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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

 
 
 

ACÓRDÃO
 

 
 
RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600752-54.2020.6.19.0172 - Armação dos Búzios - RIO DE
JANEIRO 
 
 
RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO 
 
RECORRENTES: ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS, MIGUEL PEREIRA DE SOUZA,
ANDERSON NEVES MACHADO
 
Advogados do RECORRENTE: PEDRO CORREA CANELLAS - RJ168484-A, EDUARDO
DAMIAN DUARTE - RJ106783-A, MARCIO ALVIM TRINDADE BRAGA - RJ141426-A 
Advogados do RECORRENTE: PEDRO CORREA CANELLAS - RJ168484-A, EDUARDO
DAMIAN DUARTE - RJ106783-A, MARCIO ALVIM TRINDADE BRAGA - RJ141426-A 
Advogado do RECORRENTE: MARCIO ELY CAMPOS VIANNA - RJ134801 
 
RECORRIDO: LEANDRO ALEX DE SOUZA DA SILVA
 
Advogados do RECORRIDO: LUCIANO RAMOS VOLK - RJ128493, CARLOS PETERSON
VIEIRA GIRAO - RJ174061, CELINA DA SILVA MATOS - RJ0148765, RENATA LIMA DE
ALENCAR - RJ172786, CARLOS MAGNO SOARES DE CARVALHO - RJ73969-A 
 
 
 

EMENTA
  

 
 

ELEIÇÕES 2020. RECURSOS ELEITORAIS. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CANDIDATOS
EM CHAPA MAJORITÁRIA ELEITOS. APREENSÃO DE DINHEIRO.
MATERIAL DE CAMPANHA E PLANILHA DE GASTOS. GRAVIDADE
DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CASSAÇÃO. AFASTAMENTO DA
INELEGIBILIDADE DO VICE-PREFEITO. 
 
I. Afigura-se regular a apreensão efetuada pelos fiscais da Justiça Eleitoral
em veículo automotor, mesmo quando decorrente de “denúncia anônima” e
desacompanhada de mandado. Diligência que apresenta natureza de
busca pessoal, sendo prescindível a autorização judicial prévia, uma vez
que havia fundada suspeita  da prática de compra de votos no dia da
eleição, fato que se consubstancia no crime previsto no art. 299 do CE
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(STF, RHC 117767, Rel. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, julgado em
11/10/2016). Preliminar de nulidade da busca e apreensão rechaçada.
 
II. Decisão que acolhe parcialmente embargos de declaração, sem prévia
intimação da parte adversa, para esclarecer entendimento vinculante do
STF, acerca da prescindibilidade de trânsito em julgado para cumprimento
da sentença (ADI 5.525/DF), mas expressa no sentido de que dito
cumprimento apenas seria admissível após o julgamento nas instâncias
ordinárias, não prejudicou a parte, pois o presente recurso bastou para
resguardar integralmente a situação jurídica da parte e assegurar o
reexame – opportuno tempore! – da matéria. Ademais:  “O §1º [do art. 282]
diz menos do que poderia dizer: na verdade, ausente o prejuízo, a
nulidade, seja de que espécie for, não será decretada” (ALVIM, Teresa
Arruda et al. Primeiros comentários ao Código de Processo Civil. 3ª ed.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 532 – grifado no original).  
 
III. O juízo a quo condenou, por abuso de poder econômico, os integrantes
de chapa majoritária eleita e terceiro, membro da equipe de campanha dos
candidatos, flagrado por agentes de fiscalização eleitoral, no dia do pleito,
com material de propaganda, quantia expressiva em espécie e tabela de
gastos, em veículo automotor estacionado próximo a local de votação.
Sentença que cassou os diplomas dos eleitos e aplicou a sanção de
inelegibilidade a todos os investigados, com fulcro no art. 22, XIV, da LC nº
64/90.
 
IV. Apreensão de R$6.200,00 em espécie, 06 folhetos de propaganda
eleitoral da chapa majoritária e planilha discriminando despesas eleitorais,
na qual chamam atenção, notadamente, os valores destinados à atividade
“boca de urna dia eleição” com a quantidade de 150, valor unitário de
R$150,00 e gasto total de R$22.500,00 por dia.
 
V. Investigado que afirma ser a quantia apreendida fruto de atividade
comercial em sua loja de ferramentas e destinado ao pagamento de
contratos de locação. Depoimento judicial evasivo de seu antigo
funcionário, que teria sacado e lhe entregue a quantia apreendida, sem ter
certeza a respeito da sua finalidade.
 
VI. Versão da defesa pouco plausível, não sendo crível que alguém transite
com tamanha quantia para pagamento de aluguel justamente no dia do
pleito, próximo ao local de votação, com material de campanha e planilha
contendo descrição de atividades ilícitas, dentre outras tipicamente
eleitorais. Planilha, aliás, cujo teor e existência nem sequer foram
esclarecidos ou mencionados nas peças de defesa.
 
VII. Liame subjetivo do 3º Recorrente com o candidato a Prefeito
devidamente demonstrado pelos panfletos de campanha encontrados, bem
como pelas postagens de apoio em sua rede social, inclusive com fotos,
evidenciando proximidade entre os envolvidos. 
 
VIII. Despicienda a análise probatória da AIJE nº 0600726-56, referente a
situação fático-jurídica independente e distinta, bem como da Cautelar nº
0600745-62, que resultou em busca e apreensão duas semanas depois do
flagrante, na residência do então terceiro investigado e extinta por ausência
de substrato probatório.
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IX. A demonstração da compra de votos individualizada de eleitores
determinados se torna prescindível para comprovação da consumação do
ato ilícito. A prática abusiva já vinha se realizando ao longo da campanha,
com uma série de gastos não contabilizados e para fins espúrios. 
 
X. Valor apreendido que não se afigura de baixa monta, como sustentado
pela defesa, principalmente se observado como parte de um total descrito
na planilha a revelar manejo indevido de recursos expressivos, cerca de R$
248.000,00. 
 
XI. Município com pouco mais de 30.000 eleitores, em que a diferença para
o segundo colocado foi de 1.454 votos. Números na planilha constando
que houve “boca de urna” para a compra de 150 eleitores e distribuição de
40 cestas básicas. Conduta apta a comprometer, embora, a rigor, seja
desnecessário (cf. art. 22, XVI, da LC 64/90), a igualdade entre candidatos,
notadamente se observado que cada vantagem concedida pode influenciar
não apenas o eleitor agraciado, como também as pessoas próximas de sua
convivência.
 
XII. Gravidade dos fatos, elemento essencial e suficiente para caracterizar
o abuso de poder, consoante o inciso XVI do artigo 22 da LC nº 64/90, que
resta objetivamente comprovada pelas circunstâncias do flagrante
efetuado.
 
XIII. Situação similar, e até menos grave, com apreensão de R$2.900,00
em espécie dentro de veículo automotor localizado próximo ao local de
votação, em que esta Corte reconheceu a prática de abuso de poder
econômico (TRE/RJ, RE nº 228, Rel. Des. Carlos Santos De Oliveira,
Publicação:  22/11/2018).
 
XIV.   A responsabilidade do candidato a Vice-Prefeito pelo ilícito praticado
não restou comprovada, sendo mero beneficiário direto, em chapa
majoritária una e incindível, da conduta praticada pelo 2º Recorrente em
conluio com o Prefeito. Sanção de inelegibilidade prevista no art. 22, XIV,
da LC nº 64/90, de caráter personalíssimo, devendo a sentença ser
reformada neste ponto, tão somente para afastar sua aplicação ao Vice
eleito. (TSE. RO nº 138069, DJe 07/02/2017, Rel. Min. Henrique Neves da
Silva; TRE/RJ. RE nº 170594. DJe 11/12/2017, Rel. Antonio Aurélio Abi
Ramia Duarte)
 
XV. PROVIMENTO PARCIAL do recurso conjunto dos integrantes da
chapa majoritária, apenas para afastar a sanção de inelegibilidade do Vice-
Prefeito; DESPROVIMENTO do recurso do 3º Recorrente, mantIda a
cassação do diploma dos eleitos e inelegibilidade dos responsáveis, a
culminar em novas eleições. 
 

 
 
ACORDAM OS MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO,
NOS TERMOS DA DECISÃO QUE SEGUE:
 
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM-SE AS PRELIMINARES, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR. POR MAIORIA, PROVEU-SE PARCIALMENTE O RECURSO CONJUNTO DE
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS E MIGUEL PEREIRA DE SOUZA, APENAS PARA
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AFASTAR A SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE COMINADA AO SEGUNDO, VICE-PREFEITO
ELEITO, E DESPROVEU-SE O RECURSO DE ANDERSON NEVES MACHADO, DEVENDO
SER REALIZADAS NOVAS ELEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR, QUE FICOU VENCIDO NO TOCANTE AO
ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA NO QUE SE REFERE AO CUMPRIMENTO DA DECISÃO,
VENCIDOS OS DESEMBARGADORES ELEITORAIS TIAGO SANTOS SILVA E AFONSO
HENRIQUE FERREIRA BARBOSA.
 
 
 

RELATÓRIO
  

 
  

Trata-se de recursos eleitorais, o primeiro interposto no id 31079671 conjuntamente por 
ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS e MIGUEL PEREIRA DE SOUZA, respectivamente,
Prefeito e Vice eleitos no pleito de 2020 em Armação dos Búzios, e o segundo, no id 31079675,
por ANDERSON NEVES MACHADO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 172ª Zona
Eleitoral (id 31079646), integrada pela decisão de id 31079663, que julgou parcialmente
procedente os pedidos formulados pelo candidato a Prefeito adversário, LEANDRO ALEX DE
SOUZA DA SILVA, em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE).
 
O decisum reconheceu que restou demonstrada a prática do abuso de poder pelos recorridos,
diante do flagrante efetuado pela equipe de fiscalização – que no dia do pleito apreendeu com o
investigado Anderson Machado, no interior de seu veículo estacionado próximo a local de
votação, R$ 6.200,00 em espécie, 06 unidades de folheto de propaganda do candidato Alexandre
Martins e uma planilha discriminando valores e serviços a serem pagos – aliado aos depoimentos
judiciais e a comprovação da proximidade entre os envolvidos.
 
Por conseguinte, cassou os diplomas dos candidatos investigados e aplicou a todos sanção de
inelegibilidade por 08 anos, a contar das eleições de 2020, na forma do art. 22, XIV, da LC nº
64/90. Contudo, afastou a incidência de multa, prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97, por se
tratar de medida desproporcional diante das demais penalidades mais gravosas impostas.
 
Petição avulsa do Partido Democrático Trabalhista - PDT, no id 31079664, legenda pela qual o
investigante disputou o pleito de 2020, requerendo a integração no processo na qualidade de
assistente simples, sob o fundamento de que será afetada juridicamente com a eventual
cassação dos mandatos em cargos majoritários de Armação de Búzios. 
 
Em suas razões, os primeiros recorrentes alegam, preliminarmente, que o juiz acolheu embargos
de declaração do investigante, retirando a determinação de que os seus afastamentos da Chefia
do Executivo somente ocorresse após o trânsito em julgado, sem, no entanto, conceder-lhes a
oportunidade de manifestação prévia sobre a matéria, em violação ao princípio do contraditório
previsto nos arts. 7º, 9º e 10º do Código de Processo Civil.
 
Aduzem, ainda, nulidade das provas obtidas mediante a busca e apreensão realizada sem prévio
requerimento ministerial ou mandado judicial, lastreada exclusivamente em “denúncia anônima”,
procedimento que contraria jurisprudência do STJ (HC nº 359.620, rel. Min. Jorge Mussi, DJE
16.08.2017).
 
Destacam que, no âmbito desta Especializada, o poder de polícia deve restringir-se às
providências necessárias para inibir práticas ilegais, motivo pelo qual qualquer medida típica de
investigação necessita de autorização judicial, à luz do art. 41, §2º, da Lei nº 9.504/97 e julgado
do TSE (Agravo de Instrumento nº 477-38, Rel. Min. Tarcísio de Vieira de Carvalho Neto,
14.11.2019)
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Apontam que não houve flagrante delito e que, após o episódio, foi ajuizada Medida Cautelar nº
0600745-62.2020.6.19.0172, em 02.12.20, julgada extinta por ausência de substrato probatório,
fato que reforça o procedimento açodado adotado pelos policiais.
 
No mérito, afirmam que a sentença parte de premissa equivocada, pois o senhor Anderson
Machado nunca foi coordenador de campanha, tampouco nomeado para trabalhar na Prefeitura,
sendo somente um eleitor entusiasta, sem qualquer vínculo formal ou informal, havendo inclusive
certidão demonstrando que ele jamais ocupou cargo público naquele Município.
 
Asseveram que inexiste prova do prévio conhecimento dos fatos, sendo descabido exigir que
atuem como “agentes garantidores” e que ocorra cassação de mandato eletivo com base em
meras presunções, sob pena de se incidir em responsabilidade objetiva sem previsão legal. 
 
Nesse ponto, reforçam que a sentença utilizou como prova para presumir que o investigado
Anderson Machado atuaria na Prefeitura, documento juntado somente em sede de alegações
finais referente a postagem em sua rede social, sem que sequer fosse colacionado a respectivo
URL. 
 
Argumentam que a sentença condenou os candidatos pelo denominado “conjunto da obra”,
mencionando o teor da AIJE nº 0600726-56.2020.6.19.0172, em que o mesmo Juízo reconheceu
a prática do abuso de poder econômico.
 
Salientam que não restou claro qual seria a ligação entre os fatos narrados naquela demanda e o
presente feito, hipótese que viola a segurança jurídica, uma vez que não é possível a cassação
com base em situações estranhas ao processo.
 
Sustentam que não houve a consumação da conduta, porquanto não praticado qualquer dos
verbos núcleos descritos no art. 41-A da Lei nº 9.504/97. Isso porque não foi comprovada a
entrega de valores a eleitor ou sequer identificado alguém que tenha sido cooptado, fato que
impede a condenação dos investigados.
 
Relatam que o montante apreendido na diligência gira em torno de 3,36% do arrecadado na
campanha (R$184.000,00), o que afasta a gravidade dos fatos, elemento essencial para
caracterizar a prática abusiva  a justificar a perda de mandato eletivo obtido nas urnas.
 
Ressaltam, por fim, que a sanção de inelegibilidade, por ter caráter personalíssimo, não pode ser
estendida ao Vice da chapa majoritária de forma automática, pois, no caso concreto, possui no
máximo a condição de mero beneficiário, sem participação ou anuência com os fatos apurados.
 
Pretendem, portanto, o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito
autoral, ante à ausência de “lastro factual, probatório e jurídico a ensejar sanções tão gravosas,
violadoras dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da soberania da vontade
popular”. 
 
Alternativamente, pugnam para que seja “decotada” a sentença quanto à decretação de
inelegibilidade do recorrente Miguel Pereira de Souza.
 
Por sua vez, o recorrente Anderson Neves Machado salienta que o valor apreendido seria fruto
de sua atividade comercial desenvolvida em sua loja de ferramentas, devidamente demonstrado o
seu destino mediante cópias dos contratos de locação comercial e seus respectivos recibos, bem
como pelo depoimento judicial de seu funcionário relatando que recolheu o dinheiro na empresa
no dia anterior e entregou ao recorrente para pagar os aluguéis.
 
Aponta que a certidão juntada pelos demais investigados evidencia que jamais trabalhou no
Município de Armação dos Búzios, tendo a sentença ignorado as provas listadas para, por mera
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presunção, afirmar que houve o ilícito eleitoral, que o recorrente atuava como coordenador de
campanha do candidato Alexandre Martins, e que posteriormente trabalhou na Prefeitura.
 
Reforça que a busca e apreensão realizada em sua residência não encontrou nenhum ilícito,
ensejando inclusive o arquivamento da Tutela Cautelar nº 0600745-62.2020.6.19.0172.
 
Requer, portanto, o provimento do recurso para que “seja julgada improcedente a presente AIJE,
consoante as provas incontestes juntadas aos autos”.
 
Em contrarrazões (id 31079683) pretende o recorrido a manutenção da sentença, tendo em vista
que:
 
I - Os embargos de declaração acolhidos pelo juízo a quo se prestaram a afastar contradição com
a jurisprudência do TSE, que sedimentou entendimento de que a cassação do registro e diploma
não necessita do trânsito em julgado, sendo que o simples desprovimento do recurso dos
investigados já levaria esta instância a determinar o cumprimento da sentença imediatamente;
 
II -  A nulidade da busca e apreensão não foi abordada por nenhuma das contestações,
ocorrendo preclusão da matéria, não podendo ser alçada à questão de ordem pública processual.
Demais disso, a inviolabilidade de domicílio não se estende a automóvel de passeio, tendo a
diligência sido realizada em situação de flagrante delito, o que afasta a necessidade de chancela
judicial;
 
III - Os recibos juntados por Anderson Machado em sua contestação são referentes a R$
4.000,00, sem especificação do objeto locatício; R$ 1.000,00 sem assinatura do suposto locador
e R$ 2.000,00 de uma loja sem identificação de quem assinou, totalizando R$ 7.000,00, que
representa considerável diferença com o valor de R$ 6.200,00 apreendidos;
 
IV - O referido investigado afirma que os aluguéis seriam para custeio de uma loja, um galpão e
de sua residência, porém o segundo recibo mencionado seria referente a um terreno, contradição
que reforça que o investigado não diz a verdade;
 
V - É “pueril” a alegação de que o flagrado no dia do pleito, nas imediações de uma seção
eleitoral, com dinheiro, santinhos e uma planilha discriminando valores referentes a gastos com
“coordenador, cesta básica, cabo eleitoral, boca de urna e refeição”, não estaria praticando
crimes eleitorais;
 
VI - A única prova testemunhal de defesa em nada acrescentou “ao seu arredio e insidioso
relato”, apenas deixando mais dúvidas quanto a sua real conduta;
 
VII - O arquivamento da Tutela Cautelar nº 0600745-62.2020.6.19.0172 não ilide a
responsabilidade de Anderson Machado, pois a busca e apreensão em sua residência foi
promovida pelo próprio Ministério Público, e não pela oposição, convicto de que ele era um dos
coordenadores da campanha majoritária;
 
VIII - A certidão atestando a ausência de vínculo do recorrente com o Poder Público Municipal
deve ser impugnada, uma vez que o investigado, após ter publicado em sua própria rede social
que teria sido admitido nos quadros da Prefeitura, ficou silente a esse respeito ao longo da
instrução, só se manifestando em sede recursal, após a juntada do documento pelos demais
recorrentes;
 
IX - Pelas circunstâncias dos autos, resta evidente que os candidatos tinham ciência prévia do ato
ilegal, sendo o uso indevido de dinheiro não contabilizado para fins vedados em campanha,
conduta praticada e reconhecida pelo Juízo a quo em AIJE diversa, nº 0600726-
56.2020.6.19.0172, o que reforça a metodologia utilizada pelos candidatos, beneficiários diretos
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do ilícito orquestrado;
 
X - A condenação pelo “conjunto da obra” espelha não uma ilação ou presunção de um
determinado fato, mas a reunião de vários que “ mesmo por ações distintas e diferentes agentes,
serviram para formar sua convicção sobre a conduta do principal ator, o Prefeito eleito”;
 
XI - A planilha apreendida discriminava o gasto de R$ 22.500,00 para compra de votos, com R$
150,00 para cada eleitor. Como foram apreendidos somente R$ 6.200,00, há considerável
diferença, a partir da qual se deduz que ela seria correspondente ao valor já despendido, a
evidenciar tanto a consumação do ilícito quanto sua própria gravidade. 
 
Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou preliminarmente: (i) pela
admissibilidade do PDT como assistente simples, em razão de seu interesse jurídico com a
realização de novas eleições, (ii) pela legalidade da busca e apreensão efetuada e (iii) pela
inexistência de cerceamento da defesa com a acolhimento dos embargos de declaração sem
oitiva do ex adverso, porquanto apenas adotou-se entendimento já sedimentado pelo TSE acerca
da prescindibilidade do trânsito em julgado para cassação dos eleitos (id 31084912).
 
No mérito, opinou pelo desprovimento dos recursos, uma vez demonstrada, mediante prova
robusta, a prática pelos recorrentes do abuso de poder econômico e da captação ilícita de
sufrágio, com potencialidade de influenciar o pleito de  2020 (id 31084912).
 
Petição avulsa dos candidatos eleitos (id 31091564), na qual pugnam pela abertura de prazo para
se manifestarem a respeito do pedido de deferimento da assistência formulado pelo PDT,
destacando que a Procuradoria já opinou pelo seu deferimento sem que a defesa tenha sido
ouvida a respeito da matéria e reiteração do pedido no id 31124463.
 
Manifestação do PDT Nacional pela desistência do requerimento de intervenção como assistente
simples (id 31131593).
 
É o relatório. 
 
 
 

(Os Advogados Eduardo Damian Duarte e Carlos Magno Soares de Carvalho usaram da
palavra para sustentação.)

 
 
 
 
 

 
 

VOTO VENCEDOR
  

 
  

Inicialmente, deixa-se de apreciar o pedido de assistência simples, tendo em vista a perda do
objeto com a desistência informada. Dito isso, passa-se à análise das demais questões
preliminares suscitadas.
 
 
 
 
1. Do acolhimento parcial dos embargos de declaração em 1º grau sem a oitiva prévia dos
investigados.
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Assiste razão ao Ministério Público Eleitoral, ao opinar pela inexistência de cerceamento da
defesa com o acolhimento dos embargos de declaração sem oitiva do ex adverso, porquanto
apenas se adotou entendimento já sedimentado pelo TSE acerca da prescindibilidade do trânsito
em julgado para cassação dos eleitos (id 31084912).
 
Com efeito, o douto juiz a quo assentou:
 

No entanto, ACOLHO os embargos de declaração do investigante para
retirar da sentença a informação de que o afastamento do Chefe do
Executivo e seu vice só ocorrerão após o trânsito em julgado, tendo em
vista que o efeito suspensivo das decisões que acarretam a cassação de
registro, afastamento do titular ou a perda do mandato só perduram até o
julgamento nas instâncias ordinárias, salvo a obtenção de medida cautelar
em sentido contrário. (id 31079663).
 

Na verdade, aliás, essa conclusão obedece ao precedente vinculante do Supremo Tribunal
Federal (art. 927, inc. I, do CPC), que  “julgou parcialmente procedente a ação” para declarar a
inconstitucionalidade da locução "após o trânsito em julgado", prevista no § 3º do art. 224 do
Código Eleitoral, porque: “4. No tocante à exigência de trânsito em julgado da decisão que implica
na vacância do cargo, prevista no art. 224, § 3º do Código Eleitoral, seus efeitos práticos
conflitam com o princípio democrático e a soberania popular. Isto porque, pelas regras eleitorais
que institui, pode ocorrer de a chefia do Poder Executivo ser exercida, por longo prazo, por
alguém que sequer tenha concorrido ao cargo. Dessa forma, a decisão de última ou única
instância da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação do diploma ou a
perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário, em regra, será executada
imediatamente, independentemente do julgamento dos embargos de declaração.” (ADI nº
5.525/DF, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, publicado em 29/11/2019 – g.n.).
 
O próprio Tribunal Superior Eleitoral, como já mencionado, decidiu no mesmo sentido:
 

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO. CANDIDATO A PREFEITO.
INDEFERIMENTO. EMBARGOS. OMISSÕES. ART. 224 DO CÓDIGO
ELEITORAL.
 
(...)
 
FIXAÇÃO DE TESE. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL E
CONVOCAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES.
 
1. As hipóteses do caput e do § 3º do art. 224 do Código Eleitoral não se
confundem nem se anulam. O caput se aplica quando a soma dos votos
nulos dados a candidatos que não obteriam o primeiro lugar ultrapassa
50% dos votos dados a todos os candidatos (registrados ou não); já a regra
do § 3º se aplica quando o candidato mais votado, independentemente do
percentual de votos obtidos, tem o seu registro negado ou o seu diploma
ou mandato cassado.
 
2. A expressão "após o trânsito em julgado", prevista no § 3º do art. 224 do
Código Eleitoral, conforme redação dada pela Lei 13.165/2015, é
inconstitucional.
 
3. Se o trânsito em julgado não ocorrer antes, e ressalvada a hipótese
de concessão de tutela de urgência, a execução da decisão judicial e
a convocação das novas eleições devem ocorrer, em regra:
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3.1. após a análise dos feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral, no caso dos
processos de registro de candidatura (LC 64/90, arts. 3º e seguintes) em
que haja o indeferimento do registro do candidato mais votado (art. 224, §
3º) ou dos candidatos cuja soma de votos ultrapasse 50% (art. 224, caput);
e
 
3.2. após a análise do feito pelas instâncias ordinárias, nos casos de
cassação do registro, do diploma ou do mandato, em decorrência de
ilícitos eleitorais apurados sob o rito do art. 22 da Lei Complementar
64/90 ou em ação de impugnação de mandato eletivo.
 
Embargos de declaração acolhidos e providos, em parte.
 
(TSE, REspE nº 13925, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Pub:
28/11/2016. Grifo nosso).
 
***
 
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EXECUÇÃO DE JULGADO
DEFERIDO. DESNECESSÁRIO AGUARDAR–SE O TRÂNSITO EM
JULGADO. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
PROCEDÊNCIA. DEPUTADO ESTADUAL. SUPLENTE. CASSAÇÃO.
INELEGIBILIDADE SUPERVENIENTE.Histórico da demanda
 
1. Contra decisão pela qual deferido pedido de execução imediata, após a
publicação, do acórdão proferido nos autos do RCED nº 0603911–94, em
que cassado seu diploma de suplente de deputado estadual, ante a
inelegibilidade superveniente prevista no art. 1º, I, d, da LC nº 64/1990,
maneja agravo regimental Luiz Pimentel Sobral.Do agravo regimental
 
2. A decisão agravada está em consonância com o entendimento
desta Corte Superior que preconiza a execução imediata de seus
acórdãos que importem a cassação de mandato eletivo, depois de sua
publicação, não sendo necessário aguardar–se o trânsito em julgado
e nem mesmo a oposição de embargos de declaração, ausente efeito
suspensivo.
 
3. O entendimento fixado por este Tribunal Superior, no julgamento
dos ED–REspe nº 139–25, quanto à inconstitucionalidade da
expressão "após o trânsito em julgado" contida no art. 224, § 3º, do
Código Eleitoral – posteriormente confirmado pelo Supremo Tribunal
Federal, ao exame da ADI 5525 – autoriza a execução imediata do
acórdão proferido pela instância ordinária final que importe a
cassação de mandato eletivo, após sua publicação, a resguardar a
garantia fundamental da prestação jurisdicional célere bem como a
legitimidade exigida para o exercício da representação
popular.Agravo não provido.
 
(TSE, Pet nº 060035202, Rel. Min. Rosa Weber, Publicação: 05/08/2020.
Grifo nosso).
 

Cumpre registrar, por essencial, que a solução dos embargos de declaração, expressa  ao
mencionar “que o efeito suspensivo das decisões que acarretam a cassação de registro,
afastamento do titular ou a perda do mandato só perduram até o julgamento nas instâncias
ordinárias, salvo a obtenção de medida cautelar em sentido contrário”, não tinha eficácia imediata
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 em relação à defesa e não causou nenhum gravame aos recorrentes, pois o “recurso inominado”
pertence à instância ordinária. Destarte, bastaria interpor o recurso, como efetivamente bastou,
para assegurar o exame – opportuno tempore! – da matéria, sendo o recurso inominado, por si
só, absolutamente suficiente a resguardar integralmente a situação jurídica da parte.
 
Assim, os recorrentes alegam que não tiveram oportunidade prévia de se manifestar, mas nem
sequer aludiram ao que seria relevante – substancialmente – mencionar para ser lá analisado,
pelo que a arguição se faz meramente formal e esvaziada.
 
Como ensina a doutrina, inequivocamente à luz do CPC em vigor: “O §1º [do art. 282] diz menos
do que poderia dizer: na verdade, ausente o prejuízo, a nulidade, seja de que espécie for, não
será decretada” (ALVIM, Teresa Arruda et al. Primeiros comentários ao Código de Processo Civil
. 3ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 532 – grifado no original).
 
Desse modo, rejeito o requerimento de nulidade da decisão dos embargos de declaração.
 
2. Da Preliminar de nulidade da busca e apreensão sem mandado judicial:
 
Não obstante a diligência ter se originado de “denúncia anônima” desacompanhada de mandado
judicial, as peculiaridades do caso concreto evidenciam a regularidade do ato praticado pelos
fiscais da Justiça Eleitoral.
 
Isso porque a apreensão do material foi realizada no interior de automóvel, onde havia fundadas
suspeitas da prática de compra de votos no dia da eleição, fato que se consubstancia, em tese,
no crime previsto no art. 299 do Código Eleitoral, possuindo a diligência natureza de busca
pessoal, a tornar prescindível a autorização judicial prévia para sua realização, nos termos da
jurisprudência do STF:
 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ORDEM ECONÔMICA. FORMAÇÃO DE CARTEL. DISTRIBUIÇÃO E
REVENDA DE GÁS DE COZINHA. BUSCA PESSOAL. APREENSÃO DE
DOCUMENTOS EM AUTOMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
 
1. Apreensões de documentos realizadas em automóvel, por
constituir típica busca pessoal, prescinde de autorização judicial,
quando presente fundada suspeita de que nele estão ocultados
elementos de prova ou qualquer elemento de convicção à elucidação
dos fatos investigados, a teor do § 2º do art. 240 do Código de
Processo Penal. 
 
2. No dia em que realizadas as diligências de busca domiciliar na
residência do recorrente eram obtidas informações, via interceptação
telefônica (não contestadas), de que provas relevantes à elucidação dos
fatos eram ocultadas no interior de seu veículo e que poderiam, conforme
ele próprio afirmou, culminar na sua prisão. Diante dessa fundada suspeita,
procedeu-se a busca pessoal no veículo do recorrente, estacionado, no
exato momento da apreensão dos documentos, em logradouro público.
Conforme atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente estava
presente na ocasião da vistoria do veículo.
 
3. Recurso ordinário a que se nega provimento.
 
(STF, RHC 117767, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado
em 11/10/2016. Grifo nosso).
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No caso concreto, as fundadas suspeitas restaram demonstradas pelo depoimento dos agentes
que realizaram o ato. Confiram-se:
 

“[...] me recordo dos fatos e era um Corolla Preto; estava em
patrulhamento próximo do hospital no bairro São José momento em
que eu recebi uma denúncia vinda da 5ª CIA no sentido de que
algumas pessoas estavam distribuindo dinheiro e deram as
características dos veículos em que elas estavam; os veículos eram
um Corolla Preto; passando próximos ao hospital vimos o referido
automóvel, fizemos a abordagem e foi encontrado no porta luva do carro
uma quantidade razoável de dinheiro, cerca de seis mil e pouco reais e
também uma quantidade considerável de material de campanha; [...]” 
(Tenente MADUREIRA, Comandante da 5ª CIA/PMERJ - id 31079624).
 
“[...] estávamos de serviço no dia e eu era motorista do tenente Madureira; 
recebemos uma informação do fiscal de dia que ele recebeu via 190
uma denúncia de um Corolla Preto que estava fazendo boca de urna,
distribuindo dinheiro em espécie; quando eu avistei um Corolla Preto
de frente ao hospital, fiz a volta e abordamos; fiquei no lado de fora na
escolta e o tenente fez a revista no interior do veículo; o veículo estava em
frente ao hospital e ali próximo tem a escola São José; foi apreendido seis
mil e duzentos reais; [...]” (Policial Militar VIVIANE RODRIGUES - id
31079624). 
 

Destarte, rejeito a preliminar de nulidade suscitada. 
 
3. Do mérito.
 
3.1.     A demanda versa sobre alegado abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio
praticados pelos candidatos a Prefeito e seu Vice, eleitos no certame de 2020, por intermédio de
integrante de sua equipe de campanha, flagrado por agentes de fiscalização desta Especializada
realizando compra de votos, no dia do pleito, perto do local de votação. 
 
Na sentença, o magistrado reconheceu a prática da conduta abusiva e cassou os diplomas dos
eleitos, bem como aplicou a sanção de inelegibilidade a todos os investigados, pelo prazo de 08
anos.
 
No entanto, julgou improcedente o pedido de condenação em multa  por conduta vedada (art. 73,
§4º da LE) – requerimento genérico de condenação pecuniária na petição inicial sem identificação
pelo investigante de qual tipo eleitoral teria sido praticado – por entender ser medida
desproporcional diante das sanções de inelegibilidade e perda do mandato já aplicadas aos
investigados.
 
Com relação à captação ilícita de sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/97, efetuou mera
menção tangencial em dois julgados colacionados na fundamentação, inexistindo apreciação
detida dos elementos integrantes do tipo eleitoral e nem condenação expressa em tal ilícito com a
respectiva cominação de multa, sanção pecuniária necessariamente cumulativa à inelegibilidade,
conforme entendimento do TSE.
 

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEIÇÕES 2008.
PREFEITO E VICE-PREFEITO. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. SANÇÕES CUMULATIVAS.
TÉRMINO MANDATO. DESPROVIMENTO.
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1. As sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/97 cassação do
registro ou do diploma e multa são cumulativas. Portanto, verificado o
término do mandato em 31.12.2016, não há sentido no prosseguimento do
feito, por perda de objeto, sem prejuízo de ação penal com base nas
mesmas condutas (art. 299 do Código Eleitoral). Precedentes.
 
2. Agravo regimental desprovido
 
(TSE, AI nº 3473, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação:  27/03/2018. Grifo
nosso)
 

 
Desse modo, conclui-se que apenas o abuso de poder econômico foi objeto de condenação pelo
juízo a quo, operando-se trânsito em julgado com relação ao capítulo que trata do ilícito descrito
no art. 41-A, em razão da incidência do princípio da ne reformatio in peius, porquanto apenas os
investigados interpuseram recurso. 
 
Pois bem. Sobre a configuração do abuso de poder, ensina José Jairo Gomes:
 

“No Direito Eleitoral, por abuso de poder compreende-se o mau uso de
direito, situação ou posição jurídico-social com vistas a se exercer indevida
e ilegítima influência em processo eleitoral. Isso ocorre seja em razão do
cerceamento de eleitores em sua fundamental liberdade política, seja em
razão da manipulação de suas consciências políticas ou indução de suas
escolhas em direção a determinado candidato ou partido político.” (Direito
Eleitoral, 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 729).  
 

Mais especificamente, na lição do mesmo autor: “a expressão abuso de poder econômico deve
ser compreendida como a realização de ações (ativas ou omissivas) que consubstanciem mau
uso de recurso, estrutura, situação jurídica ou direito patrimoniais em proveito ou detrimento de
candidaturas. A finalidade do agente é influenciar a formação da vontade política dos cidadãos,
condicionando o sentido do voto, e assim interferir em seus comportamentos quando do exercício
do sufrágio. Por terem o propósito de exercer indevida influência no processo eleitoral, as
referidas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem, revelando a
existência de exorbitância, desbordamento ou excesso no exercício da situação jurídica ou dos
respectivos direitos e no emprego de recursos.” (Ibid. p. 740 – grifado no original).
 
E conclui:
 

  Dada a sua vagueza e amplitude, o conceito de abuso de poder
econômico comporta preenchimento por inúmeros fatos ou situações,
ações ou omissões, que, em si mesmos, não são necessariamente ilícitos.
(loc. cit.).
 

Assim, consoante o inciso XVI do art. 22 da LC nº 64/90, “para a configuração do ato abusivo,
não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.”
 
3.2.       Dito isso, observa-se que a equipe de fiscalização, no dia 15 de novembro de 2020, data
do 1º turno da eleição municipal, apreendeu em veículo do investigado Anderson Neves
Machado, R$ 6.200,00 em espécie, 6 folhetos de propaganda eleitoral da chapa majoritária eleita
e uma planilha discriminando atividades de campanha e valores, cujo somatório discriminados
consigna a movimentação de R$ 248.160,00 (página 01 do id 31079492, auto de apreensão que
acompanha a petição inicial). 
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Confiram-se exemplar do panfleto e a referida planilha: 
 

(página 05 do id 31079492)
 

 
 
 

(página 04, do id 31079492)F
 

 
 
 
Na mesma data da apreensão, foi colhido Termo de Declaração de Anderson Neves Machado,
bem como dos fiscais eleitorais que efetuaram a diligência, Viviane Rodrigues Moraes Ferrari e
Victor Santos Madureira. 
 
O investigado, quando inquirido, informou “que se compromete a comparecer em Juízo quando
citado. Afirma que, somente, prestará esclarecimentos perante ao Juiz Eleitoral. E mais não
disse” (fl. 06 do id 31079492).
 
Com efeito, confira-se o relato do fiscal Victor Santos Madureira (fl. 09 do id 31079492), bastante
semelhante ao de Viviane Moraes (fl. 08 do id 31079492):
 

(...) que em serviço na eleição municipal de Armação dos Búzios logra em
conduzir o nacional ANDERSON NEVES MACHADO após denúncia 190
que estaria em um veículo TOYOTA COROLLA de cor preta distribuindo
dinheiro para compra de votos. Que abordando o veículo e procedendo na
revista foi encontrado no porta-luvas a quantia de R$6.200,00 e material de
campanha do candidato a prefeito ALEXANDRE MARTINS de legenda
número 10; além de uma planilha com valores discriminados com atenção
ao valor estipulado para compra de votos no valor de R$ 150,00 para cada
eleitor. E mais não disse. 
 

Diante de tais elementos probatórios, o candidato a Prefeito derrotado nas eleições, Leandro Alex
de Souza da Silva, ajuizou a presente demanda, na qual foram colhidos, na etapa instrutória, o
depoimento dos referidos fiscais que efetuaram a diligência, bem como o de Maicon Cruz da
Silva, testemunha de defesa e funcionário do investigado Anderson em seu estabelecimento
comercial de aluguel de ferramentas à época dos fatos. 
 
Confira-se o teor dos depoimentos (id 31079624 e seguintes), cuja transcrição não literal foi
elaborada pelo Ministério Público da 172ª Zona Eleitoral (id 31079643), custos legis neste feito:  
 

Indagado pelo advogado do investigante, disse: me recordo dos fatos e era
um Corolla Preto; estava em patrulhamento próximo do hospital no bairro
São José momento em que eu recebi uma denúncia vinda da 5ª CIA no
sentido de que algumas pessoas estavam distribuindo dinheiro e deram as
características dos veículos em que elas estavam; os veículos eram um
Corolla Preto; passando próximo ao hospital vimos o referido automóvel, 
fizemos a abordagem e foi encontrado no porta luva do carro uma
quantidade razoável de dinheiro, cerca de seis mil e pouco reais e
também uma quantidade considerável de material de campanha; o
material de campanha era do candidato Alexandre Martins; pelo o que
me recordo era só dele; dentro porta luva, próximo ao dinheiro, tinha
uma folha de papel em que descrevia a destinação do dinheiro,
descrição de algumas quantias em dinheiro; boca de urna, caminhão
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limpa etc; nessa planilha constava o termo boca de urna; no momento
da prisão ele falou pouco; tinham muitas notas de cinquenta e de
vinte reais; ele não falou qual o valor estipulado para a boca de urna; ele
quis falar pouco e ele não sabia o valor total que tinha no envelope; pela
planilha não deu para identificar se ele já tinha distribuído os valores;
existia uma planilha com valores e destinação; uns seriam para boca de
urna, outros para alimentação; não dava para saber se eles já tinham
distribuído algo, mas a notícia era no sentido que eles estavam distribuindo
dinheiro.” (...) Indagado pelo MPE, disse: “a denúncia falava que eles
estariam distribuindo dinheiro no bairro São José; quando ele foi abordado
disse que era morador dali, de Búzios; ele não quis falar muita coisa;
começou a revista e pedimos para ele acompanhar a revista; encontramos
o dinheiro no porta luvas; perguntei sobre o dinheiro e ele falou que era
dele; ele não disse de onde estava vindo e para ele estava indo com
aquele material todo. (Victor Santos Madureira, Comandante da 5ª
CIA/PMERJ. Grifo nosso).
 
***
 
Indagado pelo advogado do investigante, disse: “estávamos de serviço no
dia e eu era motorista do tenente Madureira; recebemos uma informação
do fiscal de dia que ele recebeu via 190 uma denúncia de um Corolla Preto
que estava fazendo boca de urna, distribuindo dinheiro em espécie;
quando eu avistei um Corolla Preto de frente ao hospital, fiz a volta e
abordamos; fiquei no lado de fora na escolta e o tenente fez a revista no
interior do veículo; o veículo estava em frente ao hospital e ali próximo tem
a escola São José; foi apreendido seis mil e duzentos reais; o dinheiro
estava em notas de cinquenta e notas de vinte; tinham folhetos do
candidato Alexandre Martins; tinham envelopes amarelos, se não me
engano; me recordo que haviam uns papéis e se não me engano
estava escrito boca de urna; tinham o nome de umas pessoas,
valores; não me recordo do valor individualizado ali referente à boca
de urna. Indagado pela defesa do primeiro e segundo investigados,
afirmou: “abordamos outros carros antes de abordar esse Corolla próximo
à escola Eulina porque quando a gente recebeu esta informação a gente
estava saindo do Eulina; ali próximo tinha um veículo e fizemos a
abordagem ali e nada foi constatado.” (Viviane Rodrigues Moraes Ferrari,
Policial Militar. Grifo nosso).
 
***
 
Indagado pelo advogado do investigado Anderson, disse: “não sei de nada
de apreensão, de dinheiro; eu trabalhava com Anderson e só; hoje não
trabalho com Anderson, mas trabalhei com ele na época; não sei o que
ele faz para sobreviver, só era um funcionário dele; eu trabalhava na
loja dele, desde o início quando abriu a loja; a loja era de aluguel de
ferramentas; todo o dinheiro que é pego comigo eu não sei qual é o
destino; presto conta em dinheiro vivo; sempre dou o dinheiro no
envelope; é um envelope de banco; não para onde ele vai com esse
envelope; no caso ele recolheu o dinheiro na época para pagar o galpão, o
aluguel da loja e outras coisas que não me interessam; o caixa era fechado
de quinze em quinze dias. Indagado pelo advogado do investigante,
apontou: “o dinheiro eu acho que foi recolhido no sábado; entreguei o
dinheiro para ele no sábado; a média de quinze em quinze dias é dez, vinte
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mil reais; não sei o que ele faz com o dinheiro; não sei o local em que
Anderson foi preso; o Anderson não tinha destino e não sei se ele tinha
negócios perto do hospital; não sei da vida dele e não tenho muito como
explicar onde são os locais de seu interesse; antigamente ele morava
na Marina, não sei hoje; na época da eleição ele morava na Marina; a loja
de ferramentas fica no Cruzeiro e não é perto do hospital; nunca fui
candidato; não sei informar porque ele estava com esse dinheiro no
dia das eleições”. (Maicon Cruz da Silva, testemunha de defesa. Grifo
nosso).
 

Pois bem. Dos elementos colimados no dia do pleito aliados aos depoimentos prestados ao longo
da instrução, é possível constatar a prática abusiva pelos recorrentes. Senão, vejamos.
 
Primeiramente, resta evidente que o dinheiro em espécie apreendido no 1º turno daquele pleito
apresentava destinação eleitoral, porquanto encontrado junto com material de campanha dos
candidatos investigados e de planilha discriminando despesas eleitorais, na qual chamam
atenção, notadamente, os valores destinados à atividade “boca de urna dia eleição” com a
quantidade de 150, valor unitário de R$ 150,00 e gasto total de R$ 22.500,00 por dia. 
 
Em sua defesa, o investigado Anderson Machado alega que o valor apreendido seria fruto de
atividade comercial em sua loja de ferramentas e destinado ao pagamento de contratos de
locação, demonstrado mediante contratos e recibos juntados à contestação (id 31079564 e
anexos) e depoimento de seu antigo funcionário que havia sacado e lhe entregue o dinheiro em
espécie.
 
No entanto, o que se constata do referido testemunho judicial supratranscrito, é uma versão
imprecisa da finalidade conferida àquele montante, conforme é possível observar nos excertos
negritados do depoimento de seu funcionário Maicon Cruz da Silva. 
 
Demais disso, é pouco plausível que o investigado pretendesse transitar com tamanha quantia
para pagamento de aluguel em sua atividade empresarial, justamente na data do pleito,
estacionado próximo a local de votação, e a guardasse no porta-luvas junto com material de
campanha e, principalmente, planilha de despesas eleitorais contendo o  item “boca de urna dia
eleição”
 
No ponto, impende ressaltar que nenhum dos recorrentes  esclarece o teor e própria existência
de tal planilha, inclusive não fazem menção em suas peças de defesa, e o documento, além de
gastos com boca de urna, contém despesas evidentemente ilícitas, como  “cesta básica” no valor
total de R$24.000,00 e “limpa fossa” na quantia de R$40.000,00. 
 
Por sua vez, o liame subjetivo com o candidato a Prefeito Alexandre Martins, beneficiário direto
da conduta ilícita, restou demonstrado pelos panfletos de sua campanha encontrados com a
planilha, bem como pelas postagens de apoio na rede social de Anderson Machado (fl. 04 do id
31079489), inclusive com fotos deste junto ao Prefeito, que evidenciam a proximidade entre os
envolvidos.
 

 
 

 
Ainda nesse ponto, Anderson Machado  informou, em sua rede social, que estaria agora
trabalhando na Prefeitura de Armação dos Búzios, após o início do mandato de Alexandre
Martins, conforme print de imagem juntada pelo investigado em sede de alegações finais (id
31079634) e considerado pelo Juízo a quo na fundamentação de sua sentença:
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Tal circunstância, porém, foi contestada pela defesa por meio de certidão emitida em 04/04/2022
pela Prefeitura, informando que o “requerente não teve nenhum vínculo empregatício no
município até a presente data” (id 31079660).
 
Nada obstante, embora o documento público sirva para infirmar a alegação de vínculo formal
entre Anderson Moraes e a nova gestão da Administração Municipal, não é suficiente para afastar
sua ligação com Alexandre Martins, devidamente demonstrada dos elementos acima
mencionados, que comprovam a sua atuação para favorecer a chapa eleita no pleito, mediante
emprego de valores expressivos na compra de votos, a viciar a vontade do eleitorado.
 
Ressalte-se, ainda, afigurar-se despicienda a análise probatória referente à AIJE nº 0600726-
56.2020.6.19.0172, mencionada na sentença e com tramitação autônoma, deflagrada após
diligência efetuada em quadro fático distinto e independente, sem qualquer repercussão no caso
concreto aqui em análise. 
 
Do mesmo modo, irrelevante o arquivamento, por ausência de substrato probatório, da Cautelar
nº 0600745-62.2020.6.19.0172, busca e apreensão realizada na residência de Anderson
Machado, porquanto os elementos dos autos já são suficientes à demonstração da prática
abusiva, e até mesmo porque apenas efetuada, segundo relato da própria defesa, cerca de duas
semanas após o flagrante, em 02.12.2022.
 
Com relação à consumação do ato ilícito, a demonstração da própria  compra de voto
individualizada de eleitor torna-se prescindível, uma vez que a prática abusiva, pelos fortes
indícios demonstrados no conteúdo da planilha apreendida, já vinha se protraindo ao longo da
campanha, com uma série de gastos não contabilizados e para fins espúrios, como, por exemplo,
distribuição de cestas básicas.
 
Diante disso, diferentemente do mencionado pela defesa, não há que falar em ausência de
gravidade por baixo montante apreendido R$ 6.200,00 correspondente a 3,36% do total
declarado em campanha (R$ 184.000,00) principalmente se observado, como parte de um
contexto mais amplo descrito na planilha, em que  movimentados R$ 248.160,00 não
contabilizados.
 
Nesse ponto, vale ressaltar, embora isso não se mostre fundamental, à luz do inciso XVI do art.
22 da LC 64/90, que o Município de Armação de Búzios é pequeno, com pouco mais de 30.000
eleitores, e a diferença na apuração entre o Prefeito eleito e o segundo colocado foi de 1.454
votos (fonte: https://resultados.tse.jus.br/oficial/#/eleicao;e=e426;uf=rj;mu=58408/resultados).
 
Assim, ao se aferir os números descritos na planilha, inequívoco que a “boca de urna” para
compra de votos de 150 eleitores, bem como a distribuição de 40 cestas básicas é apta a abalar a
igualdade entre candidatos, notadamente se observado que cada vantagem concedida apresenta
aptidão para influenciar não apenas o eleitor agraciado, como também as pessoas próximas de
sua convivência. 
 
Desse modo, a gravidade dos fatos, elemento essencial descrito no art. 22, XVI, da LC nº 64/90,
resta objetivamente comprovada pelas circunstâncias do flagrante efetuado, com o grande valor
em espécie apreendido no dia do pleito, perto de local de votação, junto com material de
campanha e planilha discriminando despesas expressivas derivadas de atividades ilícitas, após o
recebimento de denúncia anônima de compra de votos, fato ocorrido em pequeno Município, no
qual o grupo investigado venceu a disputa por margem reduzida.
 
Note-se que em situação até menos grave, em que houve a apreensão de R$2.900,00 em
espécie, dentro de veículo automotor localizado próximo ao local de votação, foi considerado por
esta Corte a prática de abuso de poder econômico.
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Confira-se trecho da ementa do referido julgado:
 

RECURSOS ELEITORAIS. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.RECURSOS
DESPROVIDOS. 
 
(...)
 
4 - In casu, Laudelino Valdopires Jardim, cônjuge da então candidata a
vereadora Andréa de Carvalho Jardim, no dia 02 de outubro de 2016 (data
do pleito), foi preso em flagrante, em frente ao local de votação Colégio
Otorino Zanon, juntamente com Marcos de Carvalho Lima Freire, Claudio
Nogueira Junior e William Lima Ribeiro, pela prática do crime previsto no
art. 299 do Código Eleitoral, tendo sido apreendido em seu poder elevada
quantia em dinheiro, destinada ao pagamento dos eleitores em "troca" de
votos, além de farta quantidade de "santinhos" da candidata.
 
(...)
 
8 - A ação de Investigação Judicial Eleitoral, prevista no art. 22, da Lei
Complementar n.º 64/90, possui a finalidade de impedir o abuso de poder,
seja econômico, político ou de autoridade, ou até do uso indevido dos
meios de comunicação social, como meio de prejudicar a vontade popular
e o resultado das urnas. Visa, portanto, tutelar a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do abuso de poder, qual seja sua espécie.
 
9 - Nesse sentido, resta caracterizado o abuso de poder econômico,
visto que, de acordo com a explanação dos fatos, fora apreendida a
quantia de R$ 2.900,00 debaixo do banco do motorista do veículo, o
que gera o desequilíbrio e normalidade de todo pleito, elemento
essencial para configurar o abuso em comento.
 
(...)
 
(TRE/RJ, RE nº 228, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, Publicação: 
22/11/2018. Grifo nosso).
 

3.3.     Noutro giro, a sanção de inelegibilidade possui peculiaridade que merece especial
atenção, consoante o art. 22, XIV, da LC nº 64/90, que possui a seguinte redação: 
 

“XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação
dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes
sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito)
anos subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do
registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência
do poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou
dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos ao
Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for
o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar;” (Redação dada pela Lei Complementar nº 135, de
2010. Grifo nosso).
 

No caso em tela, a responsabilidade do investigado Miguel Pereira de Souza, candidato eleito
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Vice-Prefeito, não restou devidamente comprovada, sendo mero beneficiário da conduta ilícita
praticada por Anderson Machado em conluio com Alexandre Martins.
 
Assim é que, diversamente da cassação do diploma, cuja consequência merece ser suportada
pela chapa majoritária eleita, una e incindível, a sanção de inelegibilidade prevista no
supramencionado dispositivo legal ostenta caráter personalíssimo, imposta apenas àqueles que
praticaram, contribuíram ou anuíram com a conduta ilícita, conforme jurisprudência:
 

ELEIÇÕES 2014. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. GASTOS.
GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR. CONDUTA VEDADA. ABUSO
DO PODER POLÍTICO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL.
 
1. (...)
 
7. Não demonstrada a participação do candidato ao cargo de vice-
governador nos ilícitos apurados, não é possível lhe impor
inelegibilidade. Precedentes.
 
Recurso ordinário de Agnelo Santos Queiroz Filho provido, em parte, para
afastar apenas a sanção de multa imposta pelo acórdão regional.
 
Recurso ordinário interposto por Nelson Tadeu Filippelli provido para
afastar a sanção de multa e a declaração de inelegibilidade impostas pelo
acórdão regional.
 
(TSE - RO - nº 138069 - 07/02/2017, Rel. Min. Henrique Neves da Silva.
Grifo nosso).
 
 
 
Recurso Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Eleições 2016.
Abuso de poder político e econômico. Conduta vedada a agentes públicos.
Inelegibilidade por 8 (oito) anos. Multa. Provimento parcial.
 
I - Atribuem os autores aos réus a prática de abuso de poder político e
econômico e conduta vedada a agentes públicos em virtude da suposta
utilização, na campanha eleitoral de Pedro Paulo Carvalho Teixeira e Maria
Aparecida Campos Strauss aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito da
Cidade do Rio de Janeiro, nas eleições de 2016, do "Plano Estratégico
Visão Rio 500", contratado e custeado pela Municipalidade, como Plano de
Governo, o que revelaria ilicitude na contratação da Consultoria que
produziu o material, por suposto interesse eleitoral na contratação em
detrimento ao interesse público que a deveria reger.
 
II (...)
 
X - Quanto à investigada Maria Aparecida, por sua vez, acertada a
sentença porquanto na inicial nenhuma conduta é a ela atribuída,
sendo certo que a sanção de inelegibilidade constante do artigo 22,
inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90 possui natureza
personalíssima conferida, portanto, àqueles que praticaram,
participaram ou anuíram com a conduta ilícita, verbos nucleares que
não foram narrados no tocante à investigada Maria Aparecida Campos
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Straus.” 
 
XI – (...).
 
(TRE/RJ - RE - n 170594 - 11/12/2017, Rel. Antonio Aurelio Abi Ramia
Duarte. Grifo nosso).
 

Dessa forma, a sanção de inelegibilidade não pode recair sobre o Vice-Prefeito Miguel Pereira de
Souza, devendo a sentença ser reformada neste ponto.
 
3.4.     Com relação ao pedido de condenação em multa contido na petição inicial e indeferido
pelo juízo a quo, tal matéria não foi objeto de recurso, devendo ser observada a incidência do
princípio da non reformatio in peius. 
 
3.5.   Por fim, conforme já salientado em sede de preliminar, a realização de novas eleições,
regulamentada no art. 224, §3º, do Código Eleitoral, prescinde do trânsito em julgado e, até
mesmo, do julgamento de eventuais embargos de declaração, sendo imperativa a execução
imediata da decisão que importe em cassação do diploma de candidatos eleitos em pleito
majoritário, como assentou o STF na supracitada ADI nº 5.525/DF.
 
4.     Ante o exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso conjunto de Alexandre de
Oliveira Martins e Miguel Pereira de Souza, apenas para afastar a sanção de inelegibilidade
cominada ao segundo, Vice-Prefeito eleito, e pelo DESPROVIMENTO do recurso de Anderson
Neves Machado, devendo ser realizadas novas eleições no Município de Armação dos Búzios
com o esgotamento das instâncias ordinárias, em razão da cassação da chapa majoritária.   
 
 
 

VOTAÇÃO
 

NOTA ORAL
 

 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ZIRALDO MAIA: Como
vota o Desembargador Eleitoral Tiago Santos?
 
 
 
DESEMBARGADOR ELEITORAL TIAGO SANTOS: Senhor Presidente parabenizo os ilustres
Advogados por suas belíssimas sustentações.
 
Aproveito a oportunidade para registrar a presença do Doutor Harriman Araújo, advogado e ex-
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por quem tenho muito
apreço. Agradeço a Sua Excelência por nos prestigiar nesta tarde com sua presença.
 
Parabenizo o eminente Relator, que, mais uma vez, apresentou um voto bem detalhado e
cirúrgico. Porém, como, ao contrário do processo julgado anteriormente, esta conclusão leva à
responsabilização do Prefeito e do Vice-Prefeito, preciso de mais tempo para a análise do caso.
Toda a situação fática me parece bastante incontroversa; mas, nesta análise preliminar, não
consigo ainda vislumbrar a vinculação e a conexão das condutas descritas pelo eminente Relator
com a participação direta do Prefeito e do Vice-Prefeito.
 
Por essa razão, peço vista dos autos, Senhor Presidente.
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PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ZIRALDO MAIA: Os
demais Membros aguardarão a vista?
 
Diante da anuência, o resultado parcial do julgamento é o seguinte: por unanimidade, rejeitaram-
se as preliminares, nos termos do voto do Relator. No mérito, após votar o Relator, provendo
parcialmente o recurso conjunto de Alexandre de Oliveira Martins e Miguel Pereira de Souza,
apenas para afastar a sanção de inelegibilidade cominada ao segundo, Vice-Prefeito eleito, e
desprovendo o recurso de Anderson Neves Machado, devendo ser realizadas novas eleições no
Município de Armação dos Búzios com o esgotamento das instâncias ordinárias, em razão da
cassação da chapa majoritária, pediu vista dos autos o Desembargador Eleitoral Tiago Santos
Silva, ficando de aguardá-la a Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira, o
Desembargador Eleitoral Afonso Henrique Ferreira Barbosa, a Desembargadora Eleitoral
Alessandra de Araujo Bilac Moreira Pinto, o Desembargador Eleitoral Gilberto Clovis Farias Matos
e o Desembargador Eleitoral João Ziraldo Maia, que presidiu o julgamento. Em consequência,
ficou suspenso o julgamento.
 
 
 
(POR UNANIMIDADE, REJEITARAM-SE AS PRELIMINARES, NOS TERMOS DO VOTO DO
RELATOR. NO MÉRITO, APÓS VOTAR O RELATOR, PROVENDO PARCIALMENTE O
RECURSO CONJUNTO DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS E MIGUEL PEREIRA DE
SOUZA, APENAS PARA AFASTAR A SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE COMINADA AO
SEGUNDO, VICE-PREFEITO ELEITO, E DESPROVENDO O RECURSO DE ANDERSON
NEVES MACHADO, DEVENDO SER REALIZADAS NOVAS ELEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE
ARMAÇÃO DOS BÚZIOS COM O ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, EM
RAZÃO DA CASSAÇÃO DA CHAPA MAJORITÁRIA, PEDIU VISTA DOS AUTOS O
DESEMBARGADOR ELEITORAL TIAGO SANTOS SILVA, FICANDO DE AGUARDÁ-LA A
DESEMBARGADORA ELEITORAL KÁTIA VALVERDE JUNQUEIRA, O DESEMBARGADOR
ELEITORAL AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA, A DESEMBARGADORA
ELEITORAL ALESSANDRA DE ARAUJO BILAC MOREIRA PINTO, O DESEMBARGADOR
ELEITORAL GILBERTO CLOVIS FARIAS MATOS E O DESEMBARGADOR ELEITORAL
JOÃO ZIRALDO MAIA, QUE PRESIDIU O JULGAMENTO. EM CONSEQUÊNCIA, FICOU
SUSPENSO O JULGAMENTO.)
 
 
 
 
 

VOTO VISTA VENCIDO
 

DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
  

DESEMBARGADOR TIAGO SANTOS SILVA: Trata-se de recursos eleitorais
interpostos por Alexandre de Oliveira Martins, em petição conjunta com Miguel Pereira de
Souza (ID 31079671), e por Anderson Neves Machado (ID 31079675) contra a sentença
proferida pelo Juízo da 172ª Zona Eleitoral/Armação dos Búzios (ID 31079646), ato
decisório esse que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que veicula como causas de pedir as práticas de
captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico (arts. 41-A, caput e § 2°, da Lei
n° 9.504/97 c/c o art. 22, caput e inciso XIV, da Lei Complementar n° 64/90).
 

Na origem, Leandro Alex de Souza da Silva, segundo colocado no pleito
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majoritário, manejou AIJE em face de Alexandre de Oliveira Martins — prefeito eleito em
2020 –, Miguel Pereira de Souza — vice-prefeito eleito — e Anderson Neves Machado,
relatando o recebimento de delação anônima pela Polícia Militar fluminense noticiando
pretensa compra de votos no dia da votação (15/11/2020), o que deu causa à busca
pessoal e à apreensão no interior do automóvel pertencente ao terceiro demandado do
valor em espécie de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), bem como de material de
campanha do primeiro investigado, envelopes bancários e planilha relacionando supostos
gastos eleitorais ilícitos. (ID 31079489)
 

Na sentença recorrida (ID 31079646), o juízo a quo reconheceu a
materialidade do abuso do poder econômico narrado na petição inicial, em razão da
“distribuição de dinheiro e benefícios aos eleitores” da municipalidade. Asseverou o
magistrado que, “da análise das provas coligidas, bem como dos depoimentos prestados
em juízo, verifica-se que há grande verossimilhança entre a narrativa inicial e as provas,
que evidenciam que o dinheiro apreendido seria destinado para a distribuição a eleitores,
em favor da campanha do primeiro e segundo investigados (Alexandre e Miguel), através
de benefícios a eleitores, tais como a limpeza de fossas, boca de urna e cestas básicas,
conforme planilha apreendida.”
 

Pronunciou a gravidade da conduta, “diante da apreensão em flagrante de
grande quantidade de dinheiro, material de campanha e planilha discriminando gastos
ilícitos eleitorais, próximo ao local de votação (…), em contexto de um município pequeno
em que cada voto assume especial importância.” (ID 31079646)
 

Quanto à autoria da conduta e a responsabilidade pessoal dos investigados,
estabeleceu a partir de publicações feitas no Facebook a existência de vínculo subjetivo
entre os corréus Anderson Neves Machado e Alexandre de Oliveira Martins, o que “faz 
presumir que os dois primeiros investigados tivessem ciência dos fatos e fossem os
principais beneficiados pela conduta do 3° investigado, Anderson Machado, (...) que
trabalha na Prefeitura Municipal desde janeiro de 2021, início do mandato dos outros
corréus.” (ID 31079646; sublinhei)
 

Assim, acolheu em parte a pretensão condenatória do investigante para
“CASSAR os diplomas dos investigados ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS e
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA, bem como aplicar aos mesmos e ao investigado
ANDERSON NEVES MACHADO a sanção de INELEGIBILIDADE pelo prazo de 08 (oito)
anos a contar das eleições municipais de 2020, na forma do artigo 22, inciso XIV, da Lei
Complementar 64/90”. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de aplicação de
multa, “nos moldes do art. 73, § 4°, da Lei n. 9.504/1997 (…) por ser medida
desproporcional diante da aplicação da penalidade capital de perda do mandato e
decretação da inelegibilidade aos investigados.” (ID 31079646)
 

Embargos de declaração opostos pelos investigados (IDs 31079656 e
31079659) rejeitados pela sentença de ID 31079663.
 

Recurso integrativo apresentado pelo investigante (ID 31079654) provido
“para retirar da sentença a informação de que o afastamento do Chefe do Executivo e seu
vice só ocorrerão após o trânsito em julgado.” (ID 31079663)
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Na presente investida recursal (ID 31079671), Alexandre de Oliveira Martins e
Miguel Pereira de Souza suscitam, preliminarmente, a nulidade da busca e apreensão
executada no veículo de Anderson Neves Machado. Argumentam que a diligência foi
efetivada de ofício pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro após a recepção de
delação inqualificada de compra de votos, “sem requerimento do MPE, tampouco
munidos de mandado judicial”, em desacordo com a regra do art. 41, § 2°, da Lei n°
9.504/97 e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID 31079671, às fls.
11/12). Portanto, sendo nula a busca e apreensão, devem ser descartadas as provas dela
derivadas (ID 31079671, à fl. 13).
 

No mérito, articulam que a sentença condenatória está fundamentada em
premissa de fato manifestamente equivocada, uma vez que o investigado Anderson
Neves Machado não foi coordenador das suas campanhas eleitorais e tampouco foi
“nomeado na Prefeitura”, não havendo nenhuma “vinculação formal ou informal de
comando entre Anderson e os recorrentes.” (ID 31079671, à fl. 14)
 

Defendem que a aplicação das severas penas de cassação do diploma e
inelegibilidade reclama prova inconteste “da inequívoca anuência do candidato com as
condutas perpetradas, não bastando meras presunções”, conforme a jurisprudência. Sob
tal ótica, afirmam que as suas condenações resultam de responsabilização objetiva,
somente pela ótica do benefício para as candidaturas, não sendo admissível exigir “que
os recorrentes sejam uma espécie de ´agentes garantidores´de tudo aquilo que se passa
com terceiros.” (ID 31079671, à fl. 15)
 

Acrescentam que foram condenados com “esteio em fatos estranhos ao
presente processo”, apurados nos autos da AIJE n° 0600726-56.2020.6.19.0172.
 

Asseveram que o reconhecimento da captação ilícita de sufrágio pressupõe a
comprovação do ato de execução de algum dos verbos nucleares do tipo objetivo do art.
41-A da Lei das Eleições (oferecer, doar, prometer ou entregar vantagem em troca de
voto), não sendo possível a condenação por meros atos preparatórios. No caso, alegam
não estar provado o efetivo emprego da quantia apreendida na compra de votos,
carecendo os autos da identificação do(s) eleitor(es) supostamente cooptado(s), o que
afasta a materialização do ilícito.
 

Afirmam que o valor arrecado no veículo de Anderson Neves Machado
representa 3,36% (três inteiros e trinta e seis centésimos por cento) do total das despesas
realizadas em suas campanhas, a descaracterizar a gravidade da conduta.
 

Por fim, argumentam que a sanção de inelegibilidade possui natureza
personalíssima, exigindo a demonstração segura da participação direta ou indireta dos
investigados na prática do abuso do poder econômico, nos termos do art. 22, inciso XIV,
da Lei Complementar n° 64/90. Sucede, contudo, que “a sentença recorrida é
absolutamente omissa quanto à participação do candidato a vice-prefeito Miguel Pereira
nos fatos que compõem a demanda”, razão pela qual requerem, sucessivamente, caso
não reformada integralmente a sentença, o decote da “inelegibilidade cominada em seu
desfavor.” (ID 31079671, à fl. 23)
 

Por intermédio do recurso eleitoral de ID 31079675, Anderson Neves
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Machado assevera que a sentença impugnada foi proferida em manifesta contrariedade
com as provas produzidas nos autos.
 

Sustenta que o dinheiro encontrado em sua posse no dia das eleições
provinha da exploração de sua atividade empresarial, como se observa do “depoimento
do funcionário que recolheu o dinheiro na empresa no sábado”, e que seria utilizado no
pagamento de alugueres, conforme contratos de locação. Afirma que nunca trabalhou na
Prefeitura de Búzios, juntando certidão a esse respeito.
 

Consigna o insucesso da diligência de busca e apreensão executada no seu
domicílio (Tutela Cautelar Antecedente n° 0600745-62.2020.6.19.0172). Nesse cenário,
argumenta que a sentença recorrida ignorou “completamente todas as provas”, o que
conduz ao provimento do seu recurso. (ID 31079675)
 

Em suas contrarrazões aos recursos dos investigados, Leandro Alex de
Souza da Silva se manifesta pela confirmação da sentença, considerando estar
definitivamente comprovado nos autos que “os Réus usaram e abusaram do poderio
econômico para desequilibrar a disputa eleitoral em causa.”
 

Quanto à impugnação recursal de Anderson Neves Machado, suscita a
imprestabilidade das provas por ele apresentadas em juízo para justificar a quantia
encontrada em seu veículo no dia do certame, pois o valor de R$ 6.200,00 (seis mil e
duzentos reais) se afigurava insuficiente para quitar a integralidade dos alugueres
informados, de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme contratos apresentados.
 

Registra a pluralidade e a contrariedade das justificativas declinadas pelo
investigado em questão, que “afirma naquela peça que os ditos alugueis seriam para
custeio de uma loja, um galpão e de sua residência”, sendo que “o segundo recibo ali
transcrito diz respeito a um terreno.” (ID 31079683, à fl. 03)
 

Salienta que “a única prova testemunhal que produziu, em nada,
absolutamente nada, acrescentou ao seu arredio e insidioso relato.” Qualifica como “pueril
a alegação de que flagrado no dia do pleito, nas imediações de uma seção eleitoral, com
dinheiro, santinhos e uma planilha discriminando valores e quantias em reais referentes a
gastos com coordenador, cesta básica, cabo eleitoral, boca de urna e refeição, sua ação
criminosa não se destinava ao cometimento de crimes eleitorais.” (ID 31079683, à fl. 04)
 

Assevera que “bem antes do dia da eleição já pesava sobre o Recorrido a
acusação de que estaria amealhando dinheiro para fins ilícitos durante o pleito, com o fito
de alavancar a campanha dos outros dois Investigados. Por essa razão, o Ministério
Público Eleitoral e não a oposição, promoveu Medida Cautelar de busca e apreensão em
sua residência (Proc. n° 0600745-62.2020.6.19.0172) por ser ele um dos coordenadores
da campanha majoritária”. Por tal razão, impugna “a juntada da discutível ´certidão´
inserta ao recurso e supostamente passada pela Prefeitura de Armação dos Búzios (…)
atestando a ausência de vínculo do Recorrente para com aquele Poder Público
Municipal.” (ID 31079683, à fl. 04)
 

No tocante ao recurso dos candidatos investigados, o recorrido contesta a
arguição de nulidade da sentença que julgou os embargos de declaração sem a prévia
manifestação dos embargados. Argumenta que o juízo a quo deu provimento ao seu
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recurso integrativo apenas para adequar o julgado originário à jurisprudência do TSE,
excluindo da sentença condenatória a limitação temporal da produção de seus efeitos
jurídicos para além do trânsito em julgado.
 

Invoca a preclusão temporal da alegação de nulidade da busca e apreensão,
posto que não formulada nas contestações. Afirma que a CRFB/88 consagra tão somente
a inviolabilidade do domicílio, não estendendo tal proteção aos veículos automotores.
Assevera que a diligência policial foi realizada em situação de flagrante delito, a afastar a
necessidade de ordem judicial prévia.
 

Relativamente à questão de fundo, aduz que o investigado Anderson Neves
Machado “era coordenador e não entusiasta da campanha dos candidatos majoritários.
Sempre foi muito próximo do atual Prefeito conforme comprovam suas redes sociais. Ele
próprio publicou que foi empregado pelo atual chefe do Executivo e, acusado deste fato,
não o desmentiu em sua defesa. Era na verdade um dos importantes coordenadores de
sua campanha, tanto que responsável pelo pagamento de diversas atividades do grupo
no dia do pleito.” (ID 31079683, à fl. 6)
 

Defende que “os Réus não só tinham plena ciência das graves infrações
como para elas já vinham concorrendo, como bem discorreu o nobre Juiz sentenciante”,
considerando “inverossímel que tal volume de dinheiro circulasse na campanha sem o
conhecimento dos seus principais atores.” (ID 31079683)
 

Acrescenta que, “como só foi apreendido R$ 6.200,00 (seis mil, duzentos
reais) de um total constante da planilha de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos
reais), existe uma considerável diferença que obviamente foi gasta na consumação dos
atos ilícitos descritos na própria planilha, o que já é o bastante para corroborar a
gravidade dos fatos” (ID 31079683, à fl. 13), pugnando, desse modo, pelo desprovimento
dos recursos eleitorais.
 

Mediante o parecer de ID 31084912, a Procuradoria Regional Eleitoral se
manifesta pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela rejeição dos recursos.
 

Iniciado o julgamento na sessão plenária de 17/08/2022, o eminente Relator,
Desembargador Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, votou pela rejeição das preliminares, no
que foi acompanhado por todos os integrantes deste Colegiado.
 

No mérito, votou pelo parcial provimento do recurso eleitoral de Alexandre de
Oliveira Martins e Miguel Pereira de Souza, apenas para afastar a sanção de
inelegibilidade cominada ao segundo investigado. Por fim, votou pelo desprovimento do
recurso de Anderson Neves Machado, determinando a realização de “novas eleições no
Município de Armação de Búzios com o esgotamento das instâncias ordinárias, em razão
da cassação da chapa majoritária.” (ID 31189870)
 

Considerada a complexidade da demanda submetida ao julgamento deste
Tribunal, notadamente a necessidade de examinar mais detidamente o acervo probatório
dos autos, bem assim a magnitude dos bens jurídicos envolvidos na espécie e as
gravosas consequências advindas do reconhecimento da prática abusiva, pedi vista do
processo em 17/08/2022, trazendo voto escrito nesta ocasião.
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Sendo esse o contexto, passo a declinar as razões de fato e de direito que
me levaram a extrair da prova dos autos uma compreensão jurídica distinta daquela
adotada pelo eminente Relator, pelo que peço vênia à Sua Excelência para divergir do
seu judicioso voto e dar provimento aos recursos eleitorais.
 

No tocante às preliminares suscitadas pelos recorrentes, ressalto que na
sessão de 17/08/2022 proferi voto acompanhando integralmente o eminente Relator em
suas conclusões, o que ratifico na presente oportunidade.
 

Não obstante, no mérito, apesar do alentado voto, característica evidenciada
em todas as deliberações do douto Relator, com a máxima vênia, após uma análise
detida dos autos e profunda reflexão, apresento conclusão diversa de Sua Excelência por
não vislumbrar a robustez de provas e gravidade necessárias à caracterização do abuso
de poder econômico que ensejaram a cassação dos diplomas dos investigados, a sanção
de inelegibilidade por 8 (oito) anos, além da convocação de novas eleições majoritárias
no Município de Armação dos Búzios.
 

Inicialmente, passo a examinar o contexto fático que culminou na conclusão
do eminente Relator pela condenação dos investigados às penalidades correlatas à
prática do abuso de poder econômico. Vejamos:
 

“(...) No dia 15 de novembro de 2020 data do 1.º turno da eleição
municipal, a equipe de fiscalização, apreendeu em veículo do investigado
Anderson Neves Machado, R$ 6.200.00 em espécie, 6 folhetos de
propaganda eleitoral da chapa majoritária eleita e uma planilha
discriminando atividades de campanha e valores, cujo somatório
discriminados consigna a movimentação de R$ 248.160,00, (página 01
do id 31079492, conforme auto de apreensão que acompanha a petição
inicial)”.
 

No ponto, convém destacar que, apesar da vultosa quantia discriminada na
referida planilha, não há prova nos autos de que a mesma foi executada, e tampouco que
as supostas “bocas de urna” foram pagas a eleitores; ou seja, o único fato
incontroverso e incontestável foi a apreensão de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos
reais) e de 6 (seis) folhetos de campanha eleitoral dos investigados, evidência fática
essa que, a nosso sentir, com a devida vênia, não possui, por si só, valor probatório
suficiente para comprovar, por mera presunção, que o valor em espécie apreendido na
ocasião fora efetivamente utilizado para executar os itens discriminados na planilha.
 

Nesse cenário, com o respeito devido, não se cogita do emprego do ‘
raciocínio cartesiano’ para concluir que o abuso de poder econômico teria ocorrido em
razão de uma conexão lógica entre os elementos apreendidos, partindo de indícios e
presunções, como, por exemplo: ‘se a planilha existe fisicamente e nela constam
gastos ilícitos de campanha, então, conclui-se que ela foi executada e se foi
executada ensejou na conduta prevista no art. 22, XIV, da LC n.º 64/90, por outro
lado, como também foram apreendidos 6(seis) folhetos de propaganda dos
candidatos a prefeito e vice- prefeito, presume-se que os mesmos tinham ciência
do ilícito eleitoral’.
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Releva sublinhar que, conforme se depreende dos trechos abaixo transcritos
dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela apreensão do material (ID
31079624 e seguintes), pairam fundadas dúvidas sobre a execução dos itens previstos na
planilha. Com efeito, no caso dos autos, sequer existe presunção, mas sim incerteza 
quanto à distribuição de dinheiro destinado à boca de urna; e, por razões óbvias: o
investigante não logrou êxito em produzir uma prova segura que demonstre de
maneira clara e objetiva o liame entre a posse do dinheiro pelo investigado
Anderson Neves Machado e a sua efetiva entrega a eleitores.
 

“(...) Indagado pelo advogado do investigante, disse: me recordo dos
fatos e era um Corolla Preto; estava em patrulhamento próximo do
hospital no bairro São José momento em que eu recebi uma
denúncia vinda da 5ª CIA no sentido de que algumas pessoas
estavam distribuindo dinheiro e deram as características dos veículos
em que elas estavam; os veículos eram um Corolla Preto; passando
próximo ao hospital vimos o referido automóvel, fizemos a
abordagem e foi encontrado no porta luva do carro uma quantidade
razoável de dinheiro, cerca de seis mil e pouco reais e também uma
quantidade considerável de material de campanha; o material de
campanha era do candidato Alexandre Martins; pelo o que me
recordo era só dele; dentro porta luva, próximo ao dinheiro, tinha uma
folha de papel em que descrevia a destinação do dinheiro, descrição
de algumas quantias em dinheiro; boca de urna, caminhão limpa etc;
nessa planilha constava o termo boca de urna; no momento da prisão
ele falou pouco; tinham muitas notas de cinquenta e de vinte reais; 
ele não falou qual o valor estipulado para a boca de urna; ele
quis falar pouco e ele não sabia o valor total que tinha no
envelope; pela planilha não deu para identificar se ele já tinha
distribuído os valores; existia uma planilha com valores e
destinação; uns seriam para boca de urna, outros para
alimentação; não dava para saber se eles já tinham distribuído
algo, mas a notícia era no sentido que eles estavam distribuindo
dinheiro.” (...) Indagado pelo MPE, disse: “a denúncia falava que
eles estariam distribuindo dinheiro no bairro São José; quando ele foi
abordado disse que era morador dali, de Búzios; ele não quis falar
muita coisa; começou a revista e pedimos para ele acompanhar a
revista; encontramos o dinheiro no porta luvas; perguntei sobre o
dinheiro e ele falou que era dele; ele não disse de onde estava vindo
e para ele estava indo com aquele material todo.” (Victor Santos
Madureira, Comandante da 5ª CIA/PMERJ. Grifo nosso).
 
“(...) foi apreendido seis mil e duzentos reais; o dinheiro estava
em notas de cinquenta e notas de vinte; tinham folhetos do
candidato Alexandre Martins; tinham envelopes amarelos, se
não me engano; me recordo que haviam uns papéis e se não me
engano estava escrito boca de urna; tinham o nome de umas
pessoas, valores; não me recordo do valor individualizado ali
referente à boca de urna.” (Viviane Rodrigues Moraes Ferrari,
Policial Militar. Grifo nosso).
  

Analisando os teores dos testemunhos dos agentes estatais em questão, é
insofismável que a planilha não pode ser considerada prova robusta para endossar a
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conclusão pela materialidade da conduta abusiva. Com a máxima vênia, tal prova, no
contexto dos autos, acabou por ganhar status de “espetacularização” pelo seu
conteúdo, que destacou expressiva movimentação financeira, cujo somatório
chegaria ao montante de R$ 248.160,00 (duzentos e quarenta e oito mil, cento e
sessenta reais). No entanto, não se verificam outros elementos de convicção que
permitam a constatação da sua efetiva execução, tratando-se de uma prova pressuposta,
conjectural, que se locomove de maneira precária e fragilizada no campo da
subjetividade.
 

Quanto à ocorrência da “boca de urna”, conforme discriminada na “planilha de
despesas eleitorais”, com valores supostamente destinados a pagar 150 (cento e
cinquenta) pessoas, no valor unitário de R$ 150 (cento e cinquenta reais), perfazendo o
total de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), também se verifica uma
circunstância subjetiva e eivada de incertezas, e que foi claramente demonstrada
nos depoimentos dos policiais que afirmaram que não tinham como afirmar que o
dinheiro foi entregue a eleitores.
 

Nesta sistemática, por padecer de incertezas e envolver presunções, a
aludida planilha não pode ser considerada prova robusta para fim de comprovação da
materialidade e da gravidade das condutas depuradas nos autos, restando, portanto,
analisar se a apreensão de R$ 6.200.00 (seis mil e duzentos reais) e de 6 (seis)
folhetos de propaganda eleitoral, bem assim do suposto vínculo de um dos
investigados com os candidatos a prefeito e a vice-prefeito são capazes de
configurar o abuso de poder econômico.
 

O TSE possui jurisprudência remansosa no sentido de que a participação ou
anuência dos candidatos nas condutas descritas como abuso de poder econômico e
captação ilícita de sufrágio não podem ser presumidas:
 

“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
AIJE. ABUSO DE PODER E CONDUTA VEDADA. REEXAME DE
PROVAS. NEGADO PROVIMENTO. 
1. O Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovado o abuso do
poder econômico ou político com gravidade suficiente para justificar as
sanções de inelegibilidade e de cassação dos diplomas. A inversão do
julgado encontra óbice no reexame de provas, vedado nesta instância. 
2. Não se admite a condenação pela prática de abuso do poder
econômico ou político com fundamento em meras presunções
quanto ao encadeamento dos fatos impugnados e ao benefício
eleitoral auferido pelos candidatos. 
3. A partir dos fatos como registrados no acórdão recorrido não é
possível concluir, com grau de certeza, que os atos descritos
foram graves de modo a caracterizar abuso do poder econômico
ou político, não cabendo condenação por presunção. 
4. É inviável o conhecimento de alegações apresentadas em agravo
interno que não o foram em recurso especial, por configurarem
inovação de tese recursal. Precedentes. 
5. Negado provimento ao agravo interno.” 
(Recurso Especial Eleitoral nº 28634, Acórdão, Relator(a) Min. Og
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Fernandes, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo 75,
Data 23/04/2019, Página 17-18).
 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO E POLÍTICO E CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 
1. O Tribunal Regional Eleitoral, por maioria, deu provimento parcial a
recurso eleitoral para reformar a sentença e julgar parcialmente
procedente a AIJE, reconhecendo a prática de captação ilícita de
sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei 9.504/97 e, consequentemente,
impondo aos ora recorrentes a cassação dos diplomas e a aplicação de
multa. 
2. Por meio de decisão monocrática, foi dado parcial provimento ao
recurso especial interposto pelos candidatos eleitos a Prefeito e Vice-
Prefeita, nas Eleições de 2016, reformando-se o acórdão e afastando-
se a condenação decorrente da compra de voto de dois eleitores. 
3. Interposto agravo regimental pela coligação adversária no qual se
alega que a decisão agravada teria reexaminado fatos e provas,
contrariando a orientação cristalizada no verbete sumular 24 do TSE,
além de que estaria comprovada a prática de captação ilícita de votos,
conforme os documentos e depoimentos constantes dos autos. 
4. Possibilidade de reenquadramento jurídico do quadro fático retratado
no acórdão regional, a partir dos votos nele lançados, sem que isso
importe em reexame da prova produzida no processo. Precedentes. 
5. A moldura fática do acórdão regional é igualmente composta pelos
votos vencidos, conforme prescreve o § 3º do art. 941 do Código de
Processo Civil. 
6. As provas acerca da prática dos ilícitos são frágeis e a
conclusão de que teria havido anuência dos candidatos baseou-se
em mera presunção. 
7. A condenação por captação ilícita de sufrágio (Lei 9.504/97, art.
41-A) exige a demonstração da participação ou anuência do
candidato, que não pode ser presumida. Precedentes. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” 

 
(Recurso Especial Eleitoral nº 44944, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE — Diário da Justiça Eletrônico, Data
12/08/2019).
 

No mesmo sentido, cito precedente deste Tribunal Regional:
 

“ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. ABUSO DE
PODER ECONÔMICO, CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO E
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
NÃO CONFIGURADOS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO
PROBATÓRIO. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR MINIMAMENTE O ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE
PROVA ROBUSTA. INOCORRÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA
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SABIDAMENTE INVERÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
AUTORAIS. 
(…). 
2. Para a procedência da ação de investigação judicial eleitoral,
conforme disposto no art. 22, inciso XVI, da Lei Complementar n.º
64/90, é mister não apenas a incidência de uma de suas hipóteses de
cabimento (abuso de poder econômico, abuso de poder político, uso
indevido dos meios de comunicação social), mas também a
comprovação da gravidade das circunstâncias que a caracterizam. 
3. No caso sob exame, a imputação de abuso do poder econômico é
feita com base na alegação de que o candidato oferecia vantagens
para os eleitores que desejavam participar de sua carreata e que
apenas era permitida a participação da carreata mediante
abastecimento do veículo pago pelo candidato. No entanto, da análise
dos documentos coligidos aos autos, verifica-se que o autor não
apresentou suporte probatório mínimo a corroborar a pretensão
deduzida na inicial. 
4. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente as
suas alegações, que se baseiam em única publicação veiculada no
perfil de terceiro em rede social, não tendo feito prova da eventual
realização do evento, ou trazido qualquer informação sobre o efetivo
fornecimento de combustível ou a efetiva vedação de participação na
carreata de pessoa que não tenha recebido o combustível. 
5. Para a configuração do abuso do poder econômico mostra-se
indispensável a sua demonstração por meio de prova robusta e
inconteste, o que não ocorreu neste caso, de sorte a ser aplicável
a sanção de inelegibilidade prevista no Direito Eleitoral
sancionador. Orientação jurisprudencial pacífica. 
6. Conjunto probatório insuficiente para configurar a captação ilícita de
sufrágio. Inexistência de prova nos autos a respeito da realização do
evento e sobre o efetivo fornecimento de combustível. Condenação
que não pode ser baseada em mera presunção, a exigir prova
robusta que demonstre que o candidato participou de forma direta
com a promessa ou entrega de bem em troca do voto ou, de forma
indireta, com ela anuiu ou contribuiu. 
7. Utilização indevida dos meios de comunicação social não
configurada. Postagem efetuada em rede social que sequer possui o
caráter de propaganda eleitoral negativa, eis que se refere a fatos
documentados, inclusive, em certidão do TSE. Inocorrência de
divulgação de notícia sabidamente inverídica (fake news). 
8. A caracterização da litigância de má-fé não decorre imediatamente
da prática de determinado ato processual, subordinando-se, ainda, à
demonstração do dolo ou culpa grave, para que seja então afastada a
presunção de boa-fé que pauta, de regra, o comportamento das partes
no decorrer do processo. Eventual julgamento de improcedência da
ação deficitariamente instruída não configura, por si, litigância de má-fé,
gerando, tão-somente, as consequências processuais de praxe,
quando cabíveis. 
9. Improcedência dos pedidos autorais.”
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(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060778330, Acórdão,
Relator(a) Des. Carlos Santos de Oliveira, Publicação: DJERJ - Diário
da Justiça Eletrônico do TRE-RJ, Tomo 316, Data 18/12/2018, Página
64/70).
 

Presente tal moldura, convém dimensionar se o fato tido como incontroverso
nos autos, ou seja, a apreensão de R$ 6.200.00 (seis mil e duzentos reais) e de 6 (seis)
exemplares de propaganda eleitoral impressa dos investigados traduz a gravidade
elementar do tipo objetivo do abuso de poder econômico.
 

A palavra abuso encontra raiz no vocábulo abusus, termo latino formado pela
junção de ab (contra) e usus (uso). A expressão remonta, em princípio, a um uso
contrário ou a um mau uso – no caso, de um direito subjetivo. (PRIETO MOLINERO,
2010, página 68).
 

Para Sílvio Venosa (2000, página 564), o abuso abarca sempre a noção de
excesso, ou seja, a ideia de aproveitamento de uma situação em desfavor de uma pessoa
ou coisa. Em seu conceito, “o abuso de direito pode ser entendido como o fato de se usar
de um poder, de uma faculdade, de um direito ou mesmo de uma coisa, além do que
razoavelmente permitem o Direito e a sociedade.”
 

Frederico Franco Alvim destaca em sua obra “Abuso de Poder nas
Competições Eleitorais” que a doutrina especializada sugere que as relações de poder
apresentam como regra, para além das circunstâncias variáveis em função de
singularidades conjunturais, duas grandes características básicas: a efetividade e a
intencionalidade (2013, página 20).
 

A efetividade diz respeito à constatação de que o poder cobra existência em
seus próprios efeitos, ou seja, materializa-se apenas quando logra, de fato, obter a
obediência que buscava. Dentro dessa perspectiva, inexiste um poder, mas apenas um
“propósito frustrado” (FERNANDEZ RUIZ, 2010, p. 12), em especial porque “a existência
real do poder necessita de vontades submetidas” (DALLARI, apud, FARIAS NETO, 2011,
página 11). Partindo desse prisma, Mario Justo Lopes (2005, página 33) considera que:
 

“Um determinado sujeito só possui e exerce um poder quando, de fato,
suscite comportamentos alheios, é dizer, quando seja concretamente
obedecido; do contrário de nada adianta que leve uma coroa na cabeça,
que se sente em um trono de ouro ou que o Diário Oficial o intitule
Presidente”.
 

De outra banda, a intencionalidade – atributo também apontado por Weber
e Russel (LUKES, 1996, página 581) – significa que a relação de poder se conecta,
invariavelmente, com um propósito determinado, estando sempre orientada à obtenção
de uma resposta específica, produzida pelo sujeito sobre o qual o poder se exerce. 
Nessa esteira, todo poder carrega uma “intencionalidade finalista”, haja vista que
sua força existe e atua com e para um desígnio particular. (BIDART CAMPOS, 1985,
página 31).
 

Nessa linha, sem pretensão de elaborar um rol taxativo, o abuso de poder
econômico nas eleições admite entre as suas formas mais comuns práticas como (i)
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compra de votos; (ii) compra de apoio político; (iii) fornecimento indevido de transporte
gratuito no dia da eleição; (iv) recebimento e utilização de doações financeiras oriundas
de fontes vedadas; (v) realização de gastos eleitorais em montante abusivo, ou ainda em
valor superior ao informado à Justiça Eleitoral; e (vi) realização de despesas sem a
respectiva inclusão no montante de gastos eleitorais, por ocasião da prestação de contas
(o chamado “caixa dois)”, etc.
 

Realizadas as delimitações conceituais pertinentes ao caso concreto, resta
verificar se as condutas dos investigados desafiam a aplicação das penalidades previstas
no art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar n.º 64/90, in verbis:
 

“XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a
proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do
representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato, 
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se
realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou,
além da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente
beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal,
ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;”
 

Primeiramente, peço vênia para trazer à colação trechos da sentença 
recorrida, os quais, com o devido respeito, demonstram de forma cristalina que a
conclusão pelo liame entre Anderson Neves Machado e os coinvestigados (prefeito e
vice-prefeito) igualmente se deu de forma presumida e, quiçá, equivocada:
 

“(...) Restou demonstrado através de postagens na rede social Facebook 
acostados aos autos, conforme Id n. 101636288, fl. 6 a 8, o vínculo
subjetivo existente entre os réus que ‘faz presumir’ que os dois
primeiros investigados tivessem ciência dos fatos e fossem os
principais beneficiados pela conduta do 3º investigado, Anderson
Machado, inclusive, consta no perfil dele, conforme foto acostada,
que trabalha na Prefeitura Municipal desde janeiro de 2021, início do
mandato dos outros corréus.” (Grifo nosso)
 
“(...) O raciocínio é cartesiano, a conclusão advém de forma lógica, 
vejamos: (i) policiais não possuem poderes especiais e não podem
adivinhar que alguém traz consigo dinheiro, dentro de um carro, com
indicações de compra de voto; (ii) alguém, sabedor dessa realidade,
formula uma denúncia anônima que diz ter visto uma pessoa, em um carro
preto, comprando votos próximo de um local de votação; (iii) em posse do
modelo e cor do veículo, policiais empreendem buscas e o localizam; (iv)
dentro do veículo está o terceiro réu, com R$ 6.200,00 (seis mil e
duzentos reais), em espécie, junto com material de campanha do primeiro
e segundo réus, lista de serviços e cestas básicas a serem entregues e, a
mais evidente das provas, anotação onde está escrito ‘BOCA DE URNA’,
no dia das eleições; (v) o terceiro réu é identificado como coordenador
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de campanha do primeiro e segundo réus; (vi) o primeiro réu é
nomeado e exerce cargo de confiança na Prefeitura Municipal de
Armação dos Búzios, desde o ano de 2021, início do mandato do
primeiro réu.”
 

Quanto à referência às postagens na rede social Facebook, registra-se que
em municípios pequenos é normal a eleitores e/ou correligionários tirarem fotografias com
candidatos, ou seja, “a mera afinidade política, por si só, não implica automática ciência
ou participação de candidato na prática do ilícito, sob pena de se transmudar a
responsabilidade subjetiva em objetiva.” Nesse sentido:
 

“(...) Representação por captação ilícita de sufrágio. [...] Candidata a
vereadora. [...] 19. Contudo, mera afinidade política não implica
automática ciência ou participação de candidato na prática do ilícito,
sob pena de se transmudar a responsabilidade subjetiva em objetiva.
 Precedentes. […]” NE: Trecho do voto do Min. Herman Benjamin:
“Entendo que a condenação não deve subsistir, pois o que se demonstrou
foi apenas que a recorrente participava de carreatas em conjunto com os
candidatos da chapa majoritária, o que, por si só, não atrai incidência da
censura dos artigos supracitados com base em mera afinidade política.
[...] Com efeito, captar o voto do eleitor por meio de comícios e carreatas
é, em regra, permitido pela lei. Inclusive, espera-se que os candidatos
conquistem sufrágio por esses métodos legítimos. O que se repele é a
captação por artifícios escusos, tais como doar, oferecer, prometer ou
entregar benesses em troca de voto, o que, todavia, não pode ser
imputado à vereadora a partir dos elementos agregados aos autos. Em
suma, para se configurar ofensa aos art. 41-A são necessárias provas
inconcussas, não simples indícios inconsistentes, tais como os da
hipótese.”(Ac. de 20.11.2018 no REspe nº 81719, rel. Min. Herman
Benjamin, red. designado Min. Luís Roberto Barroso.)
 

No tocante à consideração de que o réu Anderson era o coordenador da
campanha dos candidatos, não há prova nos autos que corrobore tal afirmação. Ademais,
no ponto a sentença padece de evidente equívoco quando assevera que o investigado
era servidor da Prefeitura de Búzios, conforme bem esclarece o voto do eminente Relator
ao registrar que “tal circunstância, porém, foi contestada pela defesa por meio de
certidão emitida em 04/04/2022 pela Prefeitura, informando que o ‘requerente não
teve nenhum vínculo empregatício no município até a presente data’”. (ID
31079660).
 

O juízo sentenciante chegou à conclusão de que o investigado em questão
trabalhava na Prefeitura de Búzios por meio de informação extraída do Facebook. Ora,
com a máxima vênia, trata-se de prova inidônea ao fim pretendido, porquanto unilateral e
nitidamente passível de simulação e fraude, na medida em que qualquer pessoa pode
inserir informações descompassadas com a realidade e, neste ínterim, considerando a
complexidade e as penalidades severas de uma AIJE (ação de investigação judicial
eleitoral), seria medida salutar confirmá-las através de dados oficiais, registrando-se que
o Município possui diário oficial, no qual publica semanalmente seus atos oficiais, dentre
eles, nomeações e exonerações.
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Ressalta-se que a referida prova, somada à afirmação de que o réu
Alexandre era coordenador da campanha eleitoral, alicerçou a fundamentação no
tocante ao liame subjetivo com os demais investigados, o que, em nosso
entendimento, não ficou comprovado nos autos.
 

Por outro lado, o valor apreendido de R$ 6.200,oo (seis mil e duzentos reais)
e os 6 (seis) folhetos de campanha eleitoral, além de não traduzirem, a nosso sentir,
requisitos mínimos de robustez, igualmente carecerem da gravidade intrínseca exigida
para a configuração do abuso de poder econômico. O Município de Búzios conta com
pouco mais de 30.000 (trinta mil eleitores), sendo irrazoável concluir que a conduta
do investigado Anderson Machado tenha causado algum tipo de desequilíbrio no
pleito, considerando, também, que inexistem provas nos autos que ratifiquem a
execução da planilha apreendida, ficando, portanto, no campo da mera presunção.
 

Sobre o tema, convém trazer à colação os ensinamentos do memorável Juiz
da Suprema Corte Americana, Antonin Scalia:
 

“Tudo o que insisto é que esses métodos de análise sejam evitados
sempre que possível; que o Estado de direito, o direito das regras, seja
estendido tanto quanto a natureza da questão o permitir; e que, para
promover uma atitude correta em relação ao assunto, nós, os juízes de
apelação, tenhamos em mente que, quando finalmente alcançamos o
ponto em que não podemos fazer mais do que consultar a totalidade das
circunstâncias, estamos agindo mais como apuradores de fatos do que
como expositores da lei.”
 

No particular, considerada a percuciência da análise feita sobre o tema, cito o
judicioso e cirúrgico voto proferido pelo eminente Desembargador Presidente Elton Leme
nos autos do Recurso Eleitoral nº 0600763-12.2020.6.19.0131:
 

“(...) E certo é que as normas de matiz sancionatória não comportam
ampliações que discrepem de suas possibilidades semânticas para
alcançar comportamentos nela não expressamente contemplados, nem
admitem, sem regra própria nesse sentido, que se possa presumir a
ocorrência de um ilícito a partir de conjeturas ou ilações.
 
Em tais condições, é cediço que, conquanto a regra inserta no artigo 23
da Lei Complementar nº 64/90 contemple um amplo espectro de
elementos de que o magistrado pode se valer para formar sua convicção, 
há um claro limite ao prestígio das regras de experiência comum, dos
fatos notórios e dos indícios e presunções, qual seja, um mínimo
lastro probatório que os possa amparar. Do contrário, o livre
convencimento transmuta-se em arbítrio, algo de todo inaceitável em
um Estado que se quer Democrático e de Direito. O conhecimento
deste fato probando, portanto, como resultado de uma inferência lógica
realizada pelo magistrado, a partir do exame de fatos outros - estes, sim,
demonstrados - constitui verdadeira presunção judicial. Embora
abstratamente a presunção seja um elemento passível de ser considerado
pelo magistrado na formação do seu livre convencimento motivado, nos
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termos do sobredito artigo 23 da Lei Complementar nº 64/90, é necessário
não apenas que as premissas utilizadas para subsidiar a conclusão pela
existência do fato probando (boca de urna) sejam, em si mesmas,
suficientes a contestá-la, como também para permitir a identificação das
circunstâncias próprias e indispensáveis ao reconhecimento da gravidade
como requisito primário para a constituição do abuso de poder eleitoral.”
(Grifo nosso).
 

Ademais, por constatar a ausência de gravidade concreta da conduta e do
liame subjetivo entre o investigado Anderson e os demais corréus (prefeito e vice-
prefeito), não se pode desconsiderar o chamado “in dubio pro sufrágio”, considerando que
Alexandre de Oliveira Martins e Miguel Neves Machado foram eleitos com uma diferença
de 1.454 votos em relação ao segundo colocado.
 

Na conclusão do presente voto, aproveito para me manifestar no âmbito
desta Egrégia Corte no sentido de que, após o resultado válido das urnas, existe uma
precedência da soberania popular em detrimento de outros princípios igualmente caros ao
processo eleitoral. É que, com o máximo respeito, a meu juízo, a retirada de determinado
mandatário investido na representação política, de forma legítima, pelo batismo popular,
somente deve ocorrer em situações excepcionalíssimas, notadamente em casos
gravosos de abuso de poder econômico e de captação ilícita de sufrágio, quando
inequivocamente comprovados nos autos.
 

Subjacente a este posicionamento reside a premissa segundo a qual os
candidatos vencidos nas urnas não podem pretender utilizar a Justiça Eleitoral como o 3.º
turno dos pleitos, desconsiderando a preferência manifestada livremente pelo eleitorado,
titular que é da soberania, sem que se constatem violações contundentes e incontestes
ao ordenamento jurídico eleitoral. Em casos como este, a Justiça Eleitoral deve adotar
uma postura de autocontenção e de redobrada cautela, sob pena de vulnerar a vontade
popular soberana.
 

Ante o exposto, voto pela rejeição das preliminares e, no mérito, renovadas
as respeitosas vênias ao eminente Relator, pelo PROVIMENTO dos recursos de
Alexandre de Oliveira Martins, Miguel Pereira de Souza e Anderson Neves Machado,
reformando integralmente a sentença que aplicou as penalidades de cassação dos
diplomas dos investigados, inelegibilidade por 8 (oito) anos e determinou a convocação
de novas eleições no Município de Armação dos Búzios.
 

É como voto.
 
 
 

VOTAÇÃO
 

NOTA ORAL
 

 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ZIRALDO MAIA: Em
prosseguimento, divergiu o Desembargador Eleitoral Tiago Santos, provendo os recursos de
Alexandre de Oliveira Martins, Miguel Pereira de Souza e Anderson Neves Machado, reformando
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integralmente a sentença que aplicou as penalidades de cassação dos diplomas dos
investigados, inelegibilidade por oito anos e determinou a convocação de novas eleições no
Município de Armação dos Búzios.
 
Como vota a Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira?
 
 
 
DESEMBARGADORA ELEITORAL KÁTIA VALVERDE JUNQUEIRA: Senhor Presidente, vejo
nos autos provas indiciárias. Para mim, a questão principal seria a vinculação entre Anderson
Neves Machado e os beneficiados com a conduta, que seriam Alexandre de Oliveira Martins e
Miguel Pereira de Souza.
 
O douto Advogado Carlos Magno apresentou um Memorial, que li atentamente. Fiquei bastante
impactada com algumas fotos em que estariam Anderson Neves Machado e sua companheira
Hanna e com uma portaria de nomeação de Hanna como gerente do PROCON.
 
Senhor Presidente, considerando as graves consequências deste caso, como a perda do
mandato, inelegibilidade, novas eleições no Município, e considerando o princípio in dubio pro
suffragium, para que eu não permaneça em dúvida e, consequentemente, profira um voto não
adequado à situação concreta, peço vista dos autos para verificação das provas.
 
 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ZIRALDO MAIA: Os
demais Membros aguardarão a vista?
 
Diante da anuência, o resultado provisório do julgamento é o seguinte: em prosseguimento,
divergiu o Desembargador Eleitoral Tiago Santos Silva, provendo os recursos de Alexandre de
Oliveira Martins, Miguel Pereira de Souza e Anderson Neves Machado, reformando integralmente
a sentença que aplicou as penalidades de cassação dos diplomas dos investigados,
inelegibilidade por 8 (oito) anos e determinou a convocação de novas eleições no Município de
Armação dos Búzios. Pediu vista dos autos a Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde
Junqueira, ficando de aguardá-la o Desembargador Eleitoral Afonso Henrique Ferreira Barbosa, a
Desembargadora Eleitoral Alessandra de Araújo Bilac Moreira Pinto, o Desembargador Eleitoral
Gilberto Clovis Farias Matos e o Desembargador Eleitoral João Ziraldo Maia, que presidiu o
julgamento. Em consequência, ficou suspenso o julgamento.
 
 
 
(EM PROSSEGUIMENTO, DIVERGIU O DESEMBARGADOR ELEITORAL TIAGO SANTOS
SILVA, PROVENDO OS RECURSOS DE ALEXANDRE DE OLIVEIRA MARTINS, MIGUEL
PEREIRA DE SOUZA E ANDERSON NEVES MACHADO, REFORMANDO INTEGRALMENTE
A SENTENÇA QUE APLICOU AS PENALIDADES DE CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DOS
INVESTIGADOS, INELEGIBILIDADE POR 8 (OITO) ANOS E DETERMINOU A CONVOCAÇÃO
DE NOVAS ELEIÇÕES NO MUNICÍPIO DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS. PEDIU VISTA DOS
AUTOS A DESEMBARGADORA ELEITORAL KÁTIA VALVERDE JUNQUEIRA, FICANDO DE
AGUARDÁ-LA O DESEMBARGADOR ELEITORAL AFONSO HENRIQUE FERREIRA
BARBOSA, A DESEMBARGADORA ELEITORAL ALESSANDRA DE ARAUJO BILAC
MOREIRA PINTO, O DESEMBARGADOR ELEITORAL GILBERTO CLOVIS FARIAS MATOS E
O DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ZIRALDO MAIA, QUE PRESIDIU O JULGAMENTO.
EM CONSEQUÊNCIA, FICOU SUSPENSO O JULGAMENTO.)
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VOTO-VISTA
 

NOTA ORAL
 

 
 
DESEMBARGADORA ELEITORAL KÁTIA VALVERDE JUNQUEIRA: Senhor Presidente, Egrégia
Corte, farei alguns comentários, apontando minhas razões de decidir.
 
Pedi vista deste processo, considerando que o Memorial do Recorrido trouxe alguns documentos
impressionantes e bastante relevantes, os quais eu quis confirmar se haviam sido juntados aos
autos, o que efetivamente não aconteceu. Ou seja, esses documentos, que foram juntados no
Memorial do Recorrido, não foram submetidos ao crivo do contraditório.
 
Porém, cotejando a prova dos autos, entendo que ela é bastante contundente para manter a
condenação por abuso de poder econômico. Parece-me muito bem delineada e justificada a
decisão no voto do douto Relator.
 
Destaco alguns aspectos. Primeiro deles é o Auto de Apreensão no ID 31079492. Foi apreendido
com o investigado Anderson Neves Machado alta quantia em espécie, cuja justificativa
apresentada não é plausível a meu sentir, o pagamento de aluguel em sua atividade empresarial.
O valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais) foi apreendido na data do pleito, em um veículo
estacionado nas proximidades de um local de votação, guardado em um porta-luvas junto com o
material de campanha, principalmente acompanhado de planilha de despesas eleitorais, contendo
o item “boca de urna dia eleição” (ID 31079491).
 
Nenhum dos Recorrentes contestou, em suas peças de defesa, a existência da planilha, na qual
consta uma espécie de prestação de contas, que, além de conter gastos com boca de urna,
indica outros valores de gastos que caracterizam condutas consideradas também ilícitas, por
exemplo, “compra de cestas básicas no total de R$24 mil” e “despesas com serviços de ‘limpa
fossa’ na quantia de R$40 mil (ID 31079492).
 
O liame subjetivo de Anderson Neves Machado com o candidato a Prefeito Alexandre de Oliveira
Martins, a meu ver, fica comprovado pelos seguintes documentos e informações nos autos:
primeiro, panfletos de sua campanha encontrados com a planilha no interior do veículo no
momento da apreensão; postagens do perfil de Anderson Neves Machado (ID 31079489) com
foto, portando camisa com o número de urna do candidato a Prefeito (ID 31079489), fotos com o
referido candidato a Prefeito; atualização da foto do Facebook pessoal com a foto do Prefeito
Alexandre de Oliveira Martins; postagem, em 6/11/2020, com foto do candidato Alexandre de
Oliveira Martins em ato de campanha com os seguintes dizeres – palavras de Anderson em seu
perfil pessoal no Facebook:
 

“quando começamos a atingir nossos objetivos, sempre tem os que torcem
contra, assim começam a te perseguir de uma forma tão sórdida e incansável. E
quando percebem que de nada adiantou e você conquistou sua vitória, eles
retrocedem e querem dividir esse momento com você.”
 

Assim, mostra-se evidente, a meu sentir, o estreito laço de amizade e apoio político entre
Anderson e o candidato a Prefeito.
 
Em alegações finais do Autor (ID 31079634), foi juntada postagem de Anderson em que atualiza
seu perfil com novo emprego, que seria na Prefeitura de Búzios. Na postagem, há diversos
comentários de internautas, parabenizando Anderson pela conquista. No entanto, há um
documento da Prefeitura, datado de 2022, com a informação de que jamais existiu, até aquele
momento, vínculo empregatício de Anderson com a Prefeitura.
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Chamo a atenção para a ausência do vínculo empregatício porque existem vários outros tipos de
vínculos que poderiam existir, principalmente considerando a postagem de atualização do status 
profissional feita por Anderson.
 
Em resumo, existem fotos de postagens na inicial, como a de alteração de foto do perfil, portando
o número de urna do candidato a Prefeito, em 28/9/2020; atualização, em 13/10/2020, de foto da
capa do Facebook pessoal com o Prefeito Alexandre, em que ambos estão abraçados; foto com o
candidato Alexandre, em 6/11/2020, em ato de campanha, com os dizeres que mencionei há
pouco.
 
Em 13/12/2021, nas alegações finais apresentadas pelo Autor, foram juntadas postagens de
Anderson em que atualiza seu perfil com o novo emprego da Prefeitura, como citei anteriormente.
Em 4/4/2022, foi juntada declaração da Prefeitura de que Anderson nunca teve vínculo
empregatício até aquela data (ID 31079660).
 
É importante enfatizar que há documentos que seriam relevantes, mas que foram anexados pelo
Patrono somente nos Memoriais, que dizem respeito ao perfil de rede social da companheira de
Anderson, com a portaria de nomeação dela e notícias veiculadas no Jornal O Dia. Além de não
se encontrarem nos autos, tais documentos não foram utilizados na formação da convicção do
douto Relator quanto à configuração do abuso de poder econômico narrado, até porque não
submetidas, como dito, ao contraditório.
 
Outro ponto importante a ser destacado é o de que o Município de Armação dos Búzios é
pequeno, com pouco mais de 30 mil eleitores. A diferença de votos que fez com que o Prefeito
eleito se tornasse vencedor foi de 1.454 votos, conforme consta do voto do Desembargador
Relator, no qual também foi realizada uma comparação entre os números registrados na planilha,
valor registrado como gasto de boca de urna para compra de votos de 150 eleitores e compra de
40 cestas básicas, que levam à conclusão de que, potencialmente, o impacto nesses eleitores e
em seus familiares e amigos teria sido capaz de alterar o resultado do pleito, haja vista a
diferença de apenas 1.454 votos entre o primeiro e segundo colocados.
 
Por tais razões, Senhor Presidente e demais Pares, vou aderir ao brilhante voto do não menos
brilhante douto Relator, Desembargador Eleitoral Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, com apenas
uma única divergência e me explico.
 
O voto do Relator adota o seguinte entendimento:
 

“(...) a realização de novas eleições, regulamentada no art. 224, §3º, do Código
Eleitoral, prescinde do trânsito em julgado e, até mesmo, do julgamento de
eventuais embargos de declaração, sendo imperativa a execução imediata da
decisão que importe em cassação do diploma de candidatos eleitos em pleito
majoritário, como assentou o STF na supracitada ADI nº 5.525/DF.”
 

Nesse aspecto, há que se ressaltar que esta Corte vem seguindo orientação que prevalece no
TSE no sentido de aguardar o esgotamento da instância, com o julgamento dos embargos de
declaração, para que o acórdão possa ser executado, determinando a realização de novas
eleições.
 
É como voto, aderindo, no mérito, a todo o arrazoado e à parte decisória, fazendo apenas essa
ressalva, Senhor Presidente.
 
 
 

VOTAÇÃO
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NOTA ORAL
 

 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ELEITORAL JOÃO
ZIRALDO MAIA: Como vota o Desembargador Eleitoral Afonso Henrique F. Barbosa?
 
 
 
DESEMBARGADOR ELEITORAL AFONSO HENRIQUE F. BARBOSA: Senhor Presidente,
inicialmente, parabenizo os votos de todos que me antecederam – do Desembargador Relator, do
Desembargador Eleitoral Tiago Santos e da Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira
–, bem como as sustentações dos Doutores Pedro Canellas, Eduardo Damian e Carlos Magno e
os Memoriais apresentados, pelo profissionalismo e trabalho realizado.
 
Importante ressaltar que a questão que, a meu ver, tem trazido divergência é a probatória: se o
contexto probatório é ou não suficiente para a configuração do abuso de poder ou da captação do
sufrágio.
 
Há alguns fatos incontroversos, como a apreensão de R$6,2 mil encontrados no porta-luvas do
veículo de Anderson, com seis folhetos de campanha eleitoral e a tal planilha com identificação
das despesas e sem identificação dos destinatários. Não se sabe se houve ou não a execução
dessa planilha. A meu ver, não houve.
 
A apreensão dentro do veículo ocorreu entre 8h30 e 9 horas da manhã. Depois, foram para a
delegacia. Conforme os depoimentos, os policiais que fizeram a apreensão não afirmaram, de
forma segura, que viram algum dinheiro ser entregue a qualquer eleitor e afirmaram que nenhum
outro eleitor foi encontrado para prestar depoimento, embora a apreensão tenha sido a partir de
uma denúncia anônima.
 
Em relação à planilha, lembro o processo do ex-Prefeito de Volta Redonda – cujos embargos
declaratórios, salvo engano, foram julgados ontem –, embora seja um caso distinto, no qual me
alinhei ao voto divergente vencido, em que prevaleceu o voto do Relator. Naquele caso, a
Secretária de Saúde apresentou uma mensagem no WhatsApp em que havia uma discriminação,
pessoas do quadro deveriam trabalhar no dia da eleição. Repito, são casos distintos.
 
Porém, dentro da cautela e da minha forma de convencimento, a planilha não é suficiente para a
identificação ou a demonstração de que, em algum momento, foi executada, seja qual for o
momento. Não vejo essa evidência.
 
O liame entre Anderson e o Recorrente, que é o atual Prefeito, a meu ver, resta comprovado.
Pelo que se sabe, ele não exerce cargo algum. Conforme bem ressaltado pela Desembargadora
Eleitoral Kátia Valverde Junqueira, há uma prova de que a esposa dele exerceria uma função,
mas tal prova foi apresentada em momento inoportuno e não foi submetida ao contraditório.
 
De qualquer maneira, pelo que se vê nas redes sociais, havia alguma relação, ao menos de
apoio, mas insuficiente para comprovar a ligação entre o fato de Anderson ter sido encontrado
dentro do veículo com o valor de R$6,2 mil, com folhetos e planilha e o envolvimento do
candidato ora Recorrente com a captação de sufrágio ou abuso de poder. Não vejo contexto
probatório suficiente para a configuração do abuso ou da captação.
 
Finalizando – estou reproduzindo o que o Desembargador Eleitoral Tiago Santos ressaltou em
seu voto divergente –, entendo que, tendo em vista a soberania popular e a necessidade de se
verificar com cautela a suficiência de prova, não restou demonstrada a configuração do abuso ou
da captação, não há prova cabal. Cito precedentes do TSE reproduzidos no voto do

Num. 31296464 - Pág. 38



Desembargador Eleitoral Tiago Santos.
 
Por tais fundamentos, peço vênia ao Desembargador Relator e à Desembargadora Eleitoral Kátia
Valverde Junqueira, acompanho o voto do Desembargador Eleitoral Tiago Santos, provendo o
recurso com a consequente reforma da sentença, que aplicou as penalidades de cassação de
diploma, inelegibilidade e que determinou a convocação de novas eleições.
 
É como voto, Senhor Presidente.
 
 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ZIRALDO MAIA: Como
vota a Desembargadora Eleitoral Alessandra Bilac Pinto?
 
 
 
DESEMBARGADORA ELEITORAL ALESSANDRA BILAC PINTO: Senhor Presidente, no mesmo
sentido da Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira, alio-me ao voto do Relator,
pedindo vênias ao voto divergente.
 
Como disse o Desembargador Eleitoral Afonso Henrique F. Barbosa, a questão é probatória.
Mas, no meu sentir, a prova é suficiente, sim, para configurar o abuso do poder econômico.
 
Identificação na planilha nunca irá existir. Nunca será encontrada, em lugar algum, uma planilha
com o nome de um candidato a prefeito, com os valores pagos. Para exigirmos a demonstração
da execução da planilha com relação à boca de urna, só com prisão em flagrante. Caso contrário,
nunca será demonstrada a execução de boca de urna.
 
Por que chegaram neste carro? Em virtude de denúncias anônimas de que havia um carro preto,
modelo Corolla – se não estou equivocada –, nas redondezas, com uma pessoa comprando
votos. Em razão dessa fundada suspeita, foi abordado o carro e encontrados a planilha, os
panfletos do candidato a Prefeito e a quantia em dinheiro.
 
Ressalto ainda que a planilha não dizia respeito somente ao dia da votação, mas trazia questões
anteriores. No meu sentir, a planilha já vinha sendo executada há, pelo menos, um mês com a
entrega de cestas básicas etc. Não há então que se falar em fragilidade do contexto probatório.
Não havia, neste contexto, como se trazerem outros elementos.
 
Neste caso, devemos ainda levar em conta a gravidade do fato. Como mencionou a
Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira, pelo número de eleitores em Armação dos
Búzios e pelo que consta da planilha, houve influência no resultado do pleito. Mas isso, a meu
sentir, é menos importante. Como já decidimos em casos anteriores, o ponto nodal é a gravidade
da conduta. A conduta é muito grave.
 
Nesse sentido, alio-me ao voto do Desembargador Relator, com as ponderações feitas pela
Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira em relação aos efeitos a partir do trânsito em
julgado, como já decidido nesta Corte.
 
É como voto, Senhor Presidente.
 
 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ZIRALDO MAIA: Como
vota o Desembargador Eleitoral Gilberto Matos?
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DESEMBARGADOR ELEITORAL GILBERTO MATOS: Senhor Presidente, a questão probatória
me faz recordar os momentos em que atuei como Juiz Eleitoral na Comarca de São Gonçalo na
propaganda eleitoral. Fui a locais onde estava havendo boca de urna e distribuição de dinheiro.
Tive a oportunidade também de tentar localizar um veículo, cujos ocupantes estavam ameaçando
os eleitores, e outro veículo que estava promovendo distribuição de dinheiro para boca de urna.
 
O contexto é exatamente o mesmo do caso em questão. Não se pode exigir mais do que a prova
produzida. Ou seja, houve a denúncia de que um carro estava passando pelos locais de votação
no primeiro momento da manhã, antes do início da votação, exatamente quando se distribui a
boca de urna. Foi encontrada uma planilha em que constavam serviços de limpa fossa e
distribuição de cestas básicas e que, como destacou a Desembargadora Eleitoral Alessandra
Bilac Pinto, estava em execução há algum tempo. O montante em dinheiro encontrado com uma
só pessoa não pode ser desconsiderado, era um valor substancial, que daria para pagar muitos
integrantes da boca de urna.
 
Como destacou a Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira, trata-se de um Município
pequeno onde a quantidade de votos que decide uma eleição não é tão considerável. O montante
demonstrado na planilha e apreendido é capaz de caracterizar abuso de poder econômico. Vejo
um forte e robusto conjunto probatório para essa caracterização.
 
Parabenizo o voto do Relator pela sua clareza e peço vênia aos votos divergentes para
acompanhar o voto do ilustre Relator.
 
É como voto, Senhor Presidente.
 
 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ZIRALDO MAIA: Não
pretendo me alongar tendo em vista já estar formada a maioria.
 
Nas varas criminais, existem situações de associação para o tráfico de drogas. Como se
comprovar a associação? Os que se associam para o cometimento de crime não vão à junta
comercial ou ao cartório. Não se pode exigir uma prova documental e específica em relação ao
crime.
 
Antes de proferir meu voto, parabenizo os Doutores Eduardo Damian e Carlos Magno Soares
Carvalho, que, sem dúvida, são dois dos melhores advogados eleitorais de nosso Estado e o
provaram com suas sustentações e com os trabalhos realizados, mesmo posteriormente ao início
do julgamento, com a apresentação de Memoriais, acrescentando documentos que, infelizmente,
não vieram aos autos no momento exato.
 
Assim sendo, por reputar suficientes as provas, alio-me ao voto do Relator apenas com o adendo
feito pela Desembargadora Eleitoral Kátia Valverde Junqueira quanto à realização de nova
eleição com o esgotamento da instância ordinária.
 
Indago ao Relator se mantém seu posicionamento embora já tenhamos maioria para a retificação.
 
 
 
DESEMBARGADOR ELEITORAL LUIZ PAULO DA SILVA ARAÚJO FILHO (RELATOR): Senhor
Presidente, segui essa orientação, ao contrário da orientação até do TSE, porque me parece ser
um procedimento vinculante, declaração concentrada de constitucionalidade. Penso que o TSE e
nós estamos vinculados a essa orientação. Evitei eventualmente responder a alguma reclamação
porque o Ministério Público poderia pedir que fosse cumprida a decisão vinculante do Supremo
Tribunal Federal. Não gosto de responder à reclamação. Por isso, segui a orientação do
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Supremo.
 
Em princípio, não fico à vontade para não seguir o Supremo Tribunal Federal porque entendo,
data máxima vênia, que o TSE também está submetido àquela Corte. Cabe recurso no TSE para
o STF.
 
Portanto, na dúvida, fico com o Supremo Tribunal Federal, Senhor Presidente.
 
 
 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DESEMBARGADOR ELEITORAL JOÃO ELEITORAL JOÃO
ZIRALDO MAIA: Em prosseguimento, votaram os Desembargadores Eleitorais Kátia Valverde
Junqueira, Alessandra Bilac Pinto, Gilberto Matos e João Ziraldo Maia, acompanhando o Relator,
excepcionando apenas a realização de novas eleições ao esgotamento da instância, posição não
adotada pelo Relator.
 
O Desembargador Eleitoral Afonso Henrique F. Barbosa acompanhou a divergência do
Desembargador Eleitoral Tiago Santos.
 
O resultado final do julgamento é o seguinte: por unanimidade, rejeitaram-se as preliminares, nos
termos do voto do Relator. Por maioria, proveu-se parcialmente o recurso conjunto de Alexandre
de Oliveira Martins e Miguel Pereira de Souza, apenas para afastar a sanção de inelegibilidade
cominada ao segundo, Vice-Prefeito eleito, e desproveu-se o recurso de Anderson Neves
Machado, devendo ser realizadas novas eleições no Município de Armação dos Búzios, nos
termos do voto do Relator, que ficou vencido no tocante ao esgotamento da instância no que se
refere ao cumprimento da decisão. Vencidos os Desembargadores Eleitorais Tiago Santos Silva e
Afonso Henrique Ferreira Barbosa.
 
 
 
 
Rio de Janeiro, 09/09/2022 
 
Desembargador LUIZ PAULO DA SILVA ARAUJO FILHO
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