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ACÓRDÃO N. 30456 

HABEAS CORPUS (HC) N. 15-69.2015.6.24.0000 - CLASSE 16 - 54a ZONA 
ELEITORAL - SOMBRIO 
Relator: Juiz Carlos Vicente da Rosa Góes 
Impetrantes: Fábio Geremias de Souza e Pierre Augusto Fernandes Vanderlinde 
Pacientes: Ademir Cardoso, Cleomar Moraes Rocha e Taíse Martins da Silva 
Impetrado: Juiz da 54a Zona Eleitoral - Sombrio 

- HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL 
ELEITORAL - CORRUPÇÃO ELEITORAL - ART. 299 DO 
CÓDIGO ELEITORAL - FALTA DE QUALIFICAÇÃO DOS 
ELEITORES SUPOSTAMENTE CORROMPIDOS 
IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO POSTERIOR NO 
CURSO DA AÇÃO PENAL - ALEGADO CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA - CONFIGURAÇÃO -
ÓBICE AO EXERCÍCIO DA PLENA DEFESA E DO 
CONTRADITÓRIO - PRECEDENTES DO TSE - CONCESSÃO 
DA ORDEM. 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, por unanimidade, em conceder a dtáem para determinar o trancamento da 
ação penal, nos termos do voto do Re la toOtuç fica fazendo parte integrante da 
decisão. 

Sala de Sessões do Tribunal Reatonal Eleitoral. 

T\ \ 
Florianópolis, 9 de março de 2015. \ ) ' 

Juiz CARLOS VICENTE DA F50SA GÓES 
Relator 
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R E L A T Ó R I O 
1. Fábio Geremias de Souza e Pierre Vanderlinde impetram habeas 

corpus em favor de Ademir Cardoso, Cleomar Moraes Rocha e Taíse Martins da 
Silva, visando, em sede de preliminar, o trancamento da Ação Penal de n. 81-
52.2013.6.24.0054, em que se apura a suposta prática do crime do art. 299 do 
Código Eleitoral. 

Sustenta, em síntese, que a inicial seria inepta, por não haver a 
identificação do eleitor ou dos eleitores supostamente corrompidos, faltando, assim, 
justa causa à ação penal. 

Requer, ao final, a confirmação da liminar, com a concessão em 
definitivo da ordem (fls. 2-9). 

Postergada a apreciação do pedido de liminar (fl. 384). 

Às fls. 390-391, a autoridade coatora presta as devidas informações. 

A Procuradoria Regional Eleitoral emite parecer (fls. 393-398), 
manifestando-se pela denegação da ordem e pelo ulterior prosseguimento da ação 
penal. 

Por entender encontrar-se devidamente instruído o processo, 
determinei sua inclusão em pauta de mesa, como permite o art. 51 do Regimento 
Interno deste Tribunal (Resolução TRESC n. 7.847/2011), para apreciação em 
definitivo. 

É o relatório. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES (Relator): Sr. 
Presidente, requerem os impetrantes o trancamento de ação penal que busca apurar 
denúncia de suposta prática de compra de votos na eleição de 2012 no Município de 
Sombrio, em que os pacientes, Ademir Cardoso, Cleomar Moraes Rocha e Taíse 
Martins da Silva Mendes, são denunciados, ao argumento de que não seria possível 
a identificação dos eleitores, em tese, beneficiados — ante a ausência de 
qualificação na inicial —, o que, entendem, impede o exercício do contraditório e da 
ampla defesa e, principalmente, do devido processo legal. 

É pacífico o entendimento de que o trancamento de ação penal na via 
do habeas corpus constitui medida excepcional, que somente se mostra admissível 
se estiver evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da 
punibilidade, a ilegitimidade da parte ou mesmo a ausência de condição para o 
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exercício da ação penal [Precedentes: TSE. HC. n. 681-10, de 3.9.2014, Rei. Min. 
João Otávio de Noronha; Ac. HC n. 1140-80/MT, de 11.11.2011, Rei. Min. Marcelo 
Ribeiro], 

As circunstâncias do caso em apreço autorizam a concessão da 
medida excepcional, uma vez que a denúncia deixou de trazer um dos elementos 
essenciais a justificar a persecução penal, a indicação e qualificação dos supostos 
beneficiários do ilícito de corrupção eleitoral, capitulado no art. 299 do Código 
Eleitoral. 

Com efeito, a peça acusatória descreve somente fatos genéricos, sem 
declinar o nome de possíveis eleitores contemplados com o alegado esquema de 
compra de votos, conforme se pode conferir do seu inteiro teor: 

No dia 6 de outubro de 2012, em um período compreendido entre 12h e 17h, 
em diversas residências localizadas no bairro parque das Avenidas, no 
Município de Sombrio, os denunciados Ademir Cardoso, Cleomar Moraes 
Rocha e Taíse Martins da Silva, em comunhão de vontade e fins de 
propósitos, deram dinheiro a diversos eleitores, em número não inferior a 
10 (dez), para conseguir ou obter destes a promessa de votarem no 
primeiro denunciado para o cargo de vereador no Município de Sombrio, 
no pleito do dia 7 de outubro. 

Para executar a empreitada, o denunciado Ademir Cardoso contratou três 
policiais militares do estado do Rio Grande do Sul - Carlos Maurício da Silva 
Oliveira, Tiago Parahyba do Canto e Nilton Rodrigues da Paixão - para fazer 
a escolta e sua segurança armadas. Neste contexto, o primeiro miliciano 
deslocou-se para o município de Sombrio no dia 5 de outubro de 2012; já no 
outro dia, pela manhã, encontrou com os outros dois "seguranças" em um 
posto de combustíveis, levando-os até uma cerâmica, na localidade de 
Morretinho, onde guardaram o veículo utilizado para virem até a cidade de 
Sombrio; seguindo, incontinenti, até a casa do candidato a vereador. Lá, 
receberam as ordens de como deveriam proceder durante o dia de 
campanha, bem como receberam a chave do veículo em que iriam se 
deslocar, no qual já estava acondicionado no porta malas o material de 
campanha e a pecúnia a ser distribuída. Na ocasião, fiou ajustado que o 
policial Carlos faria a segurança armada da coordenadora de campanha, a 
cabo eleitoral ora denunciada Taíse Martins da Silva, em veículo GM/Vectra 
de placas MGT-056, enquanto os outros dois escoltariam o candidato e o 
cabo eleitoral Cleomar Moraes, em um veículo VW/Gol, placas MHI 7705. 

Na sequência, logo após o almoço, iniciaram as visitas nas residências dos 
possíveis eleitores: chegando no local desejado, o denunciado Ademir ia 
até o porta mala do veículo VW/GOL, pegava a vantagem a ser entregue 
posteriormente, junto com os demais denunciados, adentrava na 
residência dos possíveis eleitores. No referido ensejo, os "seguranças" 
ficavam, com suas armas, fazendo a escolta nas cercanias dos veículos 
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utilizados, bem como do imóvel em que estava o então candidato e seus 
cabos eleitorais. 

E assim os denunciados abordaram diversos eleitores, deslocando-se 
sacramentalmente para inúmeras residências, distribuindo vantagens 
indevidas. Até que, por volta das 17h, a prática dói interrompida pela atuação 
da polícia militar de Sombrio, a qual recebeu a notícia de que, nos veículos 
referidos, indivíduos armados estavam comprando votos. Na abordagem, 
ainda se logrou êxito em encontrar diversos santinhos e a quantia de R$ 
600,00 (seiscentos reais), separadas em fardos de R$ 100,00 (cem reais), 
cujas cédulas que compunham o monte eram de R$ 5,00 (cinco reais); R$ 
10,00 (dez reais) e R$ 20,00 (vinte reais), escondidas junto ao pneu estepe 
do veículo. 

Desse modo, os denunciados Ademir Cardoso, Cleomar Moraes Rocha e 
Taíse Martins da Silva infringiram o disposto no art. 299 do Código Eleitoral, 
de maneira ativa (por inúmeras vezes, mas por pelo menos 10 vezes), 
razão pela qual o Ministério Público, por meio de seu Órgão de Execução, 
requer seja recebida e autuada a presente denúncia, prosseguindo-se na 
persecução penal com a citação dos denunciados, produzindo-se todas as 
provas que se entenderem necessárias no curso da actio, em especial a oitiva 
das testemunhas ao final relacionadas, e por fim, transpostos os demais 
trâmites legais, seja julgado integralmente procedente o pedido presente 
nesta Exordial acusatória, condenando-se os denunciados nas sanções das 
normas penais incriminadoras acima invocadas [fls. 21-23 - grifou-se], 

A denúncia deve conter a exposição da prática criminosa com todas as 
suas circunstâncias, constituindo requisito intrínseco ao ilícito apurado, que a 
conduta esteja direcionada a eleitores identificados ou indentificáveis. 

Na hipótese, depreende-se que os fatos narrados na peça acusatória 
não se amoldam ao tipo do art. 299 do Código Eleitoral, por não haver a indicação 
dos eleitores aos quais supostamente teriam sido direcionadas as benesses, 
condição esta que obsta o pleno exercício do direito de defesa e do contraditório. 

Segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, "[...] na 
corrupção eleitoral, o eleitor deve ser identificado ou identificável, inexigindo-se, 
todavia, o resultado pretendido pelo agente para sua consumação" [...] [HC 572/PA, 
de 16.6.2008, Rei. Min. Joaquim Barbosa], 

Nesse contexto, forçoso reconhecer a inépcia da inicial, a teor de 
precedentes da Corte Superior que, em situações análogas à versada nestes autos, 
tem decidido: 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DO ART 
299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO 
PENAL. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEITORES. AUSÊNCIA. PROVIMENTO 

4 



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

HABEAS CORPUS (HC) N. 15-69.2015.6.24.0000 - CLASSE 16 - 54a ZONA 
ELEITORAL - SOMBRIO 

1. 'Na acusação da prática de corrupção eleitoral (Código Eleitoral, art. 299), 
a peça acusatória deve indicar qual ou quais eleitores teriam sido 
beneficiados ou aliciados, sem o que o direito de defesa fica 
comprometido' (RHC n° 45224, Rei. Min. Laurita Vaz, Rei. designado Min 
Henrique Neves, DJe de 25.4.2013). 

2. In casu, ausente a adequada identificação do corruptor eleitoral 
passivo, fato esse que impede a aferição da qualidade de eleitores, 
como impõe o dispositivo contido no art. 299 do Código Eleitoral, devem 
ser reconhecidas a inépcia da denúncia e a ausência de justa causa para 
submissão do paciente à ação penal. 

3. Recurso conhecido e provido para concessão do pedido de habeas corpus 
negado na origem [RHC n. 13316, de 17.12.2013, Rei. Min. LUCIANA 
CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO - grifou-se] 

HABEAS CORPUS. CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL 
CANCELAMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO. INDIVUALIZAÇÃO DO 
ELEITOR. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. JUSTA CASUSA. AÇÃO PENAL 
ORDEM CONCEDIDA. 

1. Para a configuração do crime de corrupção eleitoral, além de ser 
necessária a ocorrência de dolo específico, qual seja, obter ou dar voto, 
conseguir ou prometer abstenção, é necessário que a conduta seja 
direcionada a eleitores identificados ou identificáveis, e que o corruptor 
eleitoral passivo seja pessoa apta a votar. Precedentes. 

2. Na espécie, a denúncia aponta, de forma genérica, como beneficiárias 
pessoas ligadas politicamente ao paciente [...]. 

3. Não há falar em corrupção eleitoral mediante dádiva em troca de voto de 
pessoas que, diante do que se percebe na descrição da denúncia, já seriam 
correligionárias do denunciado, o que afasta a justa causa para a ação penal 
[...] [HC n. 812-19, de 14.2.2013, Relator Min. Dias Toffoli - grifou-se] 

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ELEITORAL. CÓDIGO 
ELEITORAL. ARTIGO 299. DENÚNCIA. REQUISITOS. 

1. A denúncia deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas 
circunstâncias. 

2. Na acusação da prática de corrupção eleitoral (Código Eleitoral, art. 299), a 
peça acusatória deve indicar qual ou quais eleitores teriam sido beneficiados 
ou aliciados, sem o que o direito de defesa fica comprometido. 

5 



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 

HABEAS CORPUS (HC) N. 15-69.2015.6.24.0000 - CLASSE 16 - 54a ZONA 
ELEITORAL - SOMBRIO 

3. Recurso em habeas corpus provido [HC n. 452-24, de 26.2.2013, 
Redator para o acórdão Min. Henrique Neves da Silva]. 

Como muito bem explicitou o relator do voto condutor anteriormente 
citado faz-se necessário que: 

[...] na peça inaugural da ação penal, após a investigação no inquérito, o 
Ministério Público decline quem foram as pessoas cujos votos foram 
tentados ou comprados. Sem isso, o direito de defesa fica reduzido ao 
terreno efêmero sob o argumento de que no curso da ação se poderia ou 
não identificar alguém. Acredito que, do processo penal, deve ser 
assegurado ao réu, desde o primeiro momento, a plena ciência da 
completude das circunstâncias do fato que lhe é imputado [...] [grifou-
se]. 

Convém elucidar, ademais, que os elementos coligidos no inquérito 
policial são insuficientes, da mesma maneira, para identificar qualquer eleitor que 
tenha recebido oferta de vantagem pecuniária em troca de voto ou mesmo viabilizar 
uma possível identificação no curso da instrução processual, de modo a subsumir-se 
a correta tipificação legal. 

Verifica 
da ordem de habeas 
52.2013.6.24.0054, 

É O VI 

"tanto, a justa causa e o amparo legal para a concessão 
ròus, impositivo o trancamento da Ação Penal de n. 81-

mita na Zona Eleitoral de Sombrio. 
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EXTRATO DE ATA 

HABEAS CORPUS N° 15-69.2015.6.24.0000 - HABEAS CORPUS - PREVENTIVO - AÇÃO PENAL -
CRIME ELEITORAL - DENÚNCIA INEPTA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR - PEDIDO DE 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - AP N. 81-52.2013.6.24.0054 - 54a ZONA ELEITORAL -
SOMBRIO 
RELATOR: JUIZ CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES 

IMPETRANTE(S): FÁBIO GEREMIAS DE SOUZA; PIERRE AUGUSTO FERNANDES 
VANDERLINDE 
PACIENTE(S): ADEMIR CARDOSO; CLEOMAR MORAES ROCHA; TAlSE MARTINS DA SILVA 
ADVOGADO(S): FÁBIO JEREMIAS DE SOUZA; PIERRE AUGUSTO FERNANDES VANDERLINDE 
IMPETRADO(S): JUIZ DA 54a ZONA ELEITORAL - SOMBRIO 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: Após a apresentação do voto-vista do Juiz Hélio do Valle Pereira, o Tribunal 
decidiu, à unanimidade, conceder a ordem para determinar o trancamento da ação penal, 
nos termos do voto do Relator. Foi assinado o Acórdão n. 30456. Presentes os Juízes Sérgio 
Roberto Baasch Luz, Antonio do Rêgo Monteiro Rocha, Carlos Vicente da Rosa Góes, Hélio 
do Valle Pereira, Vilson Fontana, Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli e Alcides 
Vettorazzi. 

SESSÃO DE 09.03.2015. 

R E M E S S A 

Aos dias do mês de de 2015 faço a remessa destes autos para 
a Coordenadoria de Registro e Informações e Processuais - CRIP. Eu, 

, Coordenador de Sessões, lavrei o presente termo. 

R E C E B I M E N T O 

Aos dias do mês de de 2015 foram-me entregues estes autos. 
Eu, , Coordenadora de Registro e Informações Processuais, lavrei o 
presente termo. 


