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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 26-93.
2016.6.19.0100 - CLASSE 6 - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RIO DE
JANEIRO
Relator: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto
Agravantes: Ozéias Azeredo Martins e outros
Advogados: Vanhldo José da Costa Júnior - OAB: 1 06780/RJ e outra
Agravado: Ministério Público Eleitoral

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO NA ORIGEM.
AÇÃO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL.
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 288 DO CÓDIGO
PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ÉDITO
CONDENATÓRIO. CONFIRMAÇÃO NA SEGUNDA
INSTÂNCIA. PROGRAMA ASSISTENCIAL. FRAUDE.
INCLUSÃO DE ASSISTIDOS EM TROCA DO VOTO.
CONLUIO ENTRE CANDIDATOS E AGENTES
PÚBLICOS PARA ESSA FINALIDADE. PROCEDÊNCIA
NA ORIGEM. CONDENAÇÃO MANTIDA NO TRE.
APELO NOBRE. FUNDAMENTOS DA INADMISSÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA
N° 26/TSE. MATÉRIAS PRELIMINARES. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N° 27/TSE.
REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE. RAZÕES DO
AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DESPROVIMENTO.
Na origem, os agravantes foram condenados, por
decisão confirmada em segunda instância, pela prática
dos crimes de corrupção eleitoral e de associação
criminosa, materializados no desvirtuamento fraudulento
de programa assistencial com a finalidade de cooptação
de votos, no pleito de 2016, dos eleitores assistidos no
Município de Campos dos Goytacazes/RJ. O
subsequente recurso especial não foi admitido.
O agravo de instrumento no qual não se impugnam
especificamente todos os fundamentos do decisum de
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inadmissibilidade do apelo especial atrai a incidência da
Súmula n° 26/TSE.
A ausência de indicação precisa das eventuais
violações a lei ou à Constituição Federal, aliada à
repetição integral dos argumentos expendidos no recurso
eleitoral analisado pelo Tribunal a quo, representa
deficiência de fundamentação que impossibilita a
compreensão da controvérsia e, por conseguinte, obsta a
pretensão recursal, nos termos do previsto na Súmula n°
27/TSE.
A tese recursal de insuficiência de provas para a
condenação, no caso dos autos, esbarra no vedado
revolvimento de fatos e provas nesta instância, a teor da
Súmula n° 24/TSE.
Nenhum dos fundamentos assentados na decisão
unissingular pela qual se negou seguimento ao agravo foi
especificamente impugnado no regimental, em cujas
razões foram apenas repetidas as matérias veiculadas no
recurso especial e no subsequente agravo de
instrumento. Tal deficiência recursal atrai, também quanto
ao agravo interno, a incidência da Súmula n° 26/TSE.
Agravo regimental desprovido

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
do relator.
Brasília, 27 de/aIriI de 2020.

MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO— RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, Ozéias Azeredo Martins, Miguel Ribeiro Machado,
Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga e Gisele Koch Soares interpõem agravo
interno contra decisão de minha lavra (fls. 3491-3519), pela qual neguei
seguimento aos agravos nos próprios autos.
1.0 CASO
Na origem (procedência da ação penal confirmada pelo
Tribunal a quo), os ora agravantes foram condenados pela prática dos crimes
de corrupção eleitoral e de associação criminosa, materializados no
desvirtuamento fraudulento de programa assistencial com a finalidade de
cooptação de votos, no pleito de 2016, dos eleitores assistidos no Município de
Campos dos Goytacazes/RJ.
Eis a ementa do acórdão regional:
RECURSO CRIMINAL. CONCESSÃO E DISTRIBUIÇÃO
FRAUDULENTA DO PROGRAMA CHEQUE CIDADÃO NO
MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. CRIMES DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS RÉUS.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
Suspeição e impedimento do Promotor Eleitoral afastada. Para
caracterizar a suspeição, a inimizade entre as partes deve ser
pública, recíproca e estar fundada em atritos ou agressões mútuas,
não podendo se relacionar com meras rusgas que podem ocorrer no
ambiente profissional. Ausência de elementos mínimos a embasar
alegação de impedimento.
Natureza absoluta da competência eleitoral e da vis atractiva por
ela exercida sobre os crimes comuns que lhes forem conexos,
somente sendo excepcionada a regra quando em conflito com outra
justiça especializada. Inteligência do art. 35, II do Código Eleitoral dc
121 da CRFB. Competência da Justiça Eleitoral afirmada.
Competência do Juízo da iooa Zona Eleitoral já afirmada por esta
Corte e pelo TSE nos autos do HC 452-17, impetrado por réu diverso
em ação penal igualmente fundada no uso eleitoreiro do programa
social Cheque Cidadão, ficando sedimentada a competência
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territorial daquele juízo para as ações decorrentes do IPF 236/2016
(Operação Chequinho). Preliminar rejeitada.
Alegação de nulidade por violação do foro por prerrogativa de
função, em razão do inquérito ter tido como ponto de partida a prisão
em flagrante de Vereador. Firme posicionamento do Tribunal
Superior Eleitoral no sentido de que os vereadores não são
detentores de foro especial por prerrogativa de função para o
julgamento de crimes eleitorais. Preliminar rejeitada.
Alegação de nulidade da prova obtida por meio de mandado
judicial nos autos da Ação Cautelar n° 654-57, ao argumento de que
os dados e informações armazenados em arquivos de computador
não poderiam ser considerados documentos e, em consequência,
teriam sido violadas as normas processuais que embasam a busca e
apreensão, especialmente aquela alusiva ao objeto da apreensão, o
que tornaria ilegal a apreensão dos "documentos e arquivos digitais"
dos computadores por falta de determinação judicial.
O conceito jurídico da palavra documento remete a qualquer
registro de informação capaz de demonstrar a existência de um fato,
independentemente do formato ou suporte utilizado para registrá-la.
A informação, os dados podem estar registrados em papel ou em
meio eletrônico e digital. Força probante dos documentos
eletrônicos. Matéria já apreciada inúmeras vezes por esta corte.
Preliminar que se rejeita.
Alegação de nulidade da manifestação do Ministério Público após
a defesa. Possibilidade de inversão da ordem nas manifestações do
Estado e defesa. Precedentes do STF e do TRE. Preliminar que se
afasta.
Não existe ilegalidade na correção de erro material na sentença
em sede de Embargos de Declaração. Correção apenas da parte
dispositiva da sentença onde constou apenas uma das penas
aplicadas, por evidente erro material. Não houve agravamento da
pena, nem majoração da condenação, mas pura e simplesmente
inclusão no dispositivo da sentença da pena efetivamente aplicada.
Preliminar rejeitada.
Mérito. Crimes de corrupção eleitoral e associação criminosa
praticados através de meticuloso esquema que envolveu dezenas de
pessoas com papéis pré-definidos e outras tantas que atuaram como
meros artífices, sem se aperceberem de que eram usadas como
peças manipuladas de um jogo, cuja meta era eleger não apenas o
sucessor político da então Prefeita, mas também formar extensa
bancada na Câmara de Vereadores em seu apoio, lesando em
milhões o Município de Campos dos Goytacazes.
Crime de corrupção eleitoral. O crime de corrupção eleitoral
previsto no art. 299 do Código Eleitoral tem como bem juridicamente
tutelado a liberdade do eleitor de escolher livremente o destinatário
de seu voto. Corrupção ativa que ocorre pela criação, através da
oferta de vantagem, de um "vínculo psicológico no eleitor, gerando
obrigação moral que o force a apoiar determinada candidatura em
razão da vantagem auferida ou apenas acenada".
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Na hipótese dos autos, o instrumento escolhido foi o programa
social, de cunho assistencialista, conhecido por Cheque Cidadão,
que consiste na transferência temporária de renda a beneficiários em
condição social de vulnerabilidade, inscritos no Cadastro Unico para
programas sociais do Governo Federal (CadUnico) e selecionados
após visita domiciliar realizada por assistentes sociais.
Desvirtuamento do programa com inclusão fraudulenta de mais
de 17.000 beneficiários captados em conjunto com diversos outros
candidatos ao pleito de 2016 que integravam a base governista, em
troca de votos.
Prova robusta constituída por dezenas de depoimentos de
testemunhas, documentos e perícias que não deixam dúvida quanto
à manipulação dos eleitores para criar um sentimento de gratidão e
dependência política com nítida aptidão de corromper e influenciar a
vontade do eleitor e desequilibrar o pleito eleitoral.
Crime continuado demonstrado pela prática de crimes da
mesma espécie, com similitude de condições de tempo, lugar e
maneira de execução, justificando a exasperação da pena.
Associação Criminosa. O crime previsto no art. 288 do CP tem
como bem juridicamente tutelado a paz pública, a segurança pública.
Os integrantes não apenas são parceiros ou cúmplices dos crimes,
os agentes se associam para a prática de crimes, vinculam-se a um
poder lateral, clandestino.
Acervo probatório que desvelou a estrutura da associação
criminosa, com divisão de tarefas e papéis definidos.
Concurso material entre os crimes de corrupção eleitoral e
associação criminosa, na forma do art. 69 do Código Penal.
Dia multa fixado em 1/2 salário mínimo, condizente com a
condição econômica dos réus.
Perda do mandato eletivo corretamente determinada.
No que tange à suspensão dos direitos políticos, a Constituição
Federal no art. 15, III, elege como causa da suspensão o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória. Assim, a suspensão dos
direitos políticos, por disposição constitucional, constitui efeito
automático da sentença penal condenatória transitada em julgado e,
portanto, tanto desnecessária quanto irrelevante sua motivação na
sentença de primeiro grau. Desnecessária, por ser efeito automático;
irrelevante, porque somente ocorrerá quando se der o trânsito em
julgado.
Regime inicial de cumprimento da pena semiaberto. Inteligência
do art. 33, § 2, "b", do Código Penal.
A execução provisória da pena deve se dar de imediato com a
confirmação da sentença condenatória pelo órgão colegiado de 2a
instância, após o julgamento de eventuais embargos de declaração.
Entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
Execução provisória da pena privativa de liberdade necessária
para que se dê efetividade à finalidade de prevenção geral que a
pena encerra.
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DESPROVIMENTO do recurso dos réus.
PROVIMENTO PARCIAL do recurso do Ministério Público para
aumentar a pena aplicada às rés Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga
e Gisele Koch Soares Alvarenga e, consequentemente, fixar o
regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena por ambas.
Comunicação à Zona Eleitoral de origem para expedição de
mandado de prisão para cumprimento provisório da pena ora
aplicada aos réus, reiterando tratar-se de regime semiaberto, após
apreciação e publicação do acórdão dos primeiros embargos de
declaração eventualmente opostos. (FIs. 3.048v-3.049v)
Os subsequentes embargos de declaração (fls. 3.084-3.121)
foram rejeitados (fls. 3.181-3.185).
No recurso especial (fls. 3.195-3.404), interposto com
fundamento no art. 276, 1, a e b do Código Eleitoral (CE), os recorrentes
alegaram, preliminarmente, que:
a decisão a ser proferida em sede de exceção de suspeição
e impedimento do promotor de justiça Leandro Manhães de Lima Barreto,
suscitada pelo réu Anthony William Garotinho em outra ação penal, deve ser
aplicada ao presente processo, tendo em vista que a denúncia narra a
existência de suposta associação criminosa entre eles;
a Justiça Eleitoral é incompetente para julgar o feito, uma
vez que os recorrentes foram denunciados pelos crimes de corrupção eleitoral
(art. 299 do CE), associação criminosa (art. 288 do Código Penal - CP),
supressão de documento (art. 305 do CP) e coação no curso do processo (art.
344 do CP), haja vista que, à exceção do primeiro, os demais são de
competência da Justiça Comum Federal, a teor do art. 109, IV, da Constituição
Federal;
não se aplicam ao caso dos autos as regras de unidade de
processo e julgamento descritas no art. 79 do CP;
a 100a Zona Eleitoral é incompetente para processar e
julgar o presente processo, tendo em vista que a investigação dos recorrentes
se iniciou após o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido
pela 75a Zona Eleitoral;
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o cumprimento do mandado resultou na prisão em flagrante
de Ozéias Martins, o que foi diretamente comunicado ao juízo da 75a Zona
Eleitoral, e deu origem à instauração do Inquérito Policial n° 236/2016, que foi
remetido à 75a Zona Eleitoral para fins de registro e dilação de prazo;
a medida de busca e apreensão expedida pela 75a Zona
Eleitoral tem natureza penal, e não administrativa, motivo pelo qual esse juízo
se tornou prevento para julgamento do presente processo, por força da regra
contida no art. 71 do CP;
o recebimento da comunicação de prisão em flagrante
prevista no art. 306 do Código de Processo Penal (CPP) tem natureza
jurisdicional, o que reforça a prevenção do juízo da 75a Zona Eleitoral para
processamento e julgamento do presente processo;
na hipótese de não ser reconhecida a incompetência da
100a Zona Eleitoral, deve ser declarada ilícita a busca e apreensão ordenada
pelo juiz da 75a Zona Eleitoral, uma vez determinada por autoridade
incompetente, à luz do disposto na Resolução n° 933/2015 do TRE/RJ, que
previu ser a 76a Zona Eleitoral competente para deferir buscas e apreensões,
circunstância que invalidaria toda a investigação;
nos autos da Medida Cautelar n° 654-57.2016.6.19.0076, foi
determinada busca e apreensão de documentos na Secretaria de
Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura de Campos de Goytacazes,
oportunidade em que os agentes policiais colheram arquivos de computador do
órgão sem observar os limites do mandado. Nesse contexto, a referida
apreensão seria nula, a teor do art. 564, IV, do CPP, sendo evidente o prejuízo
à defesa visto que os materiais obtidos instruíram o presente feito como prova
emprestada, a qual, por ser ilícita (art. 50, LIV, da CF), deve ser desentranhada
dos autos (art. 157 do CPP);
os documentos digitais obtidos na referida busca e
apreensão não foram objeto de exame de corpo de delito, exigência prevista
no art. 158 do CPP, o que acarreta a nulidade da prova, a teor do art. 564, III,
b, do referido código;
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k) Ozéias Azeredo Martins, um dos réus da presente ação
penal, ostenta prerrogativa de foro por ocupar o cargo de vereador, por força
do disposto no art. 161, IV, d, n° 3, da Constituição do Estado do Rio de
Janeiro, segundo o qual compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar
originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, prefeitos, vices e
vereadores;
1) não foi observado o procedimento descrito no CPP, visto
que, após as respostas à denúncia (art. 396 do CPP), o juiz deveria ter
analisado a possibilidade de absolvição sumária dos réus (art. 397 do CPP).
Contudo foi determinada nova intimação do Ministério Público a se manifestar
acerca das respostas apresentadas, o que gerou prejuízo à defesa;
a investigação (inquérito n° 236/1 6) teve como alvo a então
prefeita de Campos dos Goytacazes, Rosinha Garotinho, todavia seu nome foi
propositalmente omitido das peças informativas para se evitar a remessa dos
autos ao Tribunal Regional em razão da competência por prerrogativa de foro;
e
a majoração na pena realizada pelo juízo de primeiro grau
no julgamento dos embargos de declaração opostos exclusivamente pela
defesa ao fundamento de que a sentença teria incorrido em erro material
constitui reformatio in pejus.
Passaram, então, a refutar o mérito do acórdão, sustentando
que:
a sentença não afirma que os recorrentes teriam abordado
diretamente os eleitores para efetuar a compra de votos nem individualiza os
eleitores que teriam concorrido para o ilícito penal;
a prova testemunhal singular utilizada na condenação é
inidônea, a teor do que dispõe o art. 368-A do CE;
não foram produzidas provas capazes de demonstrar o
desvio no programa Cheque Cidadão ou o conhecimento dos réus quanto aos
atos praticados por terceiros na gestão do referido programa;
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os recorrentes foram acusados unicamente por comporem
o grupo político de Anthony Garotinho, enquanto outros, que não o integravam,
tiveram em seu favor a denúncia rejeitada ou o inquérito arquivado;
o depoimento da testemunha Elisabeth Gonçalves dos
Santos (Beth Megafone), contraditada pela defesa durante o processo, não
tem credibilidade para sustentar a condenação, visto que se tornou inimiga de
Anthony Garotinho e de seu grupo político e teria prestado 6 (seis) versões
diferentes em suas oitivas;
o programa Cheque Cidadão foi criado pela Lei Municipal n°
7956/2007, há quase 10 (dez) anos, com o objetivo de complementar a renda
de famílias em vulnerabilidade social e, da redação do art. 51da referida lei,
depreende-se que a quantidade de beneficiários é variável mês a mês;
a exigência de autodeclaração de miserabilidade não
corrompe o programa, por se tratar de método utilizado por vários outros
programas sociais governamentais, inclusive, pelo próprio Poder Judiciário.
Outrossim, o número de beneficiários do programa não foi inflado no ano
eleitoral de 2016, mas equivalente ao de 2008, segundo dados apresentados
pela prefeitura;
em 2015, foi realizado um contingenciamento de recursos
no município, com fundamento no Decreto Municipal n° 2212015, o que gerou
redução drástica da distribuição dos cheques naquele ano. Assim, o número
de beneficiários do programa em 2016 aumentou em virtude do
restabelecimento do equilíbrio financeiro de Campos dos Goytacazes, e não
devido à aproximação das eleições;
ocorre, na espécie, crime impossível, uma vez que a 76a
Zona Eleitoral, a pedido do Ministério Público, suspendeu o programa Cheque
Cidadão em 21 .9.2016, e o pleito ocorreu em 3.10.2016;
os atos descritos da denúncia se subsumem à previsão
contida no § 10 do art. 73 da Lei n° 9.504/97;

EM
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k) a denúncia não apontou os eleitores que concorreram para
o crime de corrupção eleitoral, o que a torna inepta, à luz da jurisprudência
desta Corte;
1) o Parquet não apresentou prova farta e segura de que a
vantagem oferecida a eleitor teria, como contrapartida, a concessão de seu
voto na eleição, o que afasta a condenação pela conduta descrita no art. 299
do CE; e
m) a associação criminosa não foi demonstrada, tendo em
vista ser a denúncia genérica, omissa quanto à indicação dos integrantes e à
adequada descrição do vínculo estável e permanente entre os agentes, além
de não descrever o dolo específico.
Ao final, requereram:
Preliminarmente:
declarar a incompetência da Justiça Eleitoral para prosseguir no
julgamento das infrações penais previstas nos artigos 288, 305 e 344
do Código Penal, eis que supostamente praticadas em detrimento
bens, serviços ou interesse da União, de competência da Justiça
Federal, conforme art. 109, IV, CF/88;
declarar a nulidade absoluta da ação penal, por incompetência da
iooa ZE, fixando-se a competência da 75a ZE por força da
prevenção, de atos de jurisdição praticados (busca e apreensão,
comunicação de prisão etc.), conforme art. 83, CP;
declarar a nulidade absoluta da busca e apreensão e o
desentranhamento dos autos das provas originárias e derivadas
colhidas em desrespeito ao devido processo legal pela 751ZE, a
serem consideradas ilícitas e ilícitas por derivação, cuja competência
pertencia à 76a ZE, conforme art. 50, LIV, CF/88;
declarar a nulidade absoluta por cerceamento de defesa, em
razão do indeferimento de prova pericial, conforme art. 5°, LV,
CF/88;
declarar a nulidade absoluta por ofensa ao foro por prerrogativa
de função de vereador, conforme art. 161, IV, d), 3, da CERJ/89;
declarar a nulidade absoluta por ofensa ao contraditório, à ampla
defesa e ao devido processo legal, por manifestação posterior do
Parquet após a apresentação da defesa, a qual deve falar por último,
conforme art. 5°, LIV e LV, CF/88;
declarar a nulidade absoluta por ofensa ao foro por prerrogativa
de função de prefeita, conforme art. 161, IV, d), 3, da CERJ/89;
declarar a nulidade absoluta de decisão que "corrigiu" a sentença
para aumentar as penas em recurso exclusivo da defesa,
acarretando reformatio in pejus conforme art. 617, CPP.
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No mérito:
a) absolver os recorrentes das imputações constantes da denúncia
em relação aos tipos descritos no artigo 288 do Código Penal, por
atipicidade, em razão da ausência de dolo, e do artigo 299 do Código
Eleitoral, por manifesta inexistência de autoria e materialidade.
À fi. 3.452, o presidente do TRE/RJ negou trânsito ao recurso
especial, assentando que a peça é idêntica à do recurso eleitoral interposto
pelos recorrentes, motivo pelo qual entendeu não terem sido infirmados os
fundamentos do acórdão recorrido. Ademais, consignou que não houve
indicação de dispositivo de lei federal violado, nem mesmo demonstração de
dissídio jurisprudencial. Entendeu que houve farta análise de todos os
argumentos pela Corte de origem e que os recorrentes visam apenas rediscutir
o julgado, o que atrai a Súmula n° 27/TSE. Acrescentou que o julgamento do
apelo demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado nesta
instância superior (Súmula n° 24/TSE). Por fim, aplicou a Súmula n° 30/TSE
por entender que há jurisprudência cosolidada deste Tribunal contrária à
pretensão dos recorrentes.
Sobreveio o agravo (fis. 3.467-3.475), no qual foram reiteradas,
in totum, as razões expendidas no apelo especial sem atacar os fundamentos
da decisão que lhe negou trânsito.
Contrarrazões (fis. 3.478-3.483) pelas quais o Ministério
Público suscitou a incidência da Súmula n° 26/TSE, no mérito, alegou
insuficiência da fundamentação do recurso especial e a impossibilidade
reexame de fatos e provas e ratificou a manifestação ministerial de fis. 2.9863.042.
Parecer às fis. 3.488-3.489, nas quais a Procuradoria-Geral
Eleitoral opinou pelo não conhecimento do agravo em razão da incidência da
Súmula n° 26/TSE.
Às fis. 3.491-3.519, neguei seguimento ao agravo de
instrumento.
Na sequência, os agravantes interpuseram agravo regimental
(fls. 3.522-3.532), no qual apenas reiteram, de forma resumida, as teses
veiculadas no apelo especial e no agravo de instrumento.
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No despacho de fI. 3.537, à vista de informação da Secretaria
Judiciária dando conta que os presentes autos, retirados com carga no dia
4.2.2020, não haviam sido devolvidos, determinei a intimação pessoal do
advogado para a apresentação do processo em cartório no prazo máximo de 3
(três) dias, sob pena de busca e apreensão e perda do direito à vista em
secretaria.
Depois de duas tentativas de intimação infrutíferas, o
advogado foi localizado no dia 3.3.2020 e se comprometeu a devolver os autos
na mesma data (certidões de fls. 3.543-3.545).
Às fls. 3.548-3.551, o Ministério Público Eleitoral apresentou
contraminuta ao agravo interno, pugnando pelo seu não conhecimento ante a
ausência de enfrentamento das teses que fundamentaram a decisão
monocrática desta relatoria.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CÃRVALHO
NETO (relator): Senhora Presidente, o agravo interno não comporta êxito.
Para melhor compreensão dos temas ora devolvidos ao
Plenário, reproduzo a fundamentação da negativa monocrática de seguimento
ao agravo nos próprios autos:
1. Da impossibilidade de conhecimento do agravo ante a
barreira sumular n° 26ITSE
Ao negar trânsito ao apelo especial, o presidente do TRE/RJ
assentou a ausência dos pressupostos específicos do recurso pelos
seguintes motivos: (i) petição idêntica à do recurso eleitoral, sem
impugnação específica aos termos do acórdão recorrido; (ii)
ausência de indicação expressa de dispositivo legal ou constitucional
violado; (iii) necessidade de nova incursão no conteúdo fáticoprobatório dos autos para provimento da pretensão recursal,
providência vedada nas instâncias extraordinárias; e (iv) inexistência
de demonstração de dissídio jurisprudencial, porquanto apenas
transcritas ementas de julgados, sem demonstração de similitude
fática entre os arestos apontados como divergentes.
o~
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Com efeito, é ônus do agravante apresentar, em suas razões
recursais, os motivos fáticos e jurídicos capazes de infirmar a
fundamentação da decisão atacada, por imposição do princípio da
dialeticidade recursal, sob pena de vê-Ia mantida por seus próprios
fundamentos. Nesse sentido: AgR-Al n° 231-75/MG, Rei. Min. Luiz
Fux, DJe de 2.8.2016; AgR-Al n° 204-92/MG, Rei. Mm. Napoleão
Nunes Maia Filho, DJe de 21 .2.2018; e AgR-Al n° 324-14IMG, Rei.
Min. LuizFux, DJe de 17.10.2017.
Da leitura das razões do agravo, constata-se que os agravantes não
se desincumbiram do ônus de refutar pontualmente os fundamentos
da decisão de inadmissão do recurso especial relativos à ausência
de impugnação específica do acórdão recorrido ante a idêntica
reprodução das razões expostas no recurso eleitoral, à
impossibilidade de revolvimento de fatos e provas nesta instância e à
carência de demonstração do dissídio pretoriano.
Tal deficiência atrai a aplicação da Súmula n° 26/TSE, in verbis: "É
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a
manutenção desta".
Ainda que fosse possível a superação do referido óbice, o agravo
não prosperaria ante a inviabilidade das teses articuladas no recurso
especial.
II. Da deficiência de fundamentação do recurso especial no
tocante às questões preliminares - Súmula n° 27ITSE
No recurso especial, os ora agravantes renovam, perante esta Corte
Superior, as seguintes preliminares:
suspeição do promotor eleitoral;
incompetência da Justiça Eleitoral para processo e julgamento do
crime de associação criminosa;
incompetência da 100a Zona Eleitoral, uma vez que as
investigações se iniciaram a partir de medida de busca e apreensão
determinada pelo juízo da 751Zona Eleitoral, que estaria, portanto,
prevento;
incompetência do juízo da 751Zona Eleitoral para determinar
medida de busca e apreensão, tendo em vista não ser o juízo
competente para apreciação das ações eleitorais que importem em
cassação do mandato;
nulidade da medida de busca e apreensão na Secretaria de
Desenvolvimento Humano e Social por não ter sido especificada a
possibilidade de apreensão de arquivos de computador, o que torna
a prova ilícita;
cerceamento de defesa no indeferimento de prova pericial;
inobservância do foro por prerrogativa de função de réu vereador
e da prefeita indiretamente investigada;
violação ao devido processo legal em virtude da manifestação do
Ministério Público Eleitoral apresentada depois da resposta à
acusação; e
J)
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i) ilegalidade do aumento da pena na apreciação dos embargos de
declaração na primeira instância.
A despeito de os agravantes, nas razões do agravo, afirmarem ter o
acórdão objurgado incorrido em violações a lei ou à Constituição
Federal na análise das matérias preliminares, tal afirmação é
genérica e não demonstra de que modo os fundamentos utilizados
pelo Tribunal Regional para rejeitá-las teriam ocasionado as
suscitadas ofensas.
Aliás, nas extensas razões do apelo especial, os ora agravantes se
limitaram a reproduzir, ipsis litteris, os argumentos expendidos no
recurso eleitoral. Tanto é assim que se reportam, invariavelmente, ao
conteúdo da denúncia, das decisões interlocutárias proferidas pelo
juízo de piso ou da sentença condenatória, sem se referirem, em
nenhum momento, à motivação assentada no aresto recorrido pela
Corte de origem na apreciação das teses preambulares.
Desse modo, as matérias preliminares suscitadas no recurso
especial não merecem ser conhecidas ante o óbice da Súmula n°
27ITSE, segundo a qual "é inadmissível recurso cuja deficiência de
fundamentação impossibilite a compreensão da controvérsia".
Ainda que assim não fosse, o recurso especial não prosperaria
quanto ao mérito, como se verá.
III. Do conjunto fático-probatório delineado pelo Tribunal
Regional - Súmula n° 24/TSE
Na espécie, o TRE/RJ, exauriente na análise de fatos e provas,
assentou a inequívoca existência de associação criminosa voltada a
esquema de compra de votos mediante indevida concessão de
benefícios do programa social Cheque Cidadão, com o objetivo de
eleger o candidato a sucessor patrocinado pela então prefeita, bem
como de favorecer, em seu respectivo apoio, a formação da bancada
na Câmara de Vereadores, lesando em milhões de reais o Município
de Campos dos Goytacazes.
A utilização espúria do programa Cheque Cidadão, com finalidade
eleitoral, configurou a prática dos crimes de associação criminosa
(art. 288 do CP) e de corrupção eleitoral (art. 299 do CE), ilícitos que
ensejaram o desprovimento dos recursos eleitorais interpostos pelos
réus da Ação Penal n° 26-93 e o parcial provimento ao recurso do
Ministério Público Eleitoral para aumentar a pena aplicada às rés
Ana Alice Ribeiro Lopes Alvarenga e Gisele Koch Soares Alvarenga,
além de fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento das
penas a elas impostas.
Por oportuno, extraio do acórdão regional o seguinte registro:
De acordo com os depoimentos prestados por assistentes
sociais, funcionários municipais e Coordenadoras Técnicas dos
Centros de Referência de Assistência Social - CRAS, desde a
implantação do programa, o cadastramento não se deu de
forma homogênea ao longo dos anos. A partir do ano de 2009
não foram autorizados novos cadastramentos por problemas
orçamentários, somente sendo feitas inclusões quando
verificada situação de extrema pobreza ou por decisão judicial.
Havia, assim, uma demanda reprimida, à qual se seguiu o
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afunilamento dos critérios, tornando mais difícil a via de acesso
ao benefício (depoimentos de Paloma Campos Cruz às fis.
154/156 e 1518/1520, Josilda Trajano Silveira Teixeira às fis.
161/162 e 1521/1522, Marcelia Cardoso Alves Anda às fis.
115/118, Rosali Amoyr Khenayfis Ferreira às fis. 96/97,
Fabiana Barbosa Peixoto às fis. 98/99, Sulaima Pitote Meio
Rangel às fis. 122/123).
Com este pano de fundo, de restrição orçamentária e
contenção, no final do ano de 2015, Anthony Garotinho,
Secretário Municipal de Governo, anunciou a realização de
novas inclusões no Programa Cheque Cidadão, o que vinha ao
encontro dos anseios da população e das próprias assistentes
sociais que recebiam visitas nos CRAS de pessoas que
efetivamente necessitavam do benefício social.
O anúncio, como depois veio a ser comprovado, criou uma
cortina de fumaça para encobrir a prática da corrupção
eleitoral.
Ao ser ouvido na Delegacia de Polícia Federal em Uberlândia,
Ricardo de Falco Marques, administrador da empresa
TRI VALE, destacou que:
( ... ) que a TRIVALE desde 2014 mantém contrato com a
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes no
chamado cheque cidadão; ... que pelas regras
contratuais, a empresa recebe do Município de Campos
dos Goytacazes, uma listagem com os beneficiários que
farão jus a um benefício mensal. Que a empresa recebe
o cadastro e imprime um cartão magnético que é
encaminhado à Prefeitura para ser entregue ao
beneficiário.., que o atual contrato começou com 9.000
beneficiários, atingiu um pico de 25.000 no início de
2015, retrocedeu para cerca de 11.000 e nos últimos três
meses veio crescendo, chegando aos atuais 30.000
beneficiários. ( ... )
(fis. 826/827 do IPL 236/2016 e fis. 207/208 destes
autos)
O depoimento coincide com a apuração pericial.
De acordo com a perícia realizada nos computadores da
Secretaria Municipal da Família e Assistência Social, até o mês
de maio de 2016 existiam aproximadamente 11.500
beneficiários inscritos no programa cheque cidadão, sendo
emitidas duas notas fiscais mensais para pagamento dos
créditos transferidos, que somavam aproximadamente R$
2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil reais).
Em junho de 2016, assistentes sociais foram informadas pela
Secretária Municipal de Desenvolvimento Humano e Social,
Ana Alice, ora recorrente, que, para atender à demanda
reprimida pelo recadastramento oriundo da entrada em vigor
da Lei Municipal de 2015, foram autorizadas 05 novas
inclusões mensais por CRAS (Centros de Referência de
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Assistência Social) e 15 inclusões por CREAS (Centro de
Referência Especial da Assistência Social).
E...]
No entanto, em razão do esquema forjado, os recorrentes,
vereadores da base governista candidatos à reeleição, em
conjunto com outros candidatos ao pleito de 2016, se
engajaram no que se denominou de busca ativa de
beneficiários. Na realidade, buscavam alavancar sua carreira
política construindo um vínculo de dependência do eleitorado
carente com sua permanência no governo.
E assim, entre junho e agosto de 2016, segundo o laudo
pericial de informática (Laudo 123/2017, às fls. 1481/1540 do
Inquérito 236/2016 juntado por cópia às fis. 827/879), foram
cadastrados cerca de 18.000 novos beneficiários, ou seja,
6.000 novos beneficiários por mês, acarretando impacto
substancial nos valores pagos pela municipalidade, que
alcançaram
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) aproximadamente,
conforme notas de liquidação apreendidas (fls. 351/356 do
Inquérito Policial 11-27, 20 volume e notas fiscais eletrônicas às
fis. 8611862, por cópia).
A evolução do número de beneficiários pode ser verificada
através dos documentos apreendidos na sede da empresa
TRIVALE (VALECARD), responsável pela confecção dos
cartões do programa Cheque Cidadão.
O quantitativo é compatível com aquele elaborado no laudo
pericial 123/2017, no qual são relacionados as notas fiscais
emitidas e o número de beneficiários pelos quais se fez o
pagamento (fls. 1519 do Inquérito 11-27, 6 volume, juntado
por cópia e fls. 860 destes autos):
Contudo, no período de junho a agosto de 2016, de acordo
com os memorandos apreendidos nos Centros de Referência
de Assistência Social - CRAS do Município, portas legais de
entrada de novos beneficiários, foram avaliadas e cadastradas
pelas equipes competentes apenas 291 pessoas (fls. 737/750
do Inquérito 236/2016, juntado por cópia às fls. 174/1 87).
Os números falam por si. Após longo jejum de inclusões, em
meio à crise econômica, na vigência de lei que impôs critérios
mais rigorosos de inclusão, Anthony Garotinho e seus
apoiadores, dentre os quais os recorrentes, vereadores
pretendendo a reeleição, surgem como os grandes
beneméritos sociais cadastrando mais beneficiários em três
meses do que em 09 anos de existência do programa.
A fraude é indubitável e inequívoca, não apenas pelo
incremento no quantitativo de beneficiários, mas pela
constatação da impossibilidade absoluta de realização de
visitas domiciliares pelas assistentes sociais e de análise pelos
setores competentes quanto às condições sociais reais de
18.000 famílias em três meses.
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Não há dúvida, portanto, de que as inclusões não obedeceram
aos critérios legais, mas foram feitas em troca de votos.
Foram selecionadas 39 pessoas, entre vereadores buscando a
reeleição e candidatos que pretendiam uma cadeira na Câmara
de Vereadores, comprometidos em dar apoio político para
conduzir à Prefeitura, nas eleições de 2016 e nas seguintes,
aquele indicado pelo líder Anthony Garotinho.
A cada candidato era atribuída uma designação conforme a
localidade onde atuaria, reduto político, setor ou grupo de
influência, como esclarecido pelos depoimentos de inúmeras
testemunhas complementados pelo relatório do GAP - grupo
de apoio do Ministério Público (fls. 3411377).
E, assim, Linda Mara correspondia na tabela a "Habitação",
porque era coordenadora do "Morar Feliz, Viver Feliz"; Kellinho
era "Americanas", porque o irmão dele se chama Américo;
Ozéias era Travessão porque esta a localidade onde tinha
maior penetração, Magal em "Guarus"; Kátia Venina no HFM
porque era chefe de enfermagem no Hospital Ferreira
Machado.
Bigode está vinculado a BPP, porque faria distribuição em
Parque dos Prazeres (Josiane de Souza Machado, 297/298).
Miguelito aparece vinculado a DSB, D é a inicial do nome de
sua mulher Dayana e São Benedito é um dos redutos onde
teria influência, como se verifica da documentação juntada por
ele próprio às fls. 1289/1 292.
Tais personagens aparecem na tabela apreendida na diligência
de busca e apreensão realizada na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social (fls. 29/31, juntado por
cópia), na qual consta o número de cotas recebidas e a
localidade ou setor onde atuariam:
[...
A distribuição de cheques cidadão era feita em número
proporcional ao alcance político do agente distribuidor e
quantidade de eleitores em potencial.
Criaram-se listas extraoficiais dos beneficiários, captados
pessoalmente pelos candidatos ou por cabos eleitorais,
abordados diretamente nas ruas ou em suas residências ou
convidados para reuniões nas quais o candidato ou seu cabo
eleitoral oferecia a inclusão no Programa Cheque Cidadão PCC em troca do voto nas eleições que se realizariam em
outubro de 2016.
Há dezenas de depoimentos de beneficiários colhidos na
Delegacia Policial e em juízo, nos quais as pessoas ouvidas
esclareceram que a notícia da distribuição de cheques cidadão
por vereadores e candidatos passou a correr pela cidade e
umas perguntavam às outras se "já haviam feito o cheque",
porque "na época da eleição a gente consegue tudo"
(Elisângela dos Santos Flor Gomes, fls. 147/148).

til
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Os beneficiários não receberam visita de assistente social nem
tiveram que demonstrar de qualquer forma que eram elegíveis
ao cadastramento. O benefício lhe foi oferecido, utilizado como
instrumento de fidelização, de modo que os beneficiários se
sentissem vinculados emocionalmente aos candidatos, como
se tivessem o dever moral de neles votar.
A coletânea de trechos dos muitos depoimentos e declarações
evidencia a identidade do modo de proceder à distribuição,
sem critério, de "vagas" para inclusão no Programa Cheque
Cidadão, em troca do voto. Há depoimentos vinculando a
distribuição dos cheques cidadão pelas pessoas indicadas na
tabela apreendida na casa do vereador Ozéias, com as
localidades, áreas ou setores de atuação. Destacam-se apenas
alguns referentes aos vereadores Ozéias e Miguel, ora
recorrentes:
Muitos outros depoimentos foram colhidos, nesta ação e nas
demais ações penais e de natureza cível, envolvendo os
vereadores e candidatos.
Como se nota dos depoimentos e declarações prestadas, há
similitude nas abordagens, nos diálogos travados, na ausência
de visita ou avaliação social e na vantagem oferecida pelos
agentes captadores espalhados pelas microrregiões em que foi
dividido o Município de Campos para facilitar a execução da
prática da corrupção eleitoral, numa técnica de dividir esforços
para maximizar resultados.
Com a atuação dos candidatos e seus cabos eleitorais, eram
elaboradas listagens de beneficiários a serem cadastrados,
residentes nos bairros próprios dos territórios distribuídos, já
preenchidas com os dados pessoais dos beneficiários, como
se aptos a serem cadastrados.
A atuação de Ana Alice e de Gisele Koch foi essencial para o
êxito da empreitada criminosa.
Em meados de maio de 2016 Ana Alice, então Secretária
Municipal, convocou uma reunião com as Assistentes Sociais.
A reunião ocorreu na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social e dela participou Gisele Koch, coordenadora
do Programa Cheque Cidadão.
Tal reunião tinha por objetivo instar as assistentes sociais a
reavaliar fichas cadastrais ante a demanda reprimida oriunda
do recadastramento do programa Cheque Cidadão nos anos
anteriores.
Pouco tempo depois, as assistentes sociais receberam
ligações telefônicas informando que os cadastros tinham
chegado, sendo convocadas para nova reunião. Nesta reunião
havia caixas de formulários de cadastro já preenchidos e
envelopes com inscrição de palavras que nada mais eram que
os codinomes relacionados aos vereadores incumbidos da
captação, por exemplo, "Osso" e "HFM" (Liliana Martins da
Silva, fis. 1572).
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As assistentes sociais se recusaram ao recadastramento ao
constatarem que os documentos não foram feitos em
formulários dos Centros de Assistência Social (CRAS), nem
continham relato de algum assistente social ou mesmo notícia
de atendimento em CRAS, em suma os formulários
preenchidos somente continham dados qualificativos dos
pretensos beneficiários, sem informações necessárias para
permitir a análise do perfil dos requerentes (Raquel Almeida
Gonçalves, depoimento em 15/10/2016, fis. 263/264; Paloma
Cruz, depoimento em 15/10/2016, fis. 265/266).
Tal circunstância acabou por chamar atenção não só das
assistentes sociais, mas também das Coordenadoras Técnicas
dos CRAS, pois o envio das listas sem prévia avaliação gerava
a possibilidade de inclusões indevidas de beneficiários. A
Coordenadora do Programa Cheque Cidadão, GISELLE
KOCH, ao ser questionada sobre o assunto, afirmou que os
formulários eram do setor do Cheque Cidadão, sugerindo que
a reavaliação era possível e creditou o abreviado procedimento
adotado para o cadastramento à eficiente atuação de
GAROTINHO, a quem qualificou de "nosso líder do Governo".
Segundo o depoimento, a Coordenadora afirmara que
Garotinho teria, ele próprio, feito uma pesquisa, concluindo que
os bairros indicados nas listas eram de maior "vulnerabilidade",
o que bastaria para justificar a supressão das vistas
domiciliares pelas assistentes sociais (Juliene Ferreira da Silva,
Assistente Social, depoimento prestado em 14/11/2016, fls.
205/206; Elaine Jardim de Oliveira, depoimento em
15/11/2016, fis. 269/270).
Em razão do grande número de beneficiários a serem
cadastrados, foram contratados 13 digitadores especialmente
para este fim, com meta de 70 a 100 inclusões diárias (ElIen da
Silva Tavares, fis. 810/811, Dayna de Sousa Pessanha, fis.
801/802, Maria Angélica Lopes Azevedo, fis. 836/837, todas do
Inquérito 236/2016, juntados por cópia às fis. 201/202, 195/196
e 214/215 destes autos, respectivamente).
O digitador José Ronaldo Azeredo em seu depoimento (fis.
193/1 94) esclareceu que foi à Secretaria de Desenvolvimento
Humano e Social porque soube que estava havendo a
contratação de digitadores e lá foi contratado por Ana Alice
Ribeiro, ora recorrente para trabalhar no setor de digitação do
Cheque Cidadão. Gisele Koch, Coordenadora do programa,
era quem lhe "passava o serviço", inclusive distribuindo senhas
de acesso para habilitação ao sistema de digitação.
Elizabeth Gonçalves (fis. 1505/1509), conhecida por Beth
Megafone, então atendente de lideranças e parlamentares na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social e
radialista no programa "Fala Garotinho", diz-se pessoa de
relações próximas à família Garotinho, declarando ter sido
"criada por Rosinha e Garotinho".
A depoente trabalhava diariamente na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social e descreve, com riqueza de
detalhes, o movimento de entra e sai de candidatos e

E
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vereadores portando caixas e volumes que eram recebidos e
entregues na sala da Coordenadora do Programa Cheque
Cidadão, Giseile Koch, ao lado do gabinete da Secretária
Municipal Ana Alice. Embora a depoente não soubesse onde
eram entregues os cartões aos beneficiários, pode afirmar que
todos os cartões já estavam desbloqueados. A testemunha
esclarece que Ana Alice e Gisele estavam presentes em
reunião na qual foi esclarecido como se daria a entrega dos
cadastros em branco e as datas em que deveriam ser
devolvidos preenchidos na secretaria. Os candidatos, dentre
eles Ozéias e Miguelito, procuravam diretamente Ana Alice ou
Gisele em encontros sempre noturnos, nos 'quais eram
entregues os cadastros e recebidos os cartões desbloqueados.
Os cartões eram entregues em envelopes contendo os
codinomes, como, por exemplo, Paraguai, Americanas,
Travessão, JFC, dentre outros, que se relacionam com os
vereadores da listagem apreendida (Maurice Castro, fis. 1516).
Resta, assim, efetivamente demonstrada a prática criminosa
descrita no art. 299 do Código Eleitoral, repetida milhares de
vezes, nascendo para o Estado o direito de aplicar a sanção
abstratamente cominada ao crime. (Fis. 3.059v-3063v)
Os agravantes objetivam, em suma, o provimento do apelo para que
sejam absolvidos do delito de associação criminosa, em razão da
atipicidade e da ausência de dolo, bem como do crime de corrupção
eleitoral, por alegada ausência de comprovação de autoria e
materialidade. No entanto as razões da insurgência concentram-se
no reexame de elementos fáticos para alterar a conclusão do
TRE/RJ acerca da prática dos referidos tipos penais.
O exame do aresto objurgado evidencia que o entendimento do
Tribunal de origem está estribado no vasto acervo fático-probatório
reunido ao longo da instrução processual, composto por provas
testemunhal, documental e pericial, o qual se revelou harmônico e
convergente com a narrativa trazida ao crivo do contraditório.
A conclusão da Corte Regional, ao manter a sentença impugnada,
firmou-se no sentido de ser inquestionável a fraude perpetrada em
troca de votos, haja vista o aumento exacerbado de inscritos no
programa Cheque Cidadão entre os meses de junho a agosto de
2016, assim como pela absoluta impossibilidade logística de se
realizarem vistas domiciliares e análise das condições sociais reais
de cerca de 18.000 (dezoito mil) famílias em apenas 3 (três) meses,
circunstância que indica não terem sido observados os critérios
legais para inclusão de novos beneficiários.
Consignou-se, ainda, a similitude das abordagens utilizadas para o
oferecimento da vantagem indevida, além de demonstrada a nítida
distribuição de papéis entre os envolvidos, tendo em vista a
designação dos agentes captadores para atuar nas microrregiôes
em que foi dividido o município, levados pelo intuito de dividir
esforços e potencializar os resultados de maneira a propiciar a
prática delituosa.
Também com base no conjunto probatório coligido aos autos, o
acórdão regional cuidou de individualizar as condutas imputadas a
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cada um dos agravantes de modo que as penas aplicadas não
exorbitam os limites da culpabilidade (lato sensu) da atuação de
cada um dos envolvidos.
Sobre o modo de execução dos delitos, confira-se o seguinte excerto
do acórdão recorrido:
li - DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
[...
Os réus não apenas foram parceiros ou cúmplices dos delitos,
mas se associaram para a prática de crimes. O modo de
execução dos crimes era explicado em reunião, o que denota a
inequívoca existência de um grupo que se reuniu em caráter
permanente para a prática de milhares de crimes de corrupção
eleitoral.
O farto acervo probatório desvelou a estrutura da associação
criminosa cujo iter criminoso pode ser assim descrito:
1 - Em janeiro de 2015, foi publicada Lei que tornou mais
rígidos os critérios para inclusão no Programa Cheque
Cidadão, sendo feito o recadastramento dos beneficiários já
inscritos, reduzindo significativamente o quantitativo.
2 - No final do ano de 2015, Anthony Garotinho anuncia novas
inclusões no Programa Cheque Cidadão (PCC) e os
responsáveis pelos CRAS (Centros Regionais de Assistência
Social) são comunicados pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS) de que poderiam
ser feitas 05 novas inclusões mensais por centro de referência.
3 - No entanto, em paralelo, ocorre o fatiamento do Município
em redutos com implementação de um sistema de distribuição
de cotas de "Cheques Cidadão" a candidatos a vereador,
dentre os quais os réus, com incumbência da distribuição do
Cheque Cidadão a "beneficiários", através de contato direto ou
por cabos eleitorais e lideranças vinculados àqueles
candidatos.
4 - Com a definição da cota destinada a cada um dos
candidatos a vereador, estes se dirigiram, conforme planejado,
clandestinamente, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social, para encontros com a Secretaria Municipal e
com a coordenadora do Programa Cheque Cidadão, com
objetivo de retirar os formulários de cadastramento no
programa, recebidos e entregues de forma disfarçada, em
caixas, sacos e malotes.
5 - Os candidatos ao pleito proporcional repassavam os
formulários aos seus cabos eleitorais, que visitavam possíveis
beneficiários ou promoviam reuniões em casas, quando então
ofereciam o benefício social, solicitando, para tanto, o voto do
eleitor cooptado.
6 - Ao fim desta tarefa, os formulários preenchidos, aos quais
eram anexados documentos pessoais dos eleitores
corrompidos, eram devolvidos aos candidatos do grupo político
já mencionado e encaminhados à coordenadora do Programa
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Cheque Cidadão, Gisele Koch, na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social, cuja Secretária era Ana
Alice, nos mesmos moldes como foram retirados, ou seja, às
escondidas.
7 - A chefia da SMDHS, então, remetia os formulários
preenchidos a digitadores contratados temporariamente para
inclusão dos dados no sistema SIAS.
8 - Após a inclusão dos dados, extraía-se do mencionado
sistema uma listagem contendo os novos "beneficiários", que
era enviada à empresa Trivale através de e-mail oficial para a
confecção dos cartões do "cheque cidadão" e a inserção dos
créditos nos mesmos.
9 - O envio da correspondência eletrônica servia de
salvaguarda para a empresa e justificava o posterior
pagamento pelos cofres públicos.
10— Em seguida, a empresa Trivale remetia os cartões para a
SMDHS e emitia a nota fiscal em desfavor da Prefeitura
Municipal de Campos dos Goytacazes.
11 - Os cartões eram recebidos, já desbloqueados, pelos
candidatos a vereador e estes realizavam a entrega aos
beneficiários cooptados ilicitamente, em reuniões realizadas
em casas locais, finalizando, assim, a atividade daquele grupo..
Não merece reparo a sentença quanto à efetiva prática do
crime de associação criminosa. (FIs. 3.066v-3.067)
Afastar os fundamentos do Tribunal a quo a respeito da suficiência
de provas dos autos para comprovar as práticas de associação
criminosa e corrupção eleitoral demandaria reincursão na seara
probatória dos autos, providência inadmissível nesta instância
extraordinária, a teor da Súmula n° 24/TSE.
Nada há a prover, portanto, quanto à pretensão recursal. (FIs. 3.503
-3.519)
A insurgência não merece prosperar. Conforme anotado no
decisum agravado, a insurgência não prosperaria, inicialmente, porque os
agravantes não se desincumbiram do ônus de impugnar especificamente todos
os fundamentos da decisão regional em que se negou trânsito ao apelo
especial, o que torna o recurso inadmissível, nos termos do que preconiza a
Súmula n° 26/TSE.
Além disso, relativamente às matérias preliminares, as razões
do agravo não apontaram de forma clara as eventuais violações a lei ou à
Constituição Federal, cingindo-se a reiteração, ipsis Iitteris, dos argumentos
expendidos no recurso eleitoral, deficiência que impossibilitou a compreensão
da controvérsia e, por conseguinte, atraiu a incidência da Súmula n° 27/TSE.
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Por outro lado, na decisão monocrática pela qual neguei
seguimento ao agravo, foi assentado que o provimento da tese de insuficiência
de provas para a condenação dos agravantes demandaria o revolvimento de
fatos e provas, providência vedada nesta instância, a teor da Súmula n°
24/TSE.
Nenhum desses fundamentos foi, no entanto, refutado pelos
agravantes no regimental, em cujas razões se limitaram, de forma resumida, a
repetir as teses veiculadas no recurso especial e no subsequente agravo de
instrumento.
Tal deficiência recursal atrai, também quanto ao agravo
interno, a incidência da Súmula n° 26/TSE.
Desse modo, não há como acolher as alegações dos
agravantes, porquanto evidente a existência de óbice processual, não havendo
cogitar nenhum equívoco na fundamentação assentada no decisum agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Ècomo voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-Al n° 26-93.2016.6.19.01 00/RJ. Relator: Ministro Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto. Agravantes: Ozéias Azeredo Martins e outros
(Advogados: Vanildo José da Costa Júnior - OAB: 106780/RJ e outra).
Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Renato BrilI de Góes.

SESSÃO DE 27.4.2020.
QJ/)

