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RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO,
VICE-PREFEITO E VEREADOR. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER
ECONÔMICO. PROVAS INEQUÍVOCAS. GRAVIDADE
DAS CONDUTAS. DESPROVIMENTO.
Do agravo regimental de Licélio Jackson Guimarães.
1. Não cabe agravo regimental contra decisão
monocrática em que se reconsidera decisum anterior para
submeter recurso especial a julgamento coegiado.
Precedentes.
/
Da alegada afronta aos arts. 93, IX,a ~
C/88, 131 do
CPC/73 e 275, 1 e II, do Código EleitorI,/
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1. O TRE/RN enfrentou todas as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, de modo fundamentado, em
especial quanto à i) qualificação jurídica do depoimento
de Francisco José; ii) efetiva apreensão de dinheiro em
poder de João Marcelo Vargas no dia do pleito;
iii) ilicitude de gravação ambiental e iv) relevância dessa
prova para condenação dos recorrentes.
Da inépcia da inicial e da violação ao devido processo
legal e à ampla defesa.
Na petição inicial de Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) devem-se apontar provas, indícios e
circunstâncias de prática de conduta supostamente ilícita
(art. 22, caput, da LC 64/90).
Na espécie, essa exigência foi atendida, visto que na
exord ial especificaram-se elementos fáticos-probatórios a
configurar, em tese, captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico - mínimo necessário a que os
recorrentes pudessem formular sua defesa, como, de fato,
fizeram.
Além disso, as partes tiveram inúmeras oportunidades
para se manifestar acerca de provas surgidas durante a
instrução, inexistindo afronta às garantias constitucionais
do devido processo legal e da ampla defesa.
Da ilicitude de gravação ambiental.
1. Ainda que ilícita gravação ambiental atinente à oferta
de cestas básicas em troca de votos, o TRE/RN assentou
a irrelevância dessa prova para condenação, sendo ela,
ademais, também desconsiderada no presente
julgamento.
Da questão de fundo.
Constitui captação ilícita de sufrágio o ato de
candidato doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou
vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de
obter-lhe o voto (art. 41-A da Lei 9.504/97).
Abuso de poder econômico caracteriza-se por
emprego desproporcional de recursos patrimoniais,
públicos ou privados, de forma a comprometer a
legitimidade do pleito e a paridade de armas entre
candidatos. Precedentes.
No caso, comprovou-se esquema de compra de votos
orquestrado pelos recorrentes Licélio Jackson (Prefeito) e
Max Biênio Medeiros (Vereador) e coordenado por João
Marcelo Vagas e Jackso/Cabral da Silva, tendo a
apuração dos fatos(icido-se mediante apreensão pela
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Polícia Militar, no dia do pleito, em poder de Marcelo, de
material de propaganda (40 adesivos e 53 santinhos de
Licélio e 16 santinhos de Max), de dinheiro e de listas
contendo nomes de eleitores e benesses concedidas.
As provas documentais, somadas às testemunhais
(depoimentos em juízo não contraditados), revelam que a
captação ilícita foi promovida diretamente pelo candidato
a prefeito e também por Marcelo Vargas mediante visitas
a eleitores. Ressalte-se, inclusive, que a benesse a que
se referiu o eleitor Alex Balbino da Silva em seu
depoimento - regularização de Carteira Nacional de
Habilitação - consta de uma das listas.
Afora a compra de votos de modo direto por Licélio
Jackson, o liame com Marcelo Vargas quanto às demais
condutas é incontroverso e foi demonstrado a partir de
programa de campanha no rádio em que o próprio
Marcelo manifestou apoio ao candidato a prefeito e
conclamou o eleitorado a nele votar.
Abuso de poder também comprovado. O conteúdo das
listas revela entrega de benesses - dentre elas,
regularização de Carteira Nacional de Habilitação,
doações de materiais de construção e pagamento de
alugueres em atraso - que totalizam R$ 45.140,00,
montante expressivo diante da dimensão do colégio
eleitoral de ltajá/RN (7.061 eleitores), da diferença de
somente 324 votos entre primeiros e segundos colocados
e dos quase 7% de votos válidos obtidos pelo Vereador
Max Biênio.
Ademais, os recorrentes, por intermédio de Marcelo
Vargas e Jackson Cabral, transportaram 47 eleitores, em
11 veículos, de Natal/RN para ltajá/RN, para votarem no
dia do pleito, o que reforça o abuso.
A gravidade das condutas (art. 22, XVI, da LC 64/90)
evidencia-se pelo desequilíbrio da disputa - afetando-se a
lisura do pleito e a paridade de armas preconizadas no
art. 14, § 90, da CF188 - mediante exploração de famílias
carentes por meio de complexo esquema de compra de
votos envolvendo expressiva soma de valores em
Município cuja diferença de votos foi de meros 5,26%.
Conclusão.
1. Não conhecido o regirr,ental de Licélio Jackson
(interposto contra decisãp" monocrática em que se
entendeu cabível sum9t'er o recurso diretamente ao
Colegiado).
,/1 /
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2. Recursos especiais desprovidos, mantendo-se a
condenação. Pedidos improcedentes na AC 274-33/RN.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento aos recursos especiais, não conhecer do
agravo regimental de Licélio Jackson e julgar improcedente o pedido formulado
na Ação Cautelar n° 274-33, nos termos do voto do relator.
Brasília, 31 de maio de 2016.

MINISTRO HE AN

JAMIN - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HERMAN

BENJAMIN: Senhor

Presidente, trata-se de dois recursos especiais eleitorais, sendo o primeiro
interposto por Licélio Jackson Guimarães (Prefeito de Itajá/RN eleito em 2012
com 52,63% dos votos válidos) e o segundo por Max Blenio de Medeiros da
Silva (Vereador eleito), contra acórdãos proferidos pelo TRE/RN assim
ementados (fis. 732-733, 878-881 e 1.173):
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - CARGO - PREFEITO - VICE-PREFEITO VEREADOR - ELEIÇÕES 2012 - ABUSO DE PODER ECONÔMICO
- CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - COMPROVAÇÃO CONHECIMENTO E PROVIMENTO.
Do cortejo das provas produzidas em juízo e as apuradas no
procedimento inquisitorial juntado aos autos, resta inconteste que
estas não têm o condão de vulnerabilizar a credibilidade probatória e
o juízo que se extrai daquelas.
Mesmo desconsiderando as gravações ambientais, os
depoimentos colhidos na fase pré-processual e especialmente em
juízo são harmônicos, consistentes e desprovidos de contradições,
de modo a atribuir pujante força probatória apta a confirmar, de
forma estreme de dúvidas, a existência de um abusivo esquema de
"compra de votos" patrocinado pelos candidatos ora recorridos e
executado por João Marcelo Meio de Vargas e Jackson Cabrai da
Silva, configurando, assim, a prática de captação ilícita de sufrágio
prevista no art. 41-A da Lei n° 9.504/97, além de abuso de poder
econômico, nos termos do ad. 22, XIV, da Lei Complementar
n° 64/90.
Ademais, consta também dos autos depoimento testemunhal
despido de contradições que, isoladamente, também comprova de
forma indubitável a "compra de votos" diretamente pelo então
candidato a prefeito, ora recorrido; e, em conjunto com os demais
elementos probatórios, afasta dúvidas de qualquer natureza acerca
de sua participação no indigitado esquema ilegal.
Conhecimento e provimento do recurso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - AIJE ELEIÇÕES 2012 - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE
PODER ECONÔMICO - CARGOS - PREFEITO VICE-PREFEITO - VEREADOR - RECONHECIMENTO PROVIMENTO DO RECURSO - REFORM\ DA SENTENÇA
A QUO - CASSAÇÃO DE DIPLOMA / DECLARAÇÃO DE
1

Licélio obteve 5263% dos votos válidos (3.231) ante 47,37% dos segun
eleito em 6,75% dos votos (419).
/

coldos (2.907), ao passo que Max foi
/
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INELEGIBILIDADE - MULTA - NÃO CONHECIMENTO DE
ACLARATÓRIOS INTEMPESTIVOS - CONHECIDOS OS OUTROS
DOIS EMBARGOS DECLARATÓRIOS - O DECISUM EMBARGADO
ESTÁ AMPARADO EM FUNDAMENTOS SUFICIENTES AO
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JUDICANTE POR MEIO DAS
MAIS IMPORTANTES PROVAS PARA O DESLINDE DA QUESTÃO
- REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - INOVAÇÃO DE TESES CONTROVERTER A MATÉRIA DE PROVA - MODIFICAÇÃO
QUANTO AO MÉRITO DO ENTENDIMENTO - ALEGAÇÕES E
TESES NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE - PRETENSÕES
INCOMPATÍVEIS COM A VIA ESTREITA DOS DECLARATÓRIOS AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO
ART. 275, 1 E li, DO CÓDIGO ELEITORAL - CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DE AMBOS OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - MATÉRIA PREQUESTIONADA. CUMPRIMENTO
DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando
houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do artigo 275, 1 e II, do Código Eleitoral, no que
segue a prescrição normativa que emana do art. 535, 1 e II, do CPC.
Não conhecidos os aclaratórios opostos por Maxsuel da Cunha,
porquanto, manifestamente intempestivos.
Por sua vez, os embargos de declaração opostos,
separadamente, por Max Biênio Medeiros da Silva e Licélio Jackson
Guimarães, (sic) são conhecidos e, pelas razões seguintes,
desprovidos:
3.1 - A teor do disposto nos arts. 130 e 131 do CPC dc arts. 22 e 23
da LC n° 64/90, que balizam a instrução processual e a
correspondente formação do convencimento no processo judicial
eleitoral sob a ótica publicista, sabe-se que o julgador não está
obrigado a julgar a questão posta a seu exame de acordo com as
teses sustentadas pelas partes, muito menos restrito àquelas
preliminarmente suscitadas por ocasião do pedido de abertura de
investigação judicial, mas, ao contrário, "deve ater-se a todos os fatos
e circunstâncias provados nos autos," "ainda que não indicados ou
alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de
lisura eleitoral", sendo admitida,.inclusive, em virtude da diversidade de
fatos suscitados num mesmo processo, a extrapolação do número de
testemunhas ordinariamente previsto para o referido procedimento.
Precedentes (STF - RHC: 49203 MG; TSE - RESPE: 27998 PB, Rei.
Mm. JOSÉ AUGUSTO DELGADO, jul. 19/02/2008, DJE 01/07/2008;
RO n.° 2.098/RO, Rei.: Mm. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES,
jul. 03/11/2009; 7.12.2009; AgR-REspe: 36151 MG, mesmo Relator,
jul. 04/05/2010, DJE 23/06/2010; TRE-GO, ED-RE n° 69541, jul.
13/08/2013, Rei. Juiz LEONARDO BUISSA FREITAS, DJE
16/08/2013; TRE-PB - RE: 18969, Rei. Juíza HELENA DELGADO
RAMOS FIALHO MOREIRA, jul. 04/05/2012, DJE 8/5/2012; TRE-RN,
ED: 41852 RN, Rei. Juiz GUSTAVO ALVES SMITH, jul. 28/01/2014,
DJE 03/02/2014);
3.2- As teses defendidas pela parte poØ4i ser rechaçadas implícita
ou explicitamente pelo julgador, ,i'fo incorrendo em omissão,
portanto, o magistrado que jo e,p(rentar todos os questionamentos
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das partes, mas somente as questões relevantes para o deslinde da
controvérsia. Precedentes (TSE
Ac. de 14.12.2010 no ED-RO
n° 60283, rei. Min. Aldir Passarinho Junior; STF, EDcI na
ADIn 1.098-4ISP, TP, j. 25.05.1995, v.u., rei. Mm. Marco Aurélio,
DJ 29.09. 1995);
-

3.3- Como assente na jurisprudência do colendo TSE, "não são
cabíveis os aclaratórios para controverter a matéria de prova", ou,
ainda, "para modificação quanto ao mérito do entendimento já
exarado, quando adotados fundamentos suficientes ao convencimento
do órgão judicante. [ ... ]". (Ac. de 3.11.2008 no EMS n° 3.628, rei.
Mm. Marcelo Ribeiro.);
3.4- "in casu", este Tribunal valorou todas as circunstâncias
fático-probatórias - indicadas preliminarmente e/ou decorrentes de
regular instrução processual - e, com base nas mais importantes
para o deslinde da questão, de forma devidamente fundamentada, à
unanimidade de votos, reconheceu a prática dos ilícitos descritos na
inicial, de modo a reformar a sentença a quo para condenar os ora
embargantes às penas correspondentes, tudo nos termos do
acórdão embargado e da íntegra do voto deste Relator;
3.5- De mais a mais, o embargante Licélio Jackson Guimarães,
intimado a apresentar contrarrazões, quedou-se silente, e somente
agora, em sede desta estreita via dos aclaratórios, insurge-se, ora
reiterando "in totum" as teses contestatórias já devidamente
refutadas, ora trazendo a este Tribunal alegações e teses não
suscitadas oportunamente, as quais, em atenção ao princípio
"tantum devolutum quantum appellatum", não se prestam a infirmar
entendimento assentado por ocasião do julgamento do recurso
eleitoral;
3.6- Além de supostas violações a dispositivos legais e
constitucionais para fins de prequestionamento devidamente
analisadas e refutadas, resumem-se as razões de ambos os
embargos deciaratórios a infirmar a aptidão do acervo probatório
coligído para confirmar os ilícitos eleitorais, por meio da rediscussão
da matéria já apreciada e decidida, pretensão que, como é cediço,
deve ser realizada na correta via recursal, não em sede de
aclaratórios;
3.8- Ante a ausência no julgado de quaisquer das hipóteses
previstas no art. 275, 1 e II, do Código Eleitoral, impõe-se o
desprovimento de ambos os embargos de declaração.
Para fins de prequestionamento, verifica-se inexistir qualquer
violação ao preceituado no art. 50, LIV e LV da CF/88, art. 22 da
LC no 64/90, arts. 131, 282, 284 e 295 do CPC, e art. 41-A da
Lei n° 9.504/97. incidência da Súmula n° 98 do STJ;
Em consequência, determina-se que seja oficiado ao Juízo da 291
Zona Eleitoral para fazer cumprir o julgado embargado, de modo a:
5.1- Dar posse imediata ao Pres
do Executivo, porquanto declara
2012, a teor do artigo 224Ao C
eleição suplementar par~
Município de Itajá/RN; / /7

da Câmara Municipal na Chefia
los os votos obtidos no pleito de
Eleitoral, devendo ser realizada
de prefeito e vice-prefeito do
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5.2- Contar os votos obtidos por Max Biênio Medeiros a favor da
legenda pela qual este disputou o pleito, por força do disposto no art.
175, § 41, do Código Eleitoral, conforme pacífica jurisprudência do
TSE e desta Corte Eleitoral.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - RECURSO ELEITORAL - ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE - OCORRÊNCIA - UTILIZAÇÃO DE SISTEMA
DE PROTOCOLO INTEGRADO DISCIPLINADO POR RESOLUÇÃO
- REGULARIDADE - OMISSÃO SUPRIDA - ACLARATÓRIOS
CONHECIDOS PARCIALMENTE PROVIDOS - MATÉRIA
PREQUESTIONADA.
1- A Res.-TRE/RN n.° 7/2013 instituiu e regulamentou o serviço de
Protocolo Judicial Integrado no âmbito da Justiça Eleitoral do Rio
Grande do Norte, de modo a "garantir o recebimento e
encaminhamento, pelos Cartórios Eleitorais do Estado ou pela Seção
de Protocolo e Expedição do TRE-RN, de petições e peças judiciais
endereçadas à unidade diversa, seja de 11 (primeira) ou 21
(segunda) instância." (art. 20 da referida Resolução).
2-1n casu, a peça aclaratória foi apresentada dentro do tríduo legal e
em observância ao disposto na Resolução n° 7/2013-TRE/RN,
inexistindo, portanto, razão para não conhecê-la, como querem os
ora embargantes.
3- Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.
Matéria ventilada prequestionada.
Na origem, Eguilar Ferreira da Silva (candidato ao cargo de
vereador), Francisco Neto da Silva, Geraldo Valentim dos Santos, Carlos
Marcondes Matias Lopes e Francisca das Chagas Rodrigues Ferreira
(Vereadores eleitos) ajuizaram duas ações de investigação judicial eleitoral
(AIJE) em desfavor dos recorrentes, de Maxsuel da Cunha (Vice-Prefeito eleito),
da Coligação Unidos por uma Itajá Melhor, de João Marcelo Meio de Vargas e
de Jackson Cabral da Silva por suposta captação ilícita de sufrágio (art. 41-A
da Lei 9.504/972) e abuso de poder econômico (art. 22, caput, da
LC 64I90).
2

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por está Lei, o
candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal
de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição,
inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mii UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n" 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1 Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência do
dolo, consistente no especial fim de agir.
11,

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministér3'f'úblico Eleitoral poderá representar á Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
rei / e indicando provas, indícios e circunstâncias e
ndo(os
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso in e dvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou mei
enicação social, em benefício de candidato ou de
partido político, obedecido o seguinte rito: [ ... ]
/
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Em ambas, sustentou-se que João Marcelo Meio de Vargas e
Jackson Cabral da Silva teriam realizado, com anuência dos candidatos eleitos
- Licélio Jackson Guimarães (Prefeito), Maxsuel da Cunha (Vice-Prefeito) e
Max Bienio de Medeiros da Silva (Vereador) -, distribuição, em troca de votos,
das seguintes benesses: material de obra (cimento, brita, madeira e tijolo);
cestas básicas; dinheiro para pagar aluguel, emplacar carro/moto, inventários e
outros; promessa de emprego sem contraprestação do serviço e, no dia do
pleito, R$ 100,00 e santinhos dos mencionadoscandidatos.
O Juiz Eleitoral da 29a ZE/RN determinou tramitação conjunta
das ações ante a conexão existente entre elas.
Em primeiro grau de jurisdição, os pedidos foram julgados
improcedentes sob o fundamento de inexistência de provas bastantes dos
fatos apurados a embasar decreto condenatório (fls.'357-365).
O TRE/RN proveu o recurso para reformar a sentença e cassar
os diplomas de Licélio Jackson Guimarães, Maxsuel da Cunha e Max Bienio de
Medeiros da Silva e condená-los ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 e à
inelegibilidade de oito anos, por entender configurada captação ilícita de
sufrágio e abuso de poder econômico. Ademais, impôs a João Marcelo Meio
de Vargas e a Jackson Cabral da Silva inelegibilidade de oito anos, por abuso
de poder. Determinou, ainda, nova eleição para os cargos de prefeito e
vice-prefeito (fis. 732-752).
A Corte Regional não conheceu dos embargos de declaração
de Maxsuel da Cunha e rejeitou os declaratórios opostos separadamente por
Licélio Jackson Guimarães e Max Blenio Medeiros da Silva (fis. 878-896).
Foram opostos novos embargos declaratórios por Francisco
Neto da Silva, Geraldo Valentim dos Santos, Carlos Marcondes Matias Lopes e
Francisca das Chagas Rodrigues Ferreira, aos quais o TRE/RN deu parcial
provimento, mas sem lhes atribuir efeitos modificativos (fis. 1.173-1.178).
'ontra esses acora
eleitorais.

ostos
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Licélio Jackson Guimarães, em suas razões (fls. 912-941),
reiteradas às folhas 1.205-1.235, aduziu, preliminarmente, afronta aos arts. 93,
IX, da CF188 e 275, 1 e II, do Código Eleitoral, em virtude de supostas
omissões e contradições alegadas nos declaratórios e não sanadas pela Corte
Regional, transcritas a seguir (fl. 923):
aclarar os limites da lide postos pela inicial, uma vez que a
sentença acolheu a contestação, no sentido que a lide se limitava ao
suposto esquema de compra de votos executado por João Marcelo
Vargas e Jackson da Silva Cabral, não se insurgindo contra esta
limitação o Recurso Eleitoral interposto;
como acolher nestes autos o depoimento [de Alex Balbino],
isolado (reconhecido no próprio acórdão que não há qualquer outro
elemento, mas só a inverdade lançada em juízo) que não está
descrito na exordial;
aclarar quais os depoimentos foram atingidos pelo Mandado de
Segurança, pois consta do voto do relator o de Luzimar;
qual a condição que o relator atribuiu ao irmão do candidato
recorrente [Francisco José], pois a juíza escutou como declarante,
mas o relator considerou como verdade absoluta tudo que foi ensaiado
para dizer em juízo;
o relatório afirma diversas vezes que houve apreensão de dinheiro
em espécie, o que não consta em qualquer momento dos autos;
cerceamento de defesa por indeferimento da perícia na mídia
constante dos autos, pois confrontando o áudio trazido em juízo por
Jackson e a gravação ambiental se comprova que a segunda foi
totalmente manipulada;
o CD de fls. 27 não tinha conteúdo (que seria o mesmo da
fi. 22 dos autos 800), e foi determinada análise pelo técnico a serviço
da zona eleitoral, da qual não temos resposta até o momento.
No mérito, Licélio Jackson Guimarães alegou o seguinte:
a) afronta aos arts. 50, LIV e LV, da CF/88, 22, caput e 1, a, da
LC 64/90 e 282, III, do CPC1735, tendo em vista que foi
condenado com fundamento na suposta compra de votos dos
eleitores Alex Balbino, Railson Pereira e Luzimar Arlete da

' Art. 22. [omissis]
- o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as
seguintes providências:
a) ordenará que se notifique o representado do conteúdo da petiâo, entregando-se-lhe a segunda via apresentr
pelo representante com as cópias dos documentos, a fim deÃue, no prazo de 5 (cinco) dias, ofereça ampla def,
juntada de documentos e rol de testemunhas, se ábível;
Art. 282. A petição inicial indicará:
111 - o fato e os fundamentos jurídicos do pedid
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Silva Santos, no entanto, esses fatos não estão descritos na
inicial, que se restringe ao esquema ilícito coordenado por
João Marcelo;
as listas apreendidas no veículo de João Marcelo foram
forjadas por ele com finalidade de extorquir candidatos de
diversas cidades da região, conforme ele teria confessado à
polícia no inquérito instaurado com fundamento nos mesmos
fatos. Sustentou que "a tal lista é tão fantasiosa que apesar de
constarem dezenas de nomes não encontraram uma pessoa
de Itajá" (fi. 927);
o depoimento de Alex Balbino - cujo voto supostamente foi
comprado por João Marcelo - não poderia ter servido para
fundamentar a condenação, pois suas declarações não foram
confirmadas por nenhuma outra prova dos autos, além de não
ter sido comprovada ciência ou anuência do candidato
beneficiado;
a suposta compra de voto do eleitor Railson Pereira -,que
teria sido praticada de forma direta pelo recorrente em cidade
situada no Estado do Ceará - não foi descrita na inicial e nem
confirmada por nenhuma outra prova dos autos;
afronta ao art. 50, LVI, da CF/88, além de divergência
jurisprudencial, visto que a gravação ambiental que revelou
suposta compra de votos de Luzimar Arlete da Silva Santos e
de sua filha mediante oferta de cestas básicas constituiu prova
ilícita;
contrariedade aos arts. 130 e 131 do CPC1736 e 93, IX, da
CF188, pois referida gravação não poderia ter servido para
formar juízo de convencimento dos julgadores da Corte
Regional por se tratar de prova ilícita;
6

Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fa 'circunstâncias constantes dos autos, ainda que
não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sente2#, o>Motivos que lhe formaram o convencimento.
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ofensa ao art. 50, XXXVI, da CF/88, visto que o depoimento
de Luzimar Arlete da Silva Santos afronta a coisa julgada
produzida no mandado de segurança7 impetrado no decorrer
da instrução processual desta AIJE;
viotação ao art. 41-A da Lei 9.504/97 por falta de prova
robusta de que o recorrente tinha conhecimento da prática ilícita.
Acrescentou que sua anuência não foi descrita na inicial e que o
depoimento de Alex Balbino constituiu o único indício, não se
revestindo de robustez para fins de cassação de diploma
porquanto não corroborado por outras provas. Asseverou, ainda,
que o fato de terem sido encontrados 53 santinhos no veículo de
João Marcelo não comprova sua ciência com o suposto
esquema de compra de votos, pois qualquer pessoa poderia
obter essa pequena quantidade de santinhos no comitê de
campanha. Sustentou que no acórdão afirma-se diversas vezes
que houve apreensão de dinheiro em espécie, todavia esse fato
não foi comprovado nos autos. Por fim, aduziu que o fato de
João Marcelo ter pedido voto para o recorrente na rádio local
não comprovaria sua anuência;
dissídio jurisprudencial com julgados do TRE/TO e desta
Corte Superior acerca da interpretação do que seria prova
robusta de anuência de candidato beneficiado para fins do
art. 41-A da Lei 9.504/97.
No recurso de Max Bienio de Medeiros da Silva
(fis. 1.042-1.061) e na sua reiteração (fls. 1.238-1.257), aduziu-se:
a) violação aos arts. 93, IX, da CF/88 e 275, 1 e II, do Código
Eleitoral, ao argumento de que o TRE/RN não teria se
manifestado acerca de qual seria a prova robusta e inconteste

MS 84-83/RN, ReI. Juiz Artur Cortez Bonifácio, DJE de 4.2.2014 - Mandado de segurança impetrado por Licélio
Jackson Guimarães e Maxsuel da Cunha contra ato da Juíza da 29a ZE/RN que determinou reunião dos processos
800-57 e 801-42 após instrução de ambos, não lhes sendo oportunizado exercício da contradita ou da inquirição de
três testemunhas comuns a ambos os processos que foran excluídas do rol dos autos 801-42 por exceder o número
de seis, mas que foram ouvidas em audiência re12,'vá aos autos 800-57 sem participação dos impetrantes. A
segurança foi concedida em parte paraeterminar'nova audiência de instrução e julgamento relativamente ao
,/'
processo 800-57.
/)
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contra o recorrente e sua vinculação com Marcelo Vargas, uma
vez que com este somente foram encontrados 16 santinhos;
não consta qualquer conduta realizada pelo recorrente nos
elementos de prova em que o relator Iastreou seu voto, quais
sejam: i) procedimento inquisitorial juntado aos autos;
ii) gravações ambientais; iii) depoimentos do suposto esquema
de compra de votos; iv) depoimento destacado de venda de
voto;
não há na petição inicial descrição de fatos e de
circunstâncias que vinculam o recorrente a Marcelo Vargas ou
ao suposto esquema de compra de votos, somente se "alega
genericamente ser ele o seu coordenador de campanha, sem
comprovar tal alegação" (fi. 1.056). Dessa forma, configura-se
afronta aos arts. 22 da LC 64/90 e 282, III, do CPC, por ser a
inicial deficiente em seus fundamentos e na causa de pedir, e,
consequentemente, ofensa às garantias da ampla defesa, por
impedir o exercício do contraditório e do devido processo legal
(art. 50, LIV e LV, da CF188);
dissídio jurisprudencial e afronta ao art. 41-A da
Lei 9.504/97, pois não há nos autos prova robusta de
participação ou anuência do recorrente no suposto esquema
levado a efeito por outrem;
ofensa ao art. 131 do CPC, por ausência de argumentos
para qualificar a prova como robusta, tendo em vista que "a
liberdade para análise das provas é limitada na obrigação de
apresentar os motivos que lhe formaram o convencimento"
(fl. 1.256).
Os recorridos não apresentaram contrarrazões (fI. 1.265).
Nos autos da AC 274-331RN, ajuizada por Licélio Jackson, o
e. Ministro João Otávio de Noronh,1/rneu antecessor, indeferiu liminar que
visava retorno ao cargo dç/refit6 de ltajá/RN até julgamento final por esta
Corte Superior.
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A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento
dos recursos especiais (fis. 1.273-1.284).
Posteriormente, o relator originário proferiu decisão
monocrática e deu provimento aos recursos para reformar o acórdão regional.
Por conseguinte, julgou procedente o pedido formulado na AC 274-33/RN para
determinar o retorno de Licélio Jackson Guimarães ao cargo de prefeito de
ltajá/RN (fis. 1.292-1.314).
Foram interpostos, na mesma data, agravo regimental
(fis. 1.317-1.329) e embargos declaratórios (fis. 1.332-1.337).
Após redistribuição (fI. 1.348), reconsiderei a decisão
monocrática por entender que o feito deveria ser submetido ao Colegiado. Os
embargos declaratórios foram julgados prejudicados (fis. 1.349-1.350).
Contra essa decisão, Licélio Jackson Guimarães ajuizou agravo,
sustentando, em síntese, sua nulidade, uma vez que não se especificaram os
motivos que ensejaram a reconsideração e que, ademais, no regimental
primevo não se infirmaram os fundamentos da decisão objurgada, devendo,
portanto, ser rejeitado, nos termos da Súmula 182/STJ e da jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral (fis. 1.363-1.367).
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, os autos foram recebidos no gabinete em 25.2.2016.
Preliminarmente, não conheço do agravo interposto por Licélio
Jackson Guimarães, uma vez que reconsiderar decisão agravada ou submeter
regimental a julgamento do Colegiado corresponde a juízo discricionário do
relator (art. 36, § 90, do RI-TSE).,Confira-se, dentre outros: AgR-REspe
960-38/TO, ReI. Mm. Maria Therez,a'1eAssis Moura, DJEde 12.5.2015.

4/
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Por sua vez, os recursos especiais possuem semelhante
fundamentação, motivo pelo qual passo ao exame conjunto das alegações.
1 - Da ofensa aos arts. 93, IX, da CF188, 131 do CPC e 275, 1 e II, do
Código Eleitoral.
Inicialmente, não prospera a alegada violação aos arts. 93, IX,
da CF/88, 131 do CPCI73 e 275, 1 e II, do Código Eleitoral, visto que o TRE/RN
enfrentou todos os argumentos e provas aduzidos pelos recorrentes e decidiu
de modo fundamentado, embora em sentido contrário aos seus interesses.
Cito, em especial, trecho do aresto dos embargos (fls. 886-895):
Da leitura das peças aclaratórias, percebe-se nitidamente que os
embargantes, querendo limitar a controvérsia aos elementos
indiciários indicados na inicial para abertura da investigação judicial e
aos termos da respectiva peça contestatória, alegam inépcia em
relação a quaisquer outros elementos de prova apurados durante a
instrução processual.
E...]
Tais alegações, entretanto, não merecem acolhimento, porquanto, a
teor do disposto nos arts. 130 e 131 do CPC dc arts. 22 e 23 da
LC n° 64/90, que balizam a instrução processual e a correspondente
formação do convencimento no processo judicial eleitoral sob a ótica
publicista, sabe-se que o julgador não está obrigado a julgar a
questão posta a seu exame de acordo com as teses sustentadas
pelas partes, muito menos restrito àquelas preliminarmente
suscitadas por ocasião do pedido de abertura de investigação
judicial, mas, ao contrário, "deve ater-se a todos os fatos e
circunstâncias provados nos autos," "ainda que não indicados ou
alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de
lisura eleitoral", sendo admitida, inclusive, em virtude da diversidade
de fatos suscitados num mesmo processo, a extrapolação do
número de testemunhas ordinariamente previsto para o referido
procedimento [ ... ]
E é assim que, na espécie, este Tribunal valorou todas as
circunstâncias fático-probatórias - indicadas preliminarmente
elou decorrentes de regular instrução processual - e, com base
nas mais importantes para o deslinde da questão, de forma
devidamente fundamentada, à unanimidade de votos,
reconheceu a prática dos ilícitos descritos na inicial, de modo a
reformar a sentença a quo para condenar os ora embargantes
às penas correspondentes, tudo nos termos do acórdão acima
transcrito e da íntegra do voto deste Relator.
E.. .1
De sorte que, por,toda essa ordem de considerações, não merecem
acolhimento 46s ,píesentes embargos, por não se verificar no julgado
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quaisquer das hipóteses previstas no art. 275, 1 e II, do Código
Eleitoral.
Por fim, como explicitado no relatório, consta das peças aclaratórias,
apenas para fins de prequestionamento, visando à eventual abertura
de via especial, alegações de supostas violações ao preceituado no
art. 51, LIV e LV (sic) da CF/88, art. 22 da LC n° 64/90, arts. 131, 282,
284 e 295 do CPC, e art. 41-A da Lei n° 9.504/97.
De forma que, ainda que não tenha havido vício algum no
julgado, prestigiando os princípios do acesso à justiça, da
ampla defesa e do contraditório, faço a análise requerida,
apenas para atender o requisito de prequestionamento, nos
seguintes termos.
Inexiste violação aos 282, 284 e 295 do CPC dc art. 22 da
LC n° 64/90, consistente na inépcia da inicial, porquanto, as peças
preambulares de ambos os feitos ora conexos bem cumpriram os
requisitos previstos no art. 22 da Lei Complementa n° 64/90, indicando
os fatos, as circunstâncias, os indícios e os elementos probatórios
suficientes para abertura dos procedimentos de investigação judicial
para apurar os ilícitos imputados aos ora embargantes. No mesmo
passo, também não se procede a alegação de inépcia em relação às
manifestações acerca das provas decorrentes da regular instrução
processual, posto terem tido as partes iguais oportunidades de se
manifestarem sobre elas, em fiel e ampla observância as diretrizes da
dialética processual.
Da mesma forma, em face da regularidade de toda a instrução
processual e da suficiente fundamentação do decisório
embargado, estando tudo em conformidade com o disposto nos
arts. 130 e 131 do CPC dc arts. 22 e 23 da LC n° 64/90,
igualmente não se constata violação alguma aos referidos
dispositivos, tampouco ao art. 41-A da Lei n° 9.504/97.
Noutro ponto, também não assiste razão ao embargante Licélio
Jackson Guimarães, quando suscita violação à coisa julgada, à
ampla defesa e ao contraditório decorrente de suposta invalidade de
conteúdo audiovisual em razão de ter sido confirmado por pessoa
ouvida na condição de declarante (Francisco José) e por intermédio
de depoimento testemunhal produzido sem a sua devida participação
(Luzimar Arlete da Silva).
Ora, em que pese tal argumento voltar-se a infirmar prova
subsidiária, registre-se que a condição de declarante de um dos
interlocutores, bem como a da testemunha Luzimar Arlete da Silva cujo depoimento se presta a complementar o encadeamento lógico
dos fatos apurados - (sic) foi devidamente sopesada na formação do
convencimento do órgão julgador, que, considerando tais
circunstâncias, habilitou aos autos o referido conteúdo audiovisual
confirmado em juízo como elemento indiciário, com utilização
acessória às provas principais coligidas, as quais, por sua autonomia
e independência, prescindem daquele para firmar de forma robusta e
segura, como exige a jurisprudência, o decreto condenatório
embargado [...]
A seu turp,,a"alegação da ocorrência de suposto cerceamento de
defesa/,7I'substanciado na não realização de perícia técnica em
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mídia contendo conversa entre um dos condenados e uma pessoa
ouvida em juízo como declarante - a saber, Jackson Cabral da Silva
e Francisco José, respectivamente -, igualmente não merece
acolhida, porquanto, não restou evidenciado prejuízo algum ao
embargante pela não feitura do referido exame pericial, posto que, a
teor do art. 420, II do CPC, tal diligência mostrou-se desnecessária
em vista de outras provas produzidas, conforme já demonstrado
pelas razões expostas acima [ ... ]
Em outras palavras, o alegado cerceamento de defesa somente
ocorreria no caso da prova pericial ser pertinente e
indispensável ao esclarecimento dos fatos controvertidos, o
que não ocorre no caso dos autos.
Nesses termos, portanto, verifica-se inexistente qualquer violação ao
preceituado no art. 50, LIV e LV (sic) da CF/88, art. 22 da LC
n° 64/90, arts. 131, 282, 284 e 295 do CPC, e art. 41-A da
Lei n° 9.504/97.
(sem destaques no original)
2 - Da violação aos arts. 50, LIV e LV, da CF/88, 22, 1, a, da LC 64/90 e 282,
III, do CPC/73.
No que tange à alegada afronta aos arts. 50, LIV e LV, da

CF188, 22, 1, a, da LC 64/90 e 282, III, do CPC/73, em virtude de não estarem
descritos, na exordial, elementos de provas apurados no decorrer da instrução,
os quais, segundo os recorrentes, serviram de fundamento para condená-los,
melhor sorte não lhes assiste. Com efeito, o TRE/RN afirmou que a inicial não
era inepta, pois nela se descreveram fatos, indícios e elementos probatórios,
possibilitando ampla defesa pelos ora recorrentes. Confirmo (fI. 893):
Inexiste violação aos 282, 284 e 295 do CPC dc art. 22 da
LC n° 64/90, consistente na inépcia da inicial, porquanto, as peças
preambulares de ambos os feitos ora conexos bem cumpriram os
requisitos previstos no art. 22 da Lei Complementar n° 64/90,
indicando os fatos, as circunstâncias, os indícios e os elementos
probatórios suficientes para abertura dos procedimentos de
investigação judicial para apurar os ilícitos imputados aos ora
embargantes. No mesmo passo, também não se procede a alegação
de inépcia em relação às manifestações acerca das provas
decorrentes da regular instrução processual, posto terem tido as
partes iguais oportunidades de se manifestarem sobre elas, em fiel e
ampla observância as diretrizes da dialética processual.
A abertura de investigação judicial eleitoral demanda que se
indiquem provas, indícios e circypstffncias de suposta prática ilícita. Na espécie,
os recorridos atendera 4j-a exigência legal, pois a peça vestibular veio
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consubstanciada naquilo que eles entendiam como evidências a configurar, em
tese, captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, mínimo
necessário a que os recorrentes pudessem formular sua defesa, como, de fato,
fizeram.
Ademais, acerca dos elementos probatórios surgidos durante a
instrução do processo, verifico que foram concedidas às partes oportunidades
de se manifestar sobre eles. Assim, não há falar em inicial deficiente e em
ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla
defesa.
3 - Da ofensa aos arts. 50, LVI e XXXVI, da CF/88, 130 e 131, do CPCI73.
Da mesma forma, rejeito ofensa aos arts. 50, LVI e XXXVI,
da CF/88, 130 e 131 do CPC/73, pois, conforme assentado pelo TRE/RN, a
gravação ambiental que revelou suposta compra de votos de Luzimar Arlete da
Silva Santos e de sua filha - mediante doação de cestas básicas - não serviu
para fundamentar o decreto condenatório. Confira-se (fI. 747):
Dito isso, a meu sentir, as provas carreadas aos autos, mesmo se
excluírmos as gravações ambientais, são mais do que suficientes
para condenação de todos os investigados por captação ilícita de
sufrágio e abuso do poder econômico, consante entendimento
ministerial de primeiro e segundo grau.
Desse modo, ainda que ilícita a prova, ela não foi considerada
pela Corte Regional e tampouco será objeto de apreciação no presente
julgamento.
4—Mérito.
Consoante o art. 41-A da Lei 9.504/97, constitui captação
ilícita de sufrágio o ato de candidato doar, oferecer, prometer ou entregar
bem ou vantagem de qualquer natureza a eleitor com o fim de obter-lhe o voto.
Eis a redação do dispositivo:
Art. 41-A. Ressalvadop-disposto no art. 26 e seus incisos, constitui
captação de sufgi, vedada por esta Lei, o candidato doar,
oferecer, prom
,ptr, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o
voto, bem. ,9u vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
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emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o
dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinquenta mil
UFIR, e cassação do registro ou do diploma, observado o
procedimento previsto no ad. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18
de maio de 1990.
§ 10 Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o
pedido explícito de votos, bastando a evidência do dolo, consistente
no especial fim de agir
Por sua vez, abuso de poder econômico caracteriza-se por
emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou privados, de
forma a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre
candidatos. Nesse sentido, dentre outros:
RECURSO ESPECIAL. AIME. ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
1. Segundo a compreensão firmada por este Tribunal, a utilização
de recursos patrimoniais em excesso, sejam eles públicos ou
privados, sob poder ou gestão do candidato, em seu benefício
eleitoral, configura abuso do poder econômico. Precedente. [ ... ]
(REspe 941-81/TO, ReI. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
DJEde 7.3.2016) (sem destaque no original)
[ ... ] 2. Ainda segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o abuso do
poder econômico configura-se mediante o uso desproporcional
de recursos patrimoniais, sejam eles públicos ou privados, de
forma a comprometer a igualdade da disputa eleitoral e a
legitimidade do pleito em benefício de determinada candidatura.
[. . .1
(AgR-REspe 730-14/MG, ReI. Mm. João Otávio de Noronha,
DJEde 2.12.2014) (sem destaque no original).
No caso, Licélio Jackson Guimarães e Max BIênio de Medeiros
da Silva - respectivamente, Prefeito e Vereador do Município de ltajá/RN
eleitos em 20128 - foram condenados às sanções de cassação de diplomas,
inelegibilidade e multa por captação ilícita de sufrágio e abuso de poder
econômico em virtude de suposto esquema orquestrado pelos recorrentes e
coordenado por João Marcelo Vagas (o qual teria participado ativamente da
campanha) e Jackson Cabral da Silva (ajudante de Marcelo).
A apuração dos
Militar, no dia do pleito, de
8

teve início com apreensão pela Polícia
)5 e 40 adesivos relativos

Licélio obteve 52,63% dos votos váIdi(3.231) ante 47,37% dos segundos colocados (2.907), ao passo que Max foi
eleito em 6,75% dos votos (419).
/7/
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candidatura de Licélio, 16s santinhos referentes a Max, dinheiro em
espécie e inúmeras listas contendo nomes de eleitores e benesses
conced idas, os quais estavam em poder de João Marcelo.
A partir disso, houve instauração de inquérito policial, com
denúncia de novos ilícitos relacionados ao primeiro e oitivas posteriormente
confirmadas sob o crivo do contraditório.
Os dois policiais militares ouvidos em juízo declararam, em
depoimentos coesos e sem contradições, que a apreensão ocorreu a partir de
denúncias de cidadãos de que um carro estaria transportando eleitores no dia
do pleito e de que uma das pessoas em seu interior - Marcelo Vargas - estaria
oferecendo dinheiro em troca de votos e realizando boca-de-uma. Confira-se
(fls. 739-741):
Prosseguindo no delineamento da quadra probatória suficiente à
formação de minha convicção, faço considerar que a instrução deste
feito conduzida pelo Juízo a quo, com muita acuidade, grifa de

incontroverso o fato de que, no dia da eleição de 2012, policiais
militares abordaram JOÃO MARCELO MELO DE VARGAS, e
encontraram no interior de seu veículo vários "santinhos" (total
de 53), bem como adesivos (total de 40) relacionados ao
candidato a prefeito LICÉLIO JACKSON GUIMARÃES, além de
16 (dezesseis) "santinhos" do candidato a Vereador MAX
BLENIO DE MEDEIROS (mídia de folha 48), além de um
documento contendo os nomes de vários eleitores relacionados
às mais variadas espécies de benesses (renovação de
habilitação, emplacamento de veículos, materiais de
construção, etc), além, obviamente, de dinheiro em espécie
(folhas 59/70).

Neste contexto, lanço o depoimento prestado em juízo

-compromissado na forma da lei - do Policial Militar do
Destacamento de ltaiá/RN, Jaime Queirós Silva, agente que
conduziu à presença da autoridade policial o senhor JOAO
MARCELO MELO VARGAS, apontado como coordenador do

esquema de compra de votos.
Em iuízo disse:

[ ...] Que, chegou uma denúncia de um carro que estava
fazendo o transporte de pessoas e estaria também
comprando votos, tendo de agir de imediato; que, o carro
estava saindo dov, meio da multidão; que, essa multidão
estava em frenté aos colégios e tinha muita gente; que, só
tem esses dØ colégios em Itajá; que, ao abordamos o carro
foi constatado alguns santinhos, embora o carro não tivesse

nen,4rpí autorização ou identificação de candidatos; g.jç
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quem estava no carro era o motorista e Marcelo Vargas;
que possivelmente estava trabalhando para alguém pelas
provas que foram encontradas dentro do carro; que foram
pegos santinhos de Licélio e Siblênio e uma lista com
nomes, valores e números; que fizeram averiguação
dentro do carro e de imediato constatou-se santinhos, que
era proibida a distribuição dos mesmos; que, João Marcelo
era o passageiro que segundo informações ele era a pessoa
que estava fazendo o trabalho; que conduzi ele pra delegacia
[...1
A partir dessa apreensão, deu-se origem a presente
investigação judicial eleitoral, de cujas provas, no entendimento
do Ministério Público Eleitoral de 10 e 20 Grau, e também deste
Relator, como se verá, extrai-se uma segura conclusão no
sentido da existência de um abusivo esquema de captação
ilícita de sufrágio coordenado por JOÃO MARCELO MELO DE
VARGAS, e auxiliado por seu ajudante JACKSON CABRAL DA
SILVA, os quais aliciavam eleitores, mediante o oferecimento de
vantagens, para que eles votassem em prol de LICÉLIO JACKSON
GUIMARÃES, MAXSUEL DA CUNHA e MAX BLENIO DE
MEDEIROS, e posteriormente apresentavam aos recorridos uma
lista contendo os nomes dos eleitores e as benesses oferecidas,
para que os candidatos cumprissem com os escabrosos
compromissos.
disse até o nome, Marcelo, ele está com panfleto e querendo
comprar votos, ele está fazendo boca de uma. Tal desenho fático
começa a ganhar contornos de verossimilhança já desde os elementos
indiciários colhidos a partir da aludida abordagem policial. Vê-se
nesse sentido o depoimento outro policial de nome Aciélio Luis
Fernandes, in verbis:
Que, sobre os santinhos de fI. 69/70, juntados ao
processo, ele afirma que são os mesmos que foram
encontrados no carro no momento da abordagem, afirmou
também em relação à lista encontrada no carro, onde
contém nomes e valores; que, ao ser perguntado sobre a
aglomeração de pessoas na praça, próximo aos locais de
votação, sobre qual o boato que chegou? Ele disse: chegou
um cidadão e disse, olha vocês vão até aquele carro preto,
porque tem.., ele
(sem destaques no original).
Ainda no dia da eleição, foram apreendidas outras listas,
igualmente contendo nomes de eleitores, benesses e valores, as quais,
somadas à primeira, comprovam "ter sido montado um verdadeiro exército [ ... ]
para beneficiar a campanha $10 investigados" (fi. 744). Extraio do acórdão
regional (fis. 743-7
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A meu sentir, os depoimentos testemurihais colhidos na fase
pré-processual e, especialmente, em juízo são harmônicos,
consistentes e desprovidos de contradições, e, por si sós, confirmam
a prática dos ilícitos imputados aos recorridos [ora recorrentes]. Mas,
para agravar mais ainda a situação dos investigados, foram
apreendidos com JOÃO MARCELO MELO DE VARGAS inúmeros
documentos que demonstram de forma cabal a captação ilícita
de votos, cujo objetivo, evidentemente, era de beneficiar• a
candidatura dos investigados. Vejamos:
À fls 64 dos autos repousa uma listagem contendo nomes e
valores, da qual, em virtude da péssima grafia, transcrevo apenas a
parte que pude identificar de forma mais clara. In verbis:
De 06.08 a 07.10
Pedidos de pessoas que pediram pra mim no bairro:
- Neri —8 milheiros de tijolos - ok R$ 1.900,00;
- Patrícia - aluda R$ 400,00 alugueres atrasados - ok;
- João Paral - 1 carrada de brita - ok R$ 500,00;
- Aline - 4 milheiros de tijolos - R$ 960,00;
- Aldenise - 5 mil tijolos - ok R$ 1.200,00;
- Cristovam - 4 mil tijolos - ok R$ 960,00;
- Kleber - aiuda de madeira - R$ 1.480,00.
Além desses exemplos, Senhor Presidente, ilustres Pares, do
referido documento também constam ajuda para emplacamento
de carros e doações de sacos de cimentos. A somatória de
todas as doações constantes dessa listagem chega ao montante
de [...1 vinte e três mil novecentos e dez reais.
Consta, ainda, à folha 65, outra lista de ajuda a 17 (dezessete)
pessoas, todas nominadas, especificando, inclusive, o valor que
cada uma haveria recebido, perfazendo o valor de
R$ 10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Mais adiante, à foi
desta feita contendo uma relação de 06 (seis) pessoas e as suas
respectivas quantias recebidas ou prometidas, totalizando mais
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

E ... ]
E ainda, chama à atenção a relação constante da folha 67, onde
se percebe que foram firmados vários compromissos pelo
Senhor JOÃO MARCELO, dentre eles pagamentos de
combustíveis, emplacamentos, feitura de dois inventários de terra
no valor de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais),
acrescido do Daaamento do imoosto da terra no valor de
setecentos e oitenta reais).
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Bom lembrar que todo esse material foi apreendido em companhia
de MARCELO VARGAS, apoiador incondicional dos investigados
LICÉLIO JACKSON, MAXSUEL CUNHA e MAX BLENIO, eleitos
respectivamente, para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador
do Município de ltajá/RN.
(sem destaques no original)
Além de toda essa documentação, duas outras testemunhas
ouvidas em juízo - Alex Balbino da Silva e Railson Pereira da Silva
- confirmaram terem recebido de Marcelo Vargas e também do próprio
recorrente Licélio ofertas de benesse e de dinheiro em troca de votos. Nesse
sentido (fls. 741-742):
Em consonância com esta conclusão, cito o depoimento de Alex
Balbino da Silva (mídia de folha 220), no qual, de forma segura e
coesa, a testemunha afirma que certo dia, ainda durante a
campanha eleitoral de 2012, em casa de seu tio na cidade de
AssuIRN, João Marcelo perguntou-lhe do que ele estava
precisando, e de (sic) tendo respondido que precisava
regularizar sua habilitação, afirmou que providenciaria tal
regularização, desde que a testemunha se comprometesse em
votar em favor dos candidatos, ora recorridos.
Acerca da confiabilidade desse depoimento, ainda, destaco
comentário da representante ministerial que aduz:
Registre-se que o mencionado depoimento ganha ainda mais
vigor quando se tem presente que Alex Balbino, mesmo após
ser advertido que sua conduta de aceitar promessa de
vantagem em troca de seu voto constituir ilícito eleitoral, razão
pela qual pode vir a ser processado criminalmente, manteve
sua versão, a qual, repise-se, está em consonância com os
demais elementos de prova que constam dos autos.
E para que, precipitada e equivocadamente, não se conclua que
somente houve "compra de votos" por interpostas pessoas,
colaciono a degravação do depoimento testemunhal de Railson
Pereira da Silva, que também comprova de forma indubitável a
"compra de votos" diretamente pelo então candidato a prefeito,
ora recorrido; e, em conjunto com os demais elementos probatórios,
afasta dúvidas de qualquer natureza acerca de sua participação no
indigitado esquema ilegal. In verbis:
Que, me deram um dinheiro; que recebi uma quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos reais); que estava no Estado do
Ceará, num sítio de um amigo meu, quando chegou uma
menina (Elida) me chamando e dizendo que o prefeito de Itajá
estava me chamando na casa de uma pessoa lá [...] por nome
de Késia, aí eu fui.;que, era Licélio, perguntando o que é que
eu estava prepiando [...] aí eu falei; que ele mandou eu
procur,,JKés,i, fui lá em Késia; que sou eleitor de Itajá; que
meu 1pis,iioram em Itajá e eu trabalho no Ceará;
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A testemunha, ao ser questionada sobre a quantia em dinheiro,
de quanto, quem lhe teria doado, e com qual finalidade, de
forma segura e despida de contradição, afirmou, ainda:
Foi l...1 pra mim votar no candidato Licélio; que ele
perguntou de quanto eu estava precisando ai eu falei que
estava precisando de um dinheiro aí... eu fui lá em Késia e
pequei 400,00 (quatrocentos reais); que conversei com ele
pouco tempo, ele apertou a minha mão e eu saí pra casa
da Késia pra pegar o dinheiro.
Remarque-se, respeitosamente, que os ilícitos relatados nos
depoimentos colhidos - em juízo, objeto das investigações
judiciais, denotaram cristalina CONEXAO entre a entrega de
vantagem material e o objetivo de captar votos para beneficiar a
candidatura dos recorridos.
[. .

Além do mais, durante a instrução processual, restou
demonstrado que vários foram os momentos de compra de
votos, como várias foram as visitas com tal intento (a existência
da premissa visitação restou incontroversa por todas as
testemunhas).
(sem destaques no original)
Embora tais testemunhos, de forma isolada, possam em tese
ser insuficientes para caracterizar compra de votos, observo que, quando
contemplados em conjunto com as demais provas, constituem mais um dos
elementos comprobatórios da prática do ilícito. No ponto, ressalto, inclusive,
que a oferta de regularização de Carteira Nacional de Habilitação - citada no
depoimento de Alex Balbino da Silva - consta de uma das listas apreendidas,
conforme mencionado pela Corte Regional à folha 739.
De outra parte, o liame entre João Marcelo Vargas e o
recorrente Licélio Jackson é incontroverso. Ainda que desconsiderado o
depoimento de Francisco José (ouvido na qualidade de informante), verifico no
acórdão regional trecho de programa de campanha veiculado no rádio em que
Marcelo manifestou efusivamente seu apoio ao candidato a prefeito, in verbis
(fis. 745-746):
Para que não paire qualquer dúvida acerca da participação
efetiva de MARCELO VARGAS, coordenador do esquema ilegal,
na camDanha dos inVstiaados. transcrevo trecho da
programaçao ae raciiozcia campanha dos ínvestíqados, a qual
demonstra incoies(e e entusiasmada oosicão nolítica de
MARCELO. In

REspe no 801-42.2012.6.20.00291RN e AC N° 274-33.2015.6.00.0000IRN

CD3

25

Áudio do último programa de rádio da coligação recorrida.

-

MARCELO VARGAS:
"Caros amigos e amigas itajainhenses, aqui quem fala é
Marcelo Vargas. Quero pedir a vocês que no dia sete de
outubro votem Licélio para prefeito, luntos vamos fazer a
maior administração da história de Itajá, pois a atual
administração instalou o caos na cidade de Itajá, aonde toda
população sofre com a atual administração. Peço a vocês
que, para mudar o que está ruim, e ficar melhor, votem 40
- Licélio prefeito. Obrigado, fiquem com Deus e vamos juntos a
vitória, vamos fazer a maior vitória que Itajá já viu". (CD3 - 2:42
a 3:08).
(sem destaque no original).
Diante de todo esse contexto fático-probatório9, é de se
concluir pela existência de provas robustas de prática de captação ilícita de
sufrágio pelos recorrentes, seja de modo direto ou por meio de João Marcelo
Vargas, cujo vínculo com as candidaturas foi comprovado de forma cabal. Em
conclusão, assim se manifestou o TRE/RN (fI. 747):
Dito isso, a meu sentir, as provas carreadas aos autos, mesmo se
excluirmos as gravações ambientais, são mais do que suficientes
para condenação de todos os investigados por captação ilícita
de sufrágio [...1, consoante entendimento ministerial de primeiro e
segundo grau.
Senhor Presidente, em virtude do grande número de documentos
e a Fsicl quantidade de atos criminosos em inegável afronta à
legislação eleitoral, é quase impossível narrá-los e descrevê-los
de forma individualizada.
Apesar de poder discorrer ainda mais acerca do conteúdo probatório
constante dos autos, como disse, entendo os elementos de provas já
analisados são mais que suficientes para comprovar de forma
segura e consistente, como exige a jurisprudência, a prática de
captação ilícita de sufrágio [ ... ]
(sem destaques nos originais)
De fato, a análise de prova testemunhal - depoimentos judiciais
descrevendo promessas de vantagens em troca de voto feitas diretamente pelo
candidato e por interposta pessoa - revela correspondência dos materiais
apreendidos com a captação ilícita de sufrágio.

Desconsiderando-se, na espécie, a conduta atinente ao eebiç '
nto de cestas básicas pelas eleitoras Luzimar
Aríete da Silva Santos e Regineuma dos Santos, mãe e)íliténdo em vista tratar-se de prova obtida mediante
gravação ambiental realizada sem conhecimento de um do~ i9t(Iocutores e sem autorização judicial.
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Por sua vez, a prova documental - listas, material de
propaganda e dinheiro apreendidos no dia do pleito - também evidencia intuito
de influenciar a vontade do eleitor em benefício da candidatura dos
recorrentes, estando caracterizado o ilícito do art. 41-A da Lei 9.504/97.
Aliás, esse o entendimento da d. Procuradoria-Geral Eleitoral,
que consignou em seu parecer (fI. 1.283):
Como visto, à luz da moldura delineada na instância regional,
irrecusável que os recorrentes, diretamente e por interpostas
pessoas cooptaram votos ilicitamente, mediante a distribuição de
bens, vantagens e dinheiro, viciando, em consequência a vontade
dos eleitores beneficiados, bem como de seus familiares. [ ... ]
Por outro lado, no que se refere à comprovação da
responsabilidade dos recorrentes, tem-se que o liame subjetivo
com os autores dos fatos, que estavam a serviço dos primeiros,
ficou devidamente demonstrado, sem olvidar a sua participação
mediata, por meio do conhecimento e anuência sobre os fatos
investigados. Some-se a estas evidências, os demais elementos
de convicção existentes nos autos, notadamente a quantidade de
material de propaganda dos recorrentes que foi apreendida em
poder de João Marcelo.
(sem destaques no original)

Cito, também, jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral
acerca da matéria:
E...] 2. A condenação pela prática de captação ilícita de sufrágio
pressupõe a existência de prova robusta acerca da ocorrência
do ilícito. Precedentes: REspe n° 346-10/MG, Redator para o
acórdão Mm. Dias Toffoli, DJE de 14.5.2014; AgR-REspe
n° 9581529-67/CE, ReI. Mm. Nancy Andrighi, DJE de 10.4.2012;
REspe n° 9582854-18/CE, ReI. Mm. Marcelo Ribeiro, DJE
de 3.11.2011.
3. In casu, o TRE/PR, ao analisar o conteúdo fático-probatório
carreado aos autos, entendeu configurada a captação ilícita de
sufrágio, a teor do art. 41-A da Lei n° 9.504/97. Concluiu que o
caderno acostado aos autos constitui prova obtida licitamente e
demonstra a prática da captação ilícita de sufrágio,
considerando as anotações de nomes,4iúmeros de títulos de
eleitor, valores em reais e ou1ras referências, como
"comprovante de voto", "gasoliní", "compensados", ao lado
dos nomes de supostos eleitore constantes no caderno. [ ... ]
(AgR-Al 407-371PR, R(/MÍn. Luiz Fux, DJE de 21.5.2015)
(sem destaques no origjtiajf
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ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97. VEREADOR. PROVAS
ROBUSTAS E INCONTESTES ACERCA DA CARACTERIZAÇÃO
DO ILÍCITO ELEITORAL. VEDAÇÃO DE REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULAS N° 7/STJ E N° 2791STF. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
E ... ]
In casu, o Tribunal a quo, ao analisar o conteúdo
fático-probatório carreado aos autos, assentou que houve a
efetiva prática da captação ilícita de sufrágio consubstanciada
no oferecimento de dinheiro, pelo candidato representado e por
seu cabo eleitoral, a eleitor em troca de voto.
A inversão do julgado quanto à caracterização da captação ilícita
de sufrágio por meio das condutas descritas no acórdão implicaria
necessariamente
nova
incursão
no
conjunto
fático-probatório, não se limitando à análise da moldura ou das
premissas fáticas assentadas na decisão fulminada. [...]
(AgR-REspe 249-60/RS, ReI. Min. Luiz Fux, DJE de 12.5.2015)
(sem destaques no original)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. ART. 41-A DA LEI N° 9.504/97.
VEREADOR. RECURSO DA SENTENÇA. AUSENTE O
PROTOCOLO. TEMPESTIVIDADE AFERIDA POR OUTROS
MEIOS. PROVA TESTEMUNHAL. ENUNCIADO 284 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. 'FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. COMPRA DE VOTOS. CONFIGURAÇÃO. PROVAS
ROBUSTAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
E...]
O conjunto probatório, suficientemente descrito na moldura
fática do acórdão regional, comprova, substancialmente, a
ocorrência da captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei das
Eleições). [ ... ]
(AgR-REspe 270-06/TO, ReI. Mm. Maria Thereza de Assis Moura,
DJEde 16.4.2015) (sem destaques no original)
No tocante ao abuso de poder econômico, tenho que este
restou igualmente comprovado.
De início, observo que as listas apreendidas e descritas no
acórdão regional contêm benesses - dentre elas, regularizáção de Carteira
Nacional de Habilitação, doações de materiais de construção e pagamento de
alugueres atrasados - que totalizam R$ 45.14}dO, montante expressivo em
face da dimensão do colégio eleitoral,4À'tajá/RN (7.061 eleitores) - e da
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diferença de somente 324 votos entre primeiros e segundos colocados, além
da votação obtida pelo Vereador Max Blenio (quase 7% dos votos).
Não bastasse essa circunstância, consta do acórdão regional
que os recorrentes, por intermédio de João Marcelo Vargas e Jackson Cabral
da Silva, realizaram transporte de 47 eleitores, 11 veículos, de Natal/RN para
ltajá/RN10 , para votarem no dia do pleito, o que reforça o abuso. Confira-se
(fl. 745):
Foram listados, ainda, relação do pessoal que iria trabalhar no dia
da eleição, percebendo a quantia de R$ 100,00 (cem reais) cada um
e ainda, além de despesa com 11 carros para transportar 47
pessoas de Natal para votar em ltajá/RN, com a doação de
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para o combustível, mais
R$ 100.00 (cem reais) com santinhos.
(sem destaques no original)

A gravidade da conduta - requisito exigido pelo art. 22, XVI, da
LC 64/90 (com redação dada pela LC 135/2010) - evidencia-se não apenas
pelas observações acima elencadas como também pelo amplo esquema de
compra de votos visando desequilibrar o pleito, afetando-se sua lisura e a
paridade de armas entre candidatos (ad. 14, § 90, da CF188), mediante
exploração de famílias carentes. Transcrevo, no ponto, o acórdão regional
(fls. 744-745):
Essa prática visa tão somente aliciar eleitores. Trata-se de
corrupção eleitoral lato sensu, em que se conspurca a vontade
do eleitor através de vantagens ou benefícios a ele concedidos.
Não raro - e isto tem sido comumente usado como moeda eleitoral os candidatos ou padrinhos políticos têm o vezo de distribuir favores
aos eleitores [ ... ]. Esse procedimento, nas regiões mais carentes
do país, a exemplo de ltalá/RN, tem uma força eleitoral
insuspeita, desequilibrando a disputa e gerando o aparecimento
de falsos representantes da população, que se sentem
descomprometidos com sua base eleitoral, uma vez que já deu a
paga pelos votos obtidos.
(sem destaque no original)

10

Distância entre os Municípios: duzen,tÇ e um quilômetros, conforme informação extraida do sítio.
Acesso em 29.3.2016.
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Por fim, no tocante à compra de votos e ao abuso de poder,
conclusão em sentido diverso demanda, como regra, reexame de fatos e
provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ.
5 - Conclusão.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental de Licélio
Jackson e nego provimento ao, recursos especiais, mantendo a condenação.
Por conseguinte, julgo improc,4tiente o pedijomuladõ na AC 274-33/RN.
É como
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 801-42.2012.6.20.0029/RN. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Recorrente: Max Bienio de Medeiros da Silva (Advogado: Klinger de
Medeiros Navarro - OAB: 66131RN). Recorrente: Licélio Jackson Guimarães
(Advogados: Pablo de Medeiros Pinto - OAB: 63301RN e outros). Recorridos:
Francisco Neto da Silva e outros (Advogado: João Eudes Ferreira Filho OAB: 64051RN).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos
recursos especiais e não conheceu do agravo regimental de Licélio Jackson,
nos termos do voto do relator.
AC n° 274-33.2015.6.00.0000/RN. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Autor: Licélio Jackson Guimarães (Advogados: Pablo de Medeiros
Pinto - OAB: 6330/RN e outros). Réu: Francisco Neto da Silva. Réu: Geraldo
Valentim dos Santos. Réu: Carlos Marcondes Matias Lopes. Ré: Francisca das
Chagas Rodrigues Ferreira.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente o
pedido formulado na ação cautelar, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as
Ministras Rosa Weber e Maria Thereza de Assis Moura, os Ministros Luiz Fux,
Herman Benjamin, Henrique Neves da Silva e Admar Gonzaga, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, N icolao Dm0.

SESSÃO DE 31.5.2016.

