
Captação de Sufrágio





RECURSO ORDINÁRIO N. 7.016-82 – CLASSE 37 – CEARÁ (Sobral)

Relatora: Ministra Maria Th ereza de Assis Moura

Recorrente: Francisco José Alves Guimarães

Advogados: Fernando Neves da Silva e outros

Recorrido: Ministério Público Eleitoral

DECISÃO

Trata-se de recurso ordinário interposto com base no art. 276, II, a, 

do Código Eleitoral, por Francisco José Alves Guimarães, eleito suplente ao 

cargo de deputado estadual nas eleições de 2010, de acórdão do Tribunal 

Regional Eleitoral do Ceará que, acolhendo pedido formulado em 

representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 

41-A da Lei n. 9.504/1997, cassou-lhe o diploma, aplicando-lhe, ainda, 

multa no valor de 20.000 (vinte mil) Ufi rs.

O acórdão regional, proferido em 17.4.2012, recebeu a seguinte 

ementa (fl s. 529-530):

Representação por captação ilícita de sufrágio. Eleições de outubro 

de 2010. Candidato a deputado estadual. Suplente. Preliminar de 

ilegitimidade passiva de não candidato. Cabo eleitoral. Acolhimento 

da preliminar. Maioria do Pleno. Análise do conjunto probatório. 

Comprovação da captação ilícita de sufrágio. Ligação existente com 

a campanha do candidato. Procedência da representação. Cassação 

do diploma do representado e aplicação de multa.

1. “2. Para a confi guração do ilícito previsto no art. 41-A da 

Lei n. 9.504/1997 não se faz necessário o pedido explícito de votos, 

bastando que, a partir das circunstâncias do caso concreto, seja 

possível inferir o especial fi m de agir, no que tange à captação do 

voto. (...).” (Ac. de 8.10.2009 no RO n. 2.373, rel. Min. Arnaldo 

Versiani)

Opostos embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, 

foram rejeitados pela Corte a quo (fl s. 566-593).
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Em suas razões, o recorrente sustenta ter sido violado o art. 41-A da 

Lei das Eleições, além de alegar divergência jurisprudencial entre o acórdão 

regional e julgados deste Tribunal Superior Eleitoral.

Preliminarmente, entende ser justifi cável a concessão da cautelar 

prevista no art. 26-C da Lei Complementar n. 64/1990, para suspender a 

efi cácia do decisum “diante da afronta à prova colhida nos autos”, afi rmando, 

ainda, ser “imensa a possibilidade de reforma do julgado regional” (fl . 608).

Argumenta que a condenação se deu por suposta ação ilícita praticada 

por terceiro, no caso, pelo Sr. Francisco Xavier Rodrigues Neto – o qual 

foi excluído da relação processual na oportunidade do acolhimento da 

preliminar de ilegitimidade passiva pela Corte a quo –, que seria contador 

e responsável por uma associação sem fi ns lucrativos, além de pretenso 

candidato às eleições municipais de 2012. Nega qualquer tipo de vínculo 

entre o referido contador nos seguintes termos (fl . 613):

Não pode o Recorrente [...] ser punido por ato do qual não 

participou, não anuiu e tampouco foi favorecido. Como atesta o 

quadro probatório, jamais recebeu o apoio do Sr. Francisco Xavier 

e este não realizou promoção de qualquer ato de campanha do 

Recorrente.

Aduz não haver nos autos prova sufi ciente da prática da conduta 

ilícita, destacando que, in verbis (fl . 607):

[...] A prova testemunhal de forma inequívoca comprovou a 

total falta de anuência do Recorrido com a suposta conduta ilegal, 

valendo-se, porém, o julgado recorrido de presunção literalmente 

inaceitável para condenar uma pessoa que pautou sua participação 

na disputa com integral respeito à legislação vigente.

Assevera que o acórdão, ao se fundamentar em presunções, teria 

violado os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, dispostos 

no art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao invocar suposta reunião entre 

o recorrente e o Sr. Francisco Xavier, que, segundo afi rma, não teria 

ocorrido, e também ao deixar de considerar o que consta nos depoimentos 

testemunhais constantes nos autos.
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Argumenta que a conclusão da Corte a quo seria frontalmente 

contrária à prova colhida nos autos, uma vez que ausente a comprovação de 

que o Sr. Francisco Xavier teria solicitado voto em benefício do recorrente. 

Afi rma que tal situação resultaria na alegada divergência jurisprudencial, 

visto que fi rmado o entendimento, neste Tribunal, de que é impossível juízo 

de presunção na captação ilícita de sufrágio, sendo necessária “prova cabal 

da ocorrência do ilícito de compra de votos para a cassação do diploma ou 

mandato eletivo” (fl . 618).

Cita, a fi m de corroborar suas alegações, diversos precedentes desta 

Corte.

Requer a concessão da medida liminar, para que seja atribuído 

efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, pugna pelo seu provimento e a 

consequente reforma do acórdão regional.

Em petição protocolada em 2.7.2012 (fl s. 628-661), o recorrente, 

ainda na origem, ratifi ca os termos do recurso ordinário interposto, além 

de afi rmar que a rejeição dos embargos de declaração pelo TRE/CE teria 

resultado em ofensa ao art. 275 do Código Eleitoral, por permanecerem 

omissões e contradições no julgado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo MPE (fl s. 561-563, verso).

A Procuradoria-Geral Eleitoral pronunciou-se pelo desprovimento 

do recurso (fl s. 677-685).

É o relatório. Decido.

Verifi ca-se a tempestividade do recurso, sua regular subscrição por 

advogados com procuração nos autos, o interesse e a legitimidade.

De início, cabe mencionar que em 3.8.2012 foi deferida pela então 

relatora, a eminente Ministra Laurita Vaz, a medida liminar requerida pelo 

ora recorrente na AC n. 664-08/CE, determinando a suspensão dos efeitos 

dos acórdãos regionais. Por esta razão, entendo prejudicado o pedido 

relacionado à suspensão da efi cácia do decisum do TRE/CE, constante das 

razões recursais.

Ainda inicialmente, entendo não haver falar em afronta ao art. 

275 do CE ou ao art. 5º, LV, da CF, por não se vislumbrar omissão ou 

contradição no acórdão, verifi cando-se, de outra banda, como dito no 



158

Captação de Sufrágio

MSTJTSE, a. 9, (14): 153-167, maio 2017

acórdão proferido em âmbito de declaratórios, “a pretensão do embargante 
de rediscutir a matéria já analisada” (fl . 567).

De fato, da análise do acórdão que desproveu os aclaratórios (fl s. 
565-581), evidencia-se que a decisão da Corte de origem está embasada nos 
elementos de prova e nos fatos submetidos a sua apreciação, o que afasta a 
suscitada ocorrência de omissões e contradições no julgado.

Sendo assim, a meu ver, a despeito do acerto ou não daquela decisão, 
entendo que houve a expressa e sufi ciente manifestação do Tribunal 
Regional a respeito das teses suscitadas pelo embargante, ora recorrente, 
não prosperando a alegação relacionada à declaração de nulidade do 
decisum, sendo desnecessária a remessa dos autos à Corte Regional para 
nova manifestação.

Pois bem. Tem-se que, na origem, o MPE propôs, perante o 
TRE/CE, representação em desfavor de Francisco José Alves Guimarães, 
candidato, nas eleições de 2010, ao cargo de deputado estadual pelo Partido 
Verde (PV), e de Francisco Xavier Rodrigues Neto, contador e pretenso 
cabo eleitoral do candidato a deputado, imputando a ambos a prática de 
captação ilícita de sufrágio.

A Corte Regional, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva 
levantada por Francisco Xavier Rodrigues Neto pelo fato de não estar 
concorrendo a nenhum cargo eletivo, excluiu-o da relação processual.

Já com relação a Francisco José Alves Guimarães, ora recorrente, 
verifi ca-se que o TRE cearense entendeu ter fi cado comprovada a prática 
prevista no art. 41-A da Lei n. 9.504/1997. Para tanto, a priori, baseou-
se a Corte a quo no material colhido no escritório de contabilidade 
Xacon Contabilidade, de propriedade de Francisco Xavier Rodrigues Neto, 

consubstanciado nos seguintes itens (fl s. 534-537):

9.2.1. Uma agenda do ano de 2009, donde se lê várias anotações 
com datas de 2010 e às fl s. 49 referência expressa à campanha 2010 
Dr. Guimarães Deputado Estadual PV, divisão e delimitação de 
regiões e pessoas responsáveis. Na região 3 consta o nome de Xavier;

9.2.2. À fl . 50 consta uma relação com os nomes Nascimento, 
Branco, Edmilson, Alex, Suzete, Francisca e Xavier. Ao lado, valores 
em dinheiro nas datas de 15.7, 15.8 e 15.9. Os mesmos nomes se 
repetem às fl s. 53.
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9.2.3. Ainda na agenda, às fl s. 51 e 52 constam os nomes de 

colaboradores, telefones e adiantamentos em dinheiro. Há referências 

à entrega de fi chas em agosto de 2010 (fl s. 55). Consta ainda uma 

referência a arrastões nos dias 13 e 14 de setembro de 2010, bem 

como anotação de “Veículo para Fortaleza no dia da eleição” – valor 

da topic e capacidade para 20 pessoas.

9.2.4. À fl . 56 constam indicativos de quantidades, relacionados 

a diversos candidatos a Deputado Estadual, constando ao lado do 

nome do candidato representado, Dr. Guimarães, o quantitativo de 

8.000.

10. À fl . 58, em formulário intitulado “Ajudas Diversas”, com 

data de 05 de agosto de 2010, constam:

1 Valor para comprar um móvel para fabricação de 

roscas em sua padaria (padaria de fundo de quintal) – 

Sr. Nazareno de Jesus (2 votos) feito fi cha

R$ 50,00

2 Energia da Sra. Socorrinha – Parque Silvana (2 votos) R$ 39,29

3 Passagem para Camocim pegar seus documentos 

(Dona Maria de Lourdes da Rua Efrato/Alto da 

Brasília)

R$ 15,00

4 Compra de medicamento Pomada Ziclovir (conf.

cupom fi scal – Alex solicitou)

R$ 15,71

5 Ajuda para quitação de uma religação de água (Dona 

Ferreira) Branco solicitou

R$ 60,00

6 Energia da Dona Suzana – Avenida Pimentel Gomes/

Expectativa

R$ 40,69

7 Energia da Dona Eliane Rocha de Sousa/Paraíso das 

Flores

R$ 69,59

8 Energia da Sra. Maria da Conceição/Benilson (5 

votos) feito fi cha

R$ 106,59

9 Conta de água do salão de beleza/Alto da Brasilia (2 

votos)

R$ 71,35

10 Ajuda para pagamento de uma multa de trânsito 

Expedito Carneiro de Sousa/Bairro Pedrinhas (4 

votos)

R$ 150,00

11 3 casamentos civis R$ 240,00

12 4 certidões de nascimento (2a via) R$ 100,00
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10.1. Destaque-se que nos itens 04 e 05 consta a indicação de 

que o pagamento teria atendido a solicitações, respectivamente, de 

Alex e Branco, pessoas anteriormente indicadas como membros 

da equipe e que teria recebido pagamentos, como descrito à folha 

50 dos autos. Os itens 07 e 08 são referentes ao pagamento da 

conta de luz de Eliane Rocha de Sousa e Maria da Conceição, nos 

valores, respectivos, de R$ 69,59 (sessenta e nove reais e cinquenta 

e nove centavos) e R$ 106,59 (cento e seis reais e cinquenta e nove 

centavos), exatamente a titularidade e valor da conta que constam às 

folhas 120 e 118 dos autos.

10.2 À fl s. 59, em outro formulário com o mesmo título, “Ajudas 

Diversas”, com data de 4.8.2010 são entabulados novos pagamentos. 

As ajudas consistiam em: pagamento de contas de energia; matricula 

na faculdade INTA; compra de supercal; compra de gasolina; 

compra de pneu para moto e compra de cesta básica. Em todos se vê 

valor de cada ajuda e em alguns há anotação de quantidade de votos. 

Há uma referência ao atendimento de solicitação de Alex, membro 

da equipe de trabalho. O valor total das ajudas é de R$ 1.538,92.

10.3 Às fl s. 63 há outro formulário com diversas ajudas totalizando 

R$ 2.051,90. Há especifi cação dos itens custeados e indicação do 

número de votos dos benefi ciados com as ajudas. No item 03, em 

que foi paga uma ajuda para compra de materiais de construção da 

casa da Sra. Liduína, no Alto do Cristo, foi é indicado que a família 

tem 06 (seis) votos. No item 04, cuja despesa foi relativa à ajuda 

para a aquisição de habilitação do Sr. Heliardo, indica-se que são 

03 (três) os votos. No item 05 (ajuda para o pagamento da conta de 

água da Sra. Hilda), são 04 os votos. No item 09 (compra de quatro 

caixas de cerveja para festa de casamento ocorrida em 05 de agosto), 

indica-se que a família tem 10 (dez) votos, com a informação de que 

todos são cadastrados.

10.4. A aludida indicação de que eram feitos cadastros de 

eleitores é corroborada pela informação de folhas 54, em que se 

destaca que foram entregues “fi chas” aos colaboradores, entre os 

quais os já citados “Branco” e “Alex”. Como será visto, também 

foram encontradas diversas fi chas de cadastro preenchidas.

10.5. Às fl s. 74/76 e 78 há várias receitas médicas com prescrições 

de medicamentos.
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10.6 Às folhas 117 a 120 dos autos constam contas de luz 

e respectivo comprovante de quitação de Maria do Socorro do 

Nascimento, Maria da Conceição de Sousa Duarte, Raimundo 

Nonato Lopes Rodrigues e Eliane Rocha de Sousa.

11. Às fl s. 106/109 constam fi chas de credenciamento onde 

Xavier está identifi cado como consultor. Na primeira fi cha consta o 

nome de Expedito Carneiro de Sousa, residente no bairro Pedrinhas 

e no canto da referida fi cha consta anotação Pagamento de R$ 

150,00 para pagamento de multa. Às fl s. 111 consta ajuda multa 

para Janilson de Oliveira Neves.

11.1. Às fl s. 121/125 constam novas fi chas de credenciamento 

onde Xavier aparece como multiplicador.

O acórdão regional ainda destaca os seguintes depoimentos 

testemunhais (fl s. 537-539, sem grifos no original):

12.1. Benedito Alves Machado disse que Francisco Xavier realiza 

trabalhos em uma associação no bairro da Expectativa há cerca de 

dez anos; que não sabe dizer ao certo qual é o trabalho de Francisco 

Xavier, mas afi rma que ele ajuda as pessoas carentes... que o referido 

trabalho é feito em qualquer época do ano, independentemente de se 

tratar de período eleitoral (fl s. 100/101).

12.2. Janilson de Oliveira Neves, cujo nome está ligado ao 

pagamento de multa de trânsito, disse “que apenas ouviu dizer que 

o Francisco Xavier distribuía cestas básicas e ajudava as pessoas, não 

sabendo especifi car o tipo de ajuda... que as pessoas comentam que 

Francisco Xavier faz referido trabalho porque um dia pretende se 

candidatar a vereador... que não tem conhecimento se Xavier já 

trabalhou para algum candidato no município de Sobral; que a pessoa 

de alcunha Caboré trabalhou para o candidato Dr. Guimarães nas 

eleições 2010 no bairro da Expectativa... que Caboré também leva 

as pessoas para atendimento médico, inclusive durante o período de 

campanha eleitoral. Negou que Xavier tenha pago alguma multa de 

trânsito sua (fl s. 102/103)” Observe-se que Caboré consta à folha 

64 como membro da equipe de Xavier, constando anotação de 

pagamento que lhe foi feito.

12.3. Expedito Carneiro de Sousa, cujo nome está relacionado ao 

pagamento de multa, disse em Juízo que Xavier lhe deu R$ 100,00 
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para pagar uma multa de trânsito, por volta do mês de outubro de 

2010... que quando foi receber a multa Francisco Xavier disse que 

estava apoiando um deputado, mas não se recorda o nome que ele 

disse... que Francisco Xavier já lhe prestou vários favores sempre 

mencionando que se um dia precisasse queria contar com o apoio 

do depoente... que recebeu R$ 100,00 apenas depois das eleições, 

mas havia deixado a notifi cação da multa no escritório de Francisco 

Xavier (fl s. 106/107).

[...]

13.1. Francisco das Chagas Vasconcelos disse que “Francisco 

Xavier é entrosado nas associações e realiza trabalhos de assistência 

social. Que Francisco Xavier ajuda tanto conseguir advogado como 

cestas básicas e pequena ajuda em dinheiro para pessoas carentes... que 

dizem que Francisco Xavier presta ajuda porque um dia pretende ser 

vereador...” (fl s. 108/109);

13.2. Edmilson Gomes do Nascimento disse que “é amigo de 

Xavier... que nunca ouviu dizer que Francisco Xavier ajudasse a pagar 

contas de água e luz de pessoas carentes; que o depoente já trabalhou 

para associações e jamais ouviu dizer que elas pagassem contas de 

água e luz de pessoas carentes, pois normalmente ela trabalha com 

parcerias para obter recursos; que só haveria pagamento de conta de 

água e luz se algum político fornecesse dinheiro para a associação...” 

fl s. 110/111).

14. Das testemunhas arroladas por Francisco José Alves 

Guimarães, ressalto o seguinte:

14.1. Rosalvo Dias de Carvalho Júnior e Antonio Carlos Aguiar 

Dias participaram da campanha do Dr. Guimarães e apontaram José 

Roberto como sendo o coordenador da campanha. Ambos disseram 

que nunca viram Francisco Xavier nos eventos do Dr. Guimarães.

14.2. José Roberto Carlos Cavalcante, ouvido às fl s. 116/117, 

disse ser coordenador da campanha de Dr. Guimarães e que apenas 

uma vez Francisco Xavier foi ao comitê pedir material para campanha 

(fl s. 116/117).

15. Com relação às informações obtidas com a quebra do sigilo 

bancário, pode-se conclui-se [sic] pela inexistência de quaisquer 

vínculos fi nanceiros entre as contas bancárias de Francisco José Alves 
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Guimarães e Francisco Xavier. O relatório do Banco do Central do 

Brasil não apresenta quaisquer vinculações entre os dois CPFs dos 

representados. As informações apresentadas pela Caixa Econômica 

Federal nada demonstram de considerável na conta corrente de 

Francisco Xavier Rodriges Neto; As informações advindas do Itaú 

também nada retratam. A conta de Francisco José Guimarães não 

teve movimentação alguma.

A par dessas informações, a Corte a quo concluiu pela ocorrência de 

captação ilícita de sufrágio, tendo ressaltado o relator do acórdão regional, 

na ocasião, que seria “clara a participação de Francisco Xavier Rodrigues 

Neto na campanha de Francisco José Alves Guimarães” (fl . 540), em 

benefício do então candidato a deputado estadual. Por este motivo, cassou-

lhe o diploma de suplente e aplicou-lhe multa no valor de 20.000 Ufi rs – 

decisão esta que, repita-se, encontra-se suspensa em virtude do deferimento 

de liminar, pela Ministra Laurita Vaz, na AC n. 664-08/CE.

Consta ainda do voto condutor do acórdão regional a menção ao 

“intuito eleitoreiro” (fl . 541) dos fatos praticados por Francisco Xavier 

Rodrigues Neto e a sua correlação com a campanha eleitoral de Francisco José 

Alves Guimarães, ora recorrente.

Destaco mais um trecho do acórdão, quanto ao ponto 

(fl s. 541-542):

Em sua defesa, Francisco José Alves Guimarães negou que tenha 

praticado a conduta que lhe foi imputada e disse que no material 

apreendido no escritório de Xavier não havia qualquer ligação com 

a sua campanha. Esta afi rmação não pode ser considerada, uma 

vez que no material apreendido, precisamente à fl . 63, consta a 

anotação pago Clube do Sr. Luis Xavier (reunião da equipe com Dr. 

Guimarães). Ainda às fl s. 88/93 constam formulários de autorização 

para pintura de muro, todos padronizados com autorização para o 

candidato a Deputado Estadual Francisco José Alves Guimarães.

[...]

Disse ainda Francisco Xavier que o trabalho por ele exercido era de 

natureza altruísta e de há muito vinha sendo feito, independente do 

período eleitoral. Afi rmou que de algum tempo pra cá, percebeu que 
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dispunha de certo talento na gerência de problemas transindividuais, 

razão pela qual passou a desejar ser um agente político. Disse que a 

pedra fundamental desse projeto político pessoal se deu na última 

campanha municipal [...].

Pois bem. Conforme consignado alhures, o TRE, por maioria de 

votos, entendeu pela existência de provas quanto à prática de captação 

ilícita de sufrágio, aplicando ao recorrente as sanções do art. 41-A da Lei n. 

9.504/1997.

Com efeito, não se desconhece que, para se confi gurar a captação de 

sufrágio, é desnecessário o pedido explícito de votos, bastando a evidência 

do dolo, consistente no especial fi m de agir (art. 41-A, § 1º, da Lei das 

Eleições).

Porém, a confi guração da citada conduta tem como consequência 

inexorável a perda do mandato e, portanto, é absolutamente necessário existir 

prova robusta e inequívoca da conduta ilícita, embora tal desiderato possa 

estar alicerçado, tão somente, em depoimentos de testemunhas, desde que 

estes demonstrem, de maneira fi rme e coesa, a prática do ilícito – o que não 

vislumbro  no caso dos autos.

Senão, vejamos:

Compulsando os termos a que foram reduzidos os depoimentos das 

testemunhas de acusação que instruíram o feito – Benedito Alves Machado (fl s. 

100-101), Janilson de Oliveira Neves (fl s. 102-103), Ana Cláudia Gadelha da 

Silva (fl s. 104-105), Expedito Carneiro de Sousa (fl s. 106-107), Francisco das 

Chagas Vasconcelos (fl s. 108-109) –, alguns deles parcialmente transcritos no 

acórdão recorrido, verifi co que em nenhum deles fi cou explicitado ter havido 

pedido de votos, tampouco demonstrado o dolo consistente no especial fi m de 

agir necessário à caracterização do ilícito do art. 41-A da Lei das Eleições, qual 

seja: o condicionamento da entrega da vantagem – no caso, o fornecimento 

gratuito de benesses diversas a pessoas da comunidade – à obtenção do voto do 

eleitor no então candidato, ora recorrente.

In casu, além dos depoimentos testemunhais, a conclusão a que 

chegou a Corte Regional baseou-se, ainda, no material colhido no 

escritório de contabilidade Xacon Contabilidade, de propriedade de 
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Francisco Xavier Rodrigues Neto. Não vejo, também aí, a pretensa correlação 

entre os atos praticados pelo contador – o qual, segundo consta em vários 

dos depoimentos, realiza regularmente trabalhos de assistência social no 

município – com o recorrente.

Portanto, com base na apreciação do conjunto fático-probatório dos 

autos, concluo que não há no caderno processual provas hábeis a embasar, 

com o grau de certeza inarredável a tal desiderato, a ocorrência de captação 

ilícita de sufrágio.

Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte 

Superior, da qual destaco, entre outros, os seguintes precedentes:

Recurso ordinário. Eleições 2010. Representação. Artigo 41-A 

da Lei n. 9.504/1997. Preliminar. Ilegitimidade passiva ad causam 

do terceiro não candidato. Reconhecida. Precedente. Candidato a 

deputado estadual. Captação ilícita de sufrágio. Ausência de prova 
robusta e inequívoca. Recurso ordinário conhecido e provido.

1. O terceiro não candidato não tem legitimidade para fi gurar 

no polo passivo da representação calcada no artigo 41-A da Lei n. 

9.504/1997. Precedente.

2. O conjunto fático-probatório - prova testemunhal e material – 
não é sufi ciente para a caracterização da prática de captação ilícita de 
sufrágio, preconizada no artigo 41-A da Lei das Eleições.

3. Recurso ordinário conhecido e provido.

(RO n. 6.929-66/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 30.5.2014; 

sem grifos no original)

Recurso especial. Representação. Captação Ilícita de sufrágio. 

Vereador. Eleições 2012.

1. Não há violação ao art. 275 do Código Eleitoral, pois “a 

omissão apta a ser suprida pelos declaratórios é aquela advinda do 

próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, não aquela 

deduzida com o fi to de provocar o rejulgamento da emanda ou 

modifi car o entendimento manifestado pelo julgador” (ED-AgR-AI 

n. 10.804, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJe de 1º.2.2011).

2. Não padece de vício de fundamentação o provimento 

jurisdicional que explicita, ainda que sucintamente, as razões do 
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convencimento do prolator. Precedentes: AgR-AI n. 8.609, rel. 
Min. Caputo Bastos, DJe de 4.9.2007; Ag-RMS n. 518, rel. Min. 
Ayres Britto, DJe de 16.4.2008.

3. A aplicação das sanções previstas no art. 41-A da Lei das Eleições 
exige prova robusta de que o candidato participou de forma direta com 
a promessa ou a entrega de bem em troca do voto ou, de forma indireta, 
com ela anuiu ou contribuiu, não bastando meros indícios e presunções.

Recurso especial ao qual se dá provimento.

Ação cautelar julgada procedente.

(REspe n. 498-71/MS, rel. Min. Henrique Neves, DJE de 
5.8.2014; sem grifos no original)

Recurso especial. Eleição 2012. Captação ilícita de sufrágio. 
Prova testemunhal. Insufi ciência. Provimento.

1. A procedência da representação por captação ilícita de 
sufrágio exige prova robusta. Ainda que se admita, na espécie, prova 
exclusivamente testemunhal, deve-se considerar o conjunto e a 
consistência dos depoimentos.

2. No caso vertente, o acervo probatório mostra-se frágil e 
insufi ciente para ensejar as severas penalidades previstas no art. 41-A 
da Lei n. 9.504/1997.

3. Recurso especial provido.

(REspe n. 346-10/MG, rel. designado Min. Dias Toff oli, DJE 
de 14.5.2014; sem grifos no original)

Recurso especial. Captação ilícita de sufrágio. Art. 41-A da Lei 
n. 9.504/1997. Descaracterização. Pagamento. Viagem. Eleitor. 
Ausência. Prova. Vantagem. Troca. Voto. Provimento.

1. Em que pese a forte carga axiológica e os princípios éticos 
que inspiraram a edição da Lei n. 9.840/1999 - que acrescentou o 
art. 41-A à Lei n. 9.504/1997 – a captação ilícita de sufrágio exige, 
para sua caracterização, que a promessa ou concessão de vantagem ou 
benefício seja condicionada ao voto do eleitor, o que não se verifi ca na 
espécie.

2. A captação ilícita de sufrágio não se pode apoiar em mera 
presunção, devendo haver provas robustas de que o ato impugnado 
extrapolou os meios legítimos de conquista de votos.



167

Ministros do STJ no TSE - Ministra Maria Thereza de Assis Moura

3. Recurso especial provido, para afastar a condenação imposta 

aos recorrentes.

(REspe n. 35.890/SC, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 

1º.2.2010; sem grifos no original)

Pelo exposto, com fundamento no art. 36, § 7º, do Regimento 

Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou provimento ao recurso ordinário 

para julgar improcedente a representação.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 26 de agosto de 2015.

DJe 4.9.2015




