  anualmente  para  uma  igreja,  revelou-se  falsa,  conforme  depoimento

abaixo:

É Pastor  da Igreja  Assembleia  de Deus Ministério  Madureira;  que
Joelson  já  foi  mebro  da  igreja  do  depoente  e  no  período  da
campanha ele era membro da igreja; que Cloves Velasco Santelmo
era pastor da igreja no período da campanha; que não é verdade que
Joelson tinha distribuído brinquedos dos os anos na igreja. Que, em
2012,   Joelson  distribuiu  bonecas  na  igreja  do  depoente.  que
reconhece a boneca distribuída por Joelson em 2012 como sendo do
mesmo modelo da boneca apreendida na casa de Margareth; (Eder
Jose dos Reis – mídia fls. 540)

Ademais, a recorrente Margareth teve  inúmeras oportunidades para

apresentar a documentação de aquisição das bonecas e comprovar o seu destino real.
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Em relação ao recorrente Bruno Silva, embora tenha sido afastada a

sanção de inelegibilidade, por não restar comprovada a sua participação direta nos

fatos  aqui  tratados,  a  cassação  do  registro  ou  do  diploma  por  abuso  de  poder

econômico recai sobre ambos os candidatos, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,

tendo em vista a indivisibilidade da chapa formada para as eleições majoritárias,  in

verbis:

ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. DESPROVIMENTO. PREFEITO. VICE-PREFEITO.
AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL  (AIJE).
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. CAMPANHA ELEITORAL.
CAPTAÇÃO  E  GASTOS.  RECURSOS  FINANCEIROS.
ILICITUDE.  INDIVISIBILIDADE  DA  CHAPA.  CASSAÇÃO.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO.
[…]
5. A cassação do mandato de vice-prefeito não decorre de
eventual prática de ato comissivo de sua parte, mas sim -
na linha da remansosa jurisprudência, bem como da mais
abalizada doutrina -  em virtude da consequência lógico-
jurídica da indivisibilidade da chapa.
6.  Na  composição  de  chapa  única  para  candidatura  ao
pleito  majoritário,  nos  termos  do  art.  91  do  Código
Eleitoral,  a  relação  do  vice  é  de  plena  subordinação  ao
titular.
7.  Em função desse vínculo de subordinação do vice ao
seu titular, ainda que em nada tenha ele contribuído para
os  atos  que  culminaram  na  cassação  do  diploma  do
prefeito, recairá sobre o vice a cassação do registro ou do
diploma auferido.
8.  Embargos  rejeitados.  (TSE  -  RESPE  -  Embargos  de
Declaração  em  Recurso  Especial  Eleitoral  nº  121  -  SANTA
ISABEL DO RIO NEGRO/AM , Relatora: Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, Data de Julgamento: 16/11/2016, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 230, Data
05/12/2016, Página 325-326). (grifou-se).

No que se refere ao argumento de que os fatos não possuem potencialidade

lesiva  para  comprometer  as  eleições,  não  assiste  razão  aos  recorrentes.  Isto  porque,  a

configuração  do  ato  abusivo  não  depende  da  potencialidade de  o  fato  alterar  o

resultado  da  eleição,  mas,  tão  somente,  da  gravidade das  circunstâncias  que  o

caracterizam.

Neste sentido:
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RECURSOS  ELEITORAIS.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL POR CONDUTA VEDADA E ABUSO DE
PODER POLÍTICO. PREFEITO E VICE. ELEIÇÕES 2012.
[…] VI - A despeito dos indícios de irregularidades no contrato
firmado  com  dispensa  de  licitação,  grande  parte  da  matéria
abordada  na  demanda  remonta  a  eventuais  atos  de
improbidade,  temática afeta  ao direito  administrativo,  quiçá  à
seara  criminal,  nada  dizendo  respeito  à  Justiça  Eleitoral.  De
toda  sorte,  ao  contrário  do  consignado  pelo  juízo  a  quo,
verificou-se que não apenas um veículo cedido ao Município,
mas  ao  menos  dois  outros  foram  utilizados  em  prol  da
candidatura  dos  investigados,  a  justificar  a  manutenção  da
multa pela prática da conduta vedada, prevista no art. 73, I da
Lei  9.504/97.VI  - Por outro  lado,  para a caracterização da
conduta  abusiva  não  é  necessário  perquirir  a
potencialidade  para  desequilibrar  o  pleito,  mas  sim  a
gravidade das circunstancias que a caracterizam, a teor do
art.  22,  XVI  da  LC  64/90,  com  redação  dada  pela  LC
135/2010. Os fatos, tal qual efetivamente apurados, sob a ótica
da finalidade eleitoral, não se demonstram graves o suficiente a
ponto de ensejar sanções tão rigorosas quanto a cassação dos
diplomas  ou  a  inelegibilidade,  razão  pela  qual,  nesse  ponto,
merece reforma a sentença para se afastar  a  inelegibilidade,
única dentre  as penalidades aplicadas pelo  juízo de primeiro
grau quanto à prática do abuso. […]. (TRE/RJ, RE 32046 RJ,
Relator:  ABEL  FERNANDES  GOMES,  DJERJ  -  Diário  da
Justiça  Eletrônico  do  TRE-RJ,  Tomo  088,  Data  05/05/2015,
Página 24/31).(grifado).

AÇÃO  DE  IMPUGNAÇÃO DE  MANDATO ELETIVO.  ABUSO
DE  PODER  POLÍTICO.  POTENCIALIDADE  LESIVA  PARA
ALTERAR O RESULTADO DAS ELEIÇÕES. GRAVIDADE DA
CONDUTA.
Para a configuração do ato abusivo, não é considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E FUNCIONÁRIOS DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANITÁPOLIS COM INTUITO DE
COMPRA  INDIRETA  DE  VOTOS.  PROVA  INSUFICIENTE.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  CONFIRMADA.  Julga-se
improcedente a ação de investigação judicial  eleitoral quando
as provas dos autos são insuficientes para confirmar a suposta
utilização  de  bens  e  servidores  públicos  em  benefício  de
candidato.  (TRE/SC,  RDJE  319  SC,Relator:  IVORÍ  LUIS  DA
SILVA  SCHEFFER  DJE  -  Diário  de  JE,  Tomo  47,  Data
28/03/2014, Página 5).(grifado).

De mais a mais, é cristalina a gravidade dos fatos narrados, bem como

a diferença irrisória entre a chapa vencedora e a perdedora: 1,58% dos votos.
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Ante  o  exposto,  manifesta-se  o  Ministério  Público  Eleitoral  pelo

desprovimento do recurso interposto.

Rio de Janeiro, 26 de abril de 2018

                                                   
              

Maurício da Rocha Ribeiro
Procurador Regional Eleitoral Substituto
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