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1.

Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do
TRE/DF que, em ação penal originária, condenou a
recorrente às penas de 4 anos, 5 meses e 8 dias de
reclusão em regime semiaberto e pagamento de 20 diasmulta, pela prática dos crimes de corrupção eleitoral (art.
299 do CE), relativamente a compra dè votos de 4
(quatro) eleitores, e falsidade ideológica eleitoral (art. 350
do CE), em razão da omissão de gastos com os serviços
de 18 (dezoito) pessoas que trabalharam como cabos
eleitorais.
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2.

- PRELIMINARES

O art. 93, IX, da CF/1988 exige que a decisão seja
fundamentada, sem exigir, todavia, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações da parte. O
que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as
razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso
concreto.
A inobservância de quórum completo na reunião
subsequente à sessão de julgamento interrompida por
pedido de vista não gera nulidade quando já consolidada
a votação pela condenação da ré, bem como diante da
ausência de demonstração de prejuízo à defesa.
A instauração de inquérito policial sem a supervisão do
Tribunal Regional não acarreta, por si só, nulidade por
violação à prerrogativa de foro. Na hipótese, não foram
realizados atos vinculados à reserva de jurisdição. De
outro lado, vícios do procedimento investigatório não
infirmam o subsequente processo criminal, no qual se
desenvolve atividade instrutória própria. Precedentes.
Os fatos descritos na peça acusatória e aqueles
descritos na Ação Penal n° 137-27.2013.6.07.0000 são
diversos, o que afasta a ocorrência da litispendência.
A apreciação dos requisitos para caracterização da
continuidade delitiva e eventual unificação de penas é
reservada ao juízo competente para a execução penal,
nos termos do art. 82 do CPP e arts. 66, III, e 111 da Lei
de Execuções Penais.
II - MÉRITO

Crime de corrupção eleitoral (art. 299 do CE)
A promessa de cargo público para pessoas que não
eram filiadas a partidos políticos e que deram seu voto
mediante promessa de serem nomeados para cargos
públicos comissionados configura o delito previsto no art.
299 do Código Eleitoral.
O requerimento de registro de candidatura é
irrelevante para a configuração do delito do art. 299 do
Código Eleitoral. A exigência da formalização de
candidatura não é elemento do tipo penal.
O acórdão regional encontra-se alinhado à
jurisprudência desta Corte Superior no sentido da (i)
desnecessidade de pedido expresso de votos para
configuração do crime de corrupção eleitoral; (ii)
direcionamento da conduta penalmente imputável a um
eleitor individualmente identificado ou identificável; e (iii)
demonstração do dolo específico em obter, dar, conseguir
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ou prometer abstenção de voto. Impossível acolher a
alegação de que não haveria acervo probatório capaz de
sustentar sua condenação, por necessidade de se
reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, vedado
nos termos Súmula no 24/TSE.
Crime de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE)
O TRE/DF concluiu que estava provada a intenção
da ré em ofender a fé pública eleitoral (art. 350 do CE)
quando omitiu receitas e despesas em sua prestação de
contas, deixando de contabilizar serviços prestados por
cabos eleitorais que trabalharam em sua campanha sob a
condição de serem contemplados com cargos públicos
comissionados. Alterar essa conclusão também
demandaria o revolvimento de fatos e provas, vedado nos
termos da Súmula n° 24/TSE.
Indícios podem ser utilizados como prova para a
condenação criminal. Isso porque possuem legitimidade
como qualquer outro elemento probatório. Aliás, o
sistema de hierarquia de provas (tarifação) não vigora
mais no ordenamento jurídico, tendo em vista a adoção
do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155
do CPP.
A possibilidade da perda do mandato eletivo constitui
efeito meramente secundário da condenação criminal.
Diante disso, é descabida a aplicação do art. 368-A do
CE ante a presença de normatização específica na seara
criminal. Ademais, foi imposta à recorrente pena privativa
de liberdade em regime semiaberto, não havendo impacto
imediato desta condenação sobre o mandato (STF, AP n°
694/1VIT, ia Turma, ReI. Mm. Rosa Weber, j. em
02.05.2017).
A divergência jurisprudencial que fundamenta o
recurso especial interposto com base na alínea b do
inciso 1 do art. 276 do Código Eleitoral somente estará
demonstrada mediante a realização de cotejo analítico e
a existência de similitude fática entre os acórdãos
paradigma e o aresto recorrido, inexistente no caso
concreto (Súmula n° 28/TSE).
Dosimetria da pena
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que a fração de aumento pela continuidade delitiva (art.
71 do CP) é determinada em função da quantidade de
crimes cometidos. Precedentes. No caso, a ré foi
condenada por realizar promessas indevidas de cargos
públicos comissionados em troca de votos relativamente
a 4 (quatro) eleitores. Assim, a pena intermediária do
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crime de corrupção eleitoral deve ser exasperada na
fração de 1/4, sendo incorreto o reconhecimento da
continuidade delitiva em seu patamar máximo (2/3).
III - CONCLUSÃO
15. Recurso Especial Eleitoral a que se dá parcial
provimento para reduzir a fração referente à continuidadé
delitiva no crime de corrupção eleitoral. Determinação ao
juízo da execução que apure eventual preenchimento dos
requisitos para conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos. Agravos internos prejudicados.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso especial eleitoral para
reduzir a fração referente à continuidade delitiva no crime de corrupção
eleitoral, determinando ao juízo da execução que apure eventual
preenchimento dos requisitos para conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos, e declarar prejudicado o primeiro agravo regimental,
nos termos do voto do relator. Ademais, por maioria, dar provimento ao
segundo agravo regimental para reformar a decisão que acolheu o pedido
ministerial de execução provisória da pena, nos termos do voto reajustado do
relator.
Brasília, 18,feveiro
de / de 2020.

MINISTRcKUÍS ROBERTO BARROSO - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO:
Senhores Ministros, trata-se de recurso especial eleitoral interposto por Liliane
Maria Roriz contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal TRE/DF que, em ação penal originária, condenou a recorrente às penas de 4
(quatro) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão em regime
semiaberto e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, por incorrer nas sanções dos
arts. 2991 (compra de votos de 4 eleitores) e 3502 (omissão de gastos com os
serviços de 18 pessoas que trabalharam como cabos eleitorais) do Código
Eleitoral. O acórdão recorrido foi assim ementado (fls. 1.399-1.401):
"AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E FALSIDADE IDEOLÓGICA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO INQÜÉRITO POLICIAL
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ADITAMENTO DA
DENÚNCIA AFASTADA. NOMEAÇÃO DE CABOS ELEITORAIS EM
CUMPRIMENTO DE PROMESSAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
FINS ELEITORAIS. PROCEDÊNCIA. LITISPENDÊNCIA.
ARGUIÇÃO INCIDENTAL. EX OFFICIO. QUESTÃO DE ORDEM
PÚBLICA. AFASTADA, CONEXÃO ENTRE FATOS TÍPICOS
PENAIS PROCESSADOS EM FEITOS AUTÔNOMOS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA AFERIR E
DECIDIR ACERCA DA SOMA OU UNIFICAÇÃO DE PENAS
ADVINDAS DE PRETENSÕES PUNITIVAS DEDUZIDAS EM
AUTOS DISTINTOS.
Após a verificação da possível prática de crimes que teriam sido
cometidos por deputada distrital, o inquérito policial passou a tramitar
perante o Tribunal, portanto, não é cabível alegação de nulidade. O
fato de a investigação ter inicialmente tramitado perante a primeirá
instância não significa que tenha havido prejuízo à defesa. E, tanto
não houve prejuízo, que a Acusada peticionou e obteve cópia dos
autos e foi interrogada, assistida por advogado, mas não se fez
qualquer alegação de nulidade. Preliminar de nulidade rejeitada.
Não houve aditamento da denúncia nas alegações finais, mas
apenas correção do erro material na informação de quantos seriam
os crimes cometidos em relação a cada tipo penal imputado. O que
importa é que os fatos foram devidamente delineados na peça
1

CE. Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
2

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão até três anos
e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
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acusatória, tendo sido nominados todos os eleitores que teriam sido
alvo da corrupção eleitoral e todos os cabos eleitorais que prestaram
serviços à campanha da Ré, mas não constaram na prestação de
contas. Preliminar afastada.
Para a caracterização do delito de corrupção eleitoral, segundo a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, não se exige o
pedido expresso de voto se, pelas circunstâncias do crime, for
possível concluir que o objetivo era angariar votos mediante oferta
ilícita.
O decreto condenatório pode ocorrer por indução, consoante
permite o art. 239 do CPP. Assim, ainda que as ofertas ilícitas aos
eleitores em troca de voto tenham sido realizadas às ocultas, as
nomeações, ou seja, o cumprimento das promessas comprova a
veracidade da dinâmica delituosa descrita pela prova oral.
Da instrução probatória é possível extrair que houve promessas
de cargos, as quais foram cumpridas logo no início da campanha, e
houve, igualmente, promessas de acesso a cargos públicos, caso
fosse eleita. Também se colhe do acervo probatório que alguns dos
cabos eleitorais foram exonerados posteriormente para que
pudessem se dedicar à campanha, pois os administradores regionais
exigiram que esses servidores cumprissem a jornada de trabalho ou
porque se espalhou a notícia da prática ilícita. Em razão disso, os
cabos eleitorais exonerados indicavam parentes em substituição.
A finalidade eleitoral da conduta do art. 350 CE está caracterizada
na omissão de dados da prestação com objetivo de ocultar receitas
de origem ilícita, o que desequilibrou a disputa com os demais
concorrentes, esconder do eleitorado fatos relevantes que poderiam
modificar o resultado da eleição e evitar a fiscalização da Justiça
Eleitoral que poderia obstaculizar a posse da Ré no cargo eleito.
A litispendência pressupõe ações (lides) distintas por autuação,
porém, idênticas pelas mesmas partes, pela mesma causa de pedir
e pelo mesmo pedido. De tal modo, para aferir a existência de
litispendência, cumpre ao intérprete socorrer-se à doutrina, parà
quem as lides tidas por idênticas (tria aedem) são aquelas nas quais
se revela a tríplice identidade nos seus elementos estruturais.
Não há falar em litispendência quando se verificar entre as
demandas somente reiteração com as mesmas capitulações. Afinal,
são fatos diversos, ocorridos em momentos diversos, com partícipes
também distintos.
Verifica-se que a situação versada nestes autos corresponde à
hipótese de conexão entre fatos típicos penais processados em
feitos autônomos, apontando a competência do juízo da execução
para aferir e decidir acerca da soma ou unificação de penas
advindas de pretensões punitivas deduzidas em autos distintos,
podendo o juízo da execução reconhecer, mesmo em condenações
distintas, hipótese de crimes praticados em continuidade delitiva".
2. Os embargos de declaração foram rejeitados (fis. 1.5721
1.590).
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No recurso especial eleitoral, a recorrente alega
preliminarmente, que há: (1) negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
regional teria sido omisso em relação às datas em que ocorreram as condutas
apuradas - informação essencial, porque o requerimento de registro de
candidatura é elementar do tipo penal de corrupção eleitoral; (ii) nulidade por
ausência de quórum da sessão de julgamento, eis que os processos criminais
cuja condenação pode resultar na perda do mandato exigem o colegiado
completo para deliberação, nos termos do art. 28, § 40, do Código Eleitora13;
(iii) violação à prerrogativa de foro, porquanto o inquérito policial foi conduzido
sem a supervisão da autoridade judicial competente quando exercia o mandato
de deputada distrital; (iv) litispendência em relação ao processo criminal no
137-27.2013.6.07.0000, em face da condenação pelos mesmos fatos apurados
na presente ação penal; e (v) configuração de continuidade delitiva nas
condutas descritas nos diferentes processos (art. 71 do CP).
No mérito, no que tange ao crime de corrupção eleitoral,
afirma: (i) violação ao art. 299 do Código Eleitoral e art. 386, III, do CPP, já que
a promessa de cargo público a correligionários não constitui infração penal; (ii)
inexistência de prova para a condenação, com violação do art. 386, VII, do
CPP; (iii) ofensa ao art. 368-A do Código Eleitoral4, que prevê que a prova
testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que
possam levar à perda do mandato; (iv) equivocada a condenação com suporte
em indícios, na forma do art. 239 do CPP5; e (v) dissídio jurisprudencial.
Quanto ao crime de falsidade ideológica eleitoral, alega
que: (i) não houve comprovação do dolo específico da conduta; (ii) há bis in
idem, porque a fundamentação utilizada para a falsidade ideológica foi a
mesma empregada no crime de corrupção eleitoral; (iii) é indevida a
condenação por ausência de contabilização de colaborações voluntárias, dado
CE. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seus
membros.
§ 40 As decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral
de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros.
CE. Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar à
perda do mandato.
CPP. Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize,
por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.
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existirem valores que não precisam ser declarados (art. 27 da Lei n°
9.504/19976); (iv) não há elementos que demonstrem a relevância jurídica da
conduta, em razão do baixo valor envolvido; (v) inexiste quebra da lisura, da
moralidade e da igualdade de chances no pleito; e (vi) não há provas para a
condenação, com desrespeito ao art. 386, VII, do CPP.
Por fim, quanto à dosimetria da pena, argui que: (i)
necessário corrigir o cálculo da pena quanto à continuidade delitiva nos crimes
de corrupção eleitoral, devendo prevalecer interpretação mais benéfica; e (ii)
houve violação ao art. 615, § 10, do CPP7, por ser necessário acolher
entendimento mais favorável à ré na dosimetria da pena.
Os autos foram conclusos ao relator anterior do feito,
Ministro Luiz Fux, para analisar o cabimento da atribuição de efeito suspensivo
com fundamento no art. 26-C da Lei Complementar n° 64/90 (fI. 1.697). O
pedido foi indeferido (fls. 1.698-1.701) e a decisão impugnada por meio do
primeiro agravo interno (fls. 1.703-1.722), mediante a alegação de presença
dos requisitos para concessão da medida cautelar suspensiva.
Contrarrazões às fls. 1.672-1.693, nas quais o Ministério
Público Eleitoral rebate os argumentos veiculados no especial ao fundamento
de que: (i) houve apenas repetição das razões quanto à litispendência, sem
acrescentar elementos que infirmem o acórdão regional; (ii) apesar da
identidade de crimes, são diversos os fatos que embasaram a presente ação
penal e aquela de n° 137-27.2013.6.07.0000; (iii) o inquérito foi ratificado pelo
TREIDF, não havendo violação à prerrogativa de foro; (iv) em ações penais, o
julgamento pode ser proferido pela maioria dos membros do órgão colegiado
em razão de não conduzirem, necessariamente, à perda do mandato; (v) os
eleitores cooptados não eram correligionários do partido ou simpatizantes da
recorrente, aderindo à promessa de vantagem que configura crime; (vi) as
promessas indevidas ocorreram durante o período eleitoral; (vii) o conjunto
Lei n° 9.504/1 997. Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a
quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.
CPP. Art. 615. O tribunal decidirá por maioria de votos.
§ 10 Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma, não tiver
tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate; no caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao
réu.

6
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fático-probatário é robusto; (vii) seria necessário o revolvimento de fatos e
provas, vedado na instância especial; e (ix) o cálculo da pena está correto,
inexistindo qualquer debate (prequestionamento) quanto ao art. 615, §10, do
CPP.
Em 23.02.2018, o MPE requereu o início da execução
provisória da pena (fis. 1.735/1.736). Reiterou o pedido às fis. 1.760-1.763.
O cumprimento provisório da pena foi deferido às fis.
1.765-1.768. Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs novamente
agravo interno (fis. 1.770-1.775), argumentando que as penas restritivas de
direito não comportam execução sem trânsito em julgado, nos termos do art.
147 da Lei de Execuções Penais.
A Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo desprovimento
do recurso especial (fis. 1.728-1.732v).
Éorelatório.

VOTO

- PRELIMINARES
LI. Negativa de prestação jurisdicional (violação aos arts. 93, IX, da
CF!88 e 275 do CE)
O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO (relator):
Senhores Ministros, Em relação às preliminares, em primeiro lugar, a recorrente
busca o reconhecimento da nulidade do acórdão de embargos de declaração,
sustentando a ausência de fundamentação no que tange às datas em que
teriam ocorrido os delitos de corrupção eleitoral. Argumenta que essa
informação é necessária, porque não poderia estar caracterizado o crime de
corrupção eleitoral sem o requerimento de registro de candidatura, que seria
elemento do tipo penal. Analisando a decisão impugnada, observo, porém, que
a matéria foi suficientemente tratada, ainda que de maneira sintética, pelo
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Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (fI. 1.583). A respeito desse
tema, a Corte local se manifestou no sentido de que "as datas das promessas
de nomeação não bastam para determinar a tipificação, pois o elemento
temporal (período eleitoral) não integra o tipo do art. 299 do Código Eleitoral".
No julgamento do AI n° 791.292-QO-RG/PE (Tema 339),
Rei. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.06.2010, reconheceu-se a repercussão geral
do tema relativo à fundamentação dos julgados e reafirmou-se a orientaçãd
jurisprudencial no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição
Federal não impõe que as decisões judiciais sejam exaustivamente
pormenorizadas. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as
razões de seu convencimento, tal como ocorreu no caso concreto. A recorrente
não possui o direito de ter todos os argumentos rebatidos. Nessa linha, cabe
ao tribunal analisar as questões principais para o deslinde da controvérsia.
Ademais, não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional o fato
de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela
recorrente. Dessa forma, afasto a preliminar.
1.2. Nulidade por ausência de quórum da sessão de julgamento
Em segundo lugar, deve ser rejeitada a alegação de
nulidade do acórdão regional por violação ao §40 do art. 28 do Código Eleitoral.
No caso específico, a sessão teve início em 12.12.2016, tendo o integrante da
magistratura federal proferido voto no sentido de afastar as preliminares
invocadas e julgar procedente a pretensão acusatória. Em razão de pedido de
vista, o julgamento foi interrompido e prosseguiu no dia 16.02.2017,
oportunidade em que se iniciou a discussão da preliminar de litispendência
com a presença do aludido membro. Por conta de novo pedido de vista,
TRE/DF voltou a se reunir em 17.04.2017, e, embora ausente o membro dà
Justiça Federal, a Corte local rejeitou a litispendência por unanimidade dos
presentes. A ausência de membro do Tribunal na sessão que deu continuidade
a julgamento interrompido por pedido de vista não maculou, na hipótese, a
deliberação colegiada já tomada em assentada anterior.
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Esta Corte Superior tem exigido a demonstração de prejuízo
para declarar a nulidade na hipótese de descumprimento da regra do §41do
art. 28 do Código Eleitoral8 (REspe n° 152-16ISP, Rei. Mm. Luciana Lóssio, j.
em 16.12.2016). Do mesmo modo, na esteira da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, as nulidades, em Direito Penal, exigem a demonstração d9
efetivo prejuízo, consoante dispõe o art. 563 do Código de Processo Pena19, o
que importa dizer que a desobediência às formalidades estabelecidas na
legislação processual somente poderá implicar o reconhecimento da invaiidade
do ato quando a sua finalidade estiver comprometida em virtude do vício
verificado (STF, AO n° 2.0571RN, ReI. Min. Luiz Fux, j. em .02.10.2018).
No presente caso, porém, não foi demonstrado o prejuízo.
Como ressaltou a Corte Regional, a condenação foi consolidada na primeira
assentada, com os votos dos Des. Rômulo de Araújo Mendes, Carlos
Rodrigues, Carmelita Brasil, André Macedo de Oliveira, Carlos Moreira Alves e
a participação dos Des. Everardo Gueiros e Romeu Gonzaga Neival
(presidente). A inobservância do quórum completo na terceira reunião em
continuidade - e na qual se discutiu apenas a preliminar de litispendência não resultou qualquer prejuízo à defesa, sendo rejeitada por todos os
presentes. No caso, portanto, não há nulidade, porque: (i) além de não ter sido
demonstrado prejuízo pela defesa, o julgamento foi interrompido por pedido de
vista quando já instaurada sessão de julgamento com quórum inicial completo
e, (ii) de todo modo, já estava contabilizado o voto de mérito proferido pelo
magistrado que faltou à terceira reunião.
Ademais, aplica-se ao caso a regra do art. 28, caput, do
Código Eleitoral, a qual determina que os tribunais regionais eleitorais
deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria
de seus integrantes10, e não a exigência de quórum completo nos termos do
art. 28, § 40, do Código Eleitoral.
8

CE. Art. 28. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria
de seus membros.
§ 40 As decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação geral
de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros.
CPP. Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa.
10
CE. Art. 28. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria
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Ainda que a recorrente alegue a possibilidade da perda do
mandato eletivo como justificativa para atrair a incidência do §40 do art. 28 do
Código Eleitoral, observo que a referida consequência jurídica constitui mero
efeito secundário da condenação criminal. A 1a Turma do STF entendeu que a
perda do mandato eletivo seria apenas automática se houvesse a imposição
de pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado (AP n° 694/MT,
ReI. Mm. Rosa Weber, j. em 02.05.2017). Dessa forma, como no caso foi
imposta à recorrente pena privativa de liberdade em regime semiaberto, cabe
apenas eventual comunicação, após o trânsito em julgado, à Câmara
Legislativa do Distrito Federal, para adoção das providências que entender
cabíveis, nos termos do art.55, V,

dc

o art. 27, § 11, da Constituição Federal11 .

Desse modo, não há perda do mandato como consequência da condenação,
afastando-se a regra de quórum completo descrita no Código Eleitoral.
Diante do exposto, rejeito a preliminar.
1.3. Violação à prerrogativa de foro
Em terceiro lugar, não prospera a preliminar de violação à
prerrogativa de foro. As investigações tiveram início após a ouvidoria do
TRE/DF receber notícias sobre possíveis nomeações irregulares em cargos
públicos comissionados de pessoas que estariam a serviço da campanha
eleitoral da recorrente no ano de 2010. Nesse momento, a ré ainda não exercia
mandato parlamentar.
As apurações estiveram sob supervisão do juízo da 10a
Zona Eleitoral do Distrito Federal, que deferiu diversas prorrogações de prazo
para conclusão das investigações, sem a prática de quaisquer atos sob reserva
de jurisdição. Durante o período de exercício do cargo de deputada distrital,
foram praticados os seguintes atos no inquérito policial: (i) remessa dos autos
à Superintendência da Polícia Federal do Distrito Federal (fi. 39); (ii) dilações
de prazo (fls. 88, 106, 132, 148, 177, 202); (iii) oitiva de testemunhas (fls.

de seus membros.
11 CF. Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
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116/117, 119/120, 122/123, 125/126, 191/192, 214-220, 233/234, 235/236,
241/242, 253/254, 256, 258/259, 261, 263/264, 278/279); e (iv) interrogatório
da investigada (fis. 281-283). Como se vê, no caso concreto, não houve prática
de nenhum ato de investigação sujeito a autorização judicial. A acusada foi
devidamente assistida por advogado, obteve cópia dos autos e foi interrogada
(fls. 226-232). Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral, com
indiciamento e confecção de relatório final circunstanciado (fis. 462-484).
A instauração de inquérito policial sem a supervisão do
Tribunal Regional não acarreta, por si só, a nulidade por violação à
prerrogativa de foro. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a nulidade nos
casos em que, conquanto instaurado o inquérito sem a autorização ou
supervisão do Tribunal competente, não se verifica prejuízo decorrente dess
irregularidade. É o que se dá, por exemplo, quando os atos instrutórios e
recebimento da denúncia são ratificados pela autoridade competente (STF,
AgR-RE n° 730.579/TO, ReI. Mm. Ricardo Lewandowski, j. em 23.06.2017).
O rigor da observância à prerrogativa de foro também já foi,
afastado pelo STF quando a instauração e a tramitação de inquérito policial se
deram em razão de equívoco da autoridade policial, sem o propósito de
prejudicar o detentor da prerrogativa processual (STF, lnq. n° 2952-ED/RR,
ReI. Min. Gilmar Mendes, j. em 28.04.2015). Nesse precedente, a supervisãÕ
do inquérito, durante o período de tramitação irregular, foi limitada a
prorrogações do prazo para investigações. Entendeu-se que "a falta da
adequada supervisão do inquérito pela Corte competente não desconstitui atos
de investigação que não dependem de intervenção judicial, como a tomada de
depoimentos".
Ademais, a suposta nulidade do inquérito não contamina
automaticamente a ação penal subsequente. A norma do art. 564 do CPP não
prevê essa hipótese de nulidade de forma explícita. Isso porque os vícios
porventura existentes no inquérito não repercutem diretamente na ação penal,
que tèm instrução probatória própria (RHC n° 85.286/SP, Segunda Turma, ReI.
Mm. Joaquim Barbosa, j. em 29.11.2005; ARE n° 868.516/DF-AgR, sob minha
relatoria, j. 26.05.2015). De longa data, o Supremo Tribunal Federal
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-compreende que, "sendo o inquérito policial mero procedimento informativo, os
vícios nele acaso existentes não afetam a ação penal" (RHC n° 65.289/ES
Segunda Turma, ReI. Mm. Carlos Madeira, j. em 14.08.1987). Assim sendo,
descabe declarar a nulidade de ato processual que não influiu na apuração da
verdade substancial ou na decisão da causa, nos termos do art. 566 do CPP.
Aponto, ainda, que o voto-condutor do relator, Des.
Rômulo de Araújo Mendes, registra expressamente que a condenação se deu
com suporte majoritariamente em elementos colhidos na fase judicial. Os
vícios no procedimento pré-processual seriam incapazes de afastar, portanto, a
prova produzida na instrução do juízo, tomada sob crivo do contraditório e da
ampla defesa, e na qual se desenvolveu atividade instrutória própria.
O Supremo Tribunal Federal (MC-ADI n° 5.104/DE, sob a
minha relatoria, j. em 21 .05.2014) afirmou ser inconstitucional a exigência de
prévia autorização judicial para se instaurar investigações criminais. A
Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema acusatório, do
que decorre uma separação rígidá entre as tarefas de investigar e acusar, de
um lado, e as de julgar, de outro. A titularidade da ação penal de iniciativa
pública é do Ministério Público, o que pressupõe a prerrogativa de orientar a
condução das investigações e formular um juízo próprio acerca da existência
de justa causa para o oferecimento da denúncia. A independência dess9
instituição ficaria significativamente esvaziada caso o desenvolvimento das
apurações dependesse de autorização prévia dos tribunais.
É de se anotar que, "regra geral, o foro por prerrogativa de
função não subtrai dos órgãos da Polícia Judiciária a atribuição, que é
administrativa de apurações das infrações penais, conforme o art. 144, da
Constituição" (HC n° 82.507/SE, Primeira Turma, ReI. Min. Sepúlveda
Pertence, j. em 10.12.2002). Daí ser descabido falar em prejuízo pelo simples
fato de se haver, deixado de remeter, na fase das investigações, o inquérito
policial ao Tribunal. Isso porque o prejuízo não se presume, sendo exigida sua
demonstração em concreto ("pas de nullité sans grief'). Tal situação ocorri
precisamente em casos como o presente, em que nenhuma medida de cunho
jurisdicional sequer foi cogitada na fase pré-processual da persecução penal.
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Dessa forma, não vislumbro vícios capazes de macular a
investiação empreendida. Não se pode banalizar o desrespeito à prerrogativa
de foro. Contudo, também não é razoável anular inquéritos nos quais, embora
com vícios iniciais, não foram praticados quaisquer atos que exijam
autorização judicial e não se verificou qualquer prejuízo à defesa.
Assim sendo, rejeito a preliminar.
1.4. Litispendência em relação ao processo criminal n° 137-27.
2013.6.07.0000
A alegação de litispendência também não merece
prosperar. O processo crime n° 137-27.2013.6.07.0000, sob minha relatoria,
narra a prática de crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral
com causa de pedir diversa daquela discutida na presente ação penal. As
ações penais somente se identificam no que tange às mesmas partes
mesmo pedido do Ministério Público pela condenação às penas dos arts. 299 e
350 do Código Eleitoral. As condutas apuradas, porém, têm gêneses distintas
e se referem a ações praticadas em locais e momentos diversos.
Na presente ação penal, a ré foi acusada de (i) omitir
dolosamente em sua prestação de contas os serviços de 18 (dezoito) pessoas
em sua campanha; (ii) receber doações de serviços voluntários de cabos
eleitorais; e (iii) realizar despesas não declaradas relativas à remuneração de
outros colaboradores. A recorrente também foi acusada de prometer
indevidamente a Nascimento Gomes do Vale, a Vera Lúcia Alves de Jesus, a
Amanda Murta Rodrigues e a Gedálias Cézar Marinho Inácio nomeação pará
cargos públicos comissionados no Governo do Distrito Federal, a fim de lhes
obter o voto.
De outro lado, na Ação Penal n° 137-27.2013.6.07.0000, a
recorrente teria prometido a Euripedes Viana Santana nomeação em cargo
público comissionado no seu futuro gabinete na Câmara Legislativa do Distritd
Federal, caso fosse eleita. A conduta foi praticada a fim de que Eurípedes
votasse na candidata e assumisse a coordenação de sua campanha na
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cidade-satélite de São Sebastião/DE, sendo tais serviços também omitidos nas
declarações de contas à Justiça Eleitoral.
Está evidenciada, portanto, a ausência de identidade de
elementos que configurariam a litispendência, razão pela qual afasto a
preliminar.
1.5. Configuração de continuidade delitiva nas condutas descritas nos
diferentes processos
Por fim, a última preliminar arguida se refere à alegação
de ocorrência de crime continuado, relativamente aos fatos apurados nas
ações penais n° 137-27.2013.6.07.0000 e 3112-85.2014.6.07.0000IDF. A
continuidade delitiva efetivamente pode ocorrer entre os crimes, apurados nas
ações penais referidas. Entretanto, para seu reconhecimento, é necessário
investigar inúmeros requisitos previstos na legislação penal (art. 71 do CP12),
sendo esta tarefa reservada às instâncias ordinárias, sob pena de violação da
Súmula n° 24/TSE. Nesse mesmo sentido, cito precedentes análogos do
Superior Tribunal de Justiça: STJ, AgR-ED-REsp n° 1.710.261/MG, ReI. Min1
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 06.12.2018; STJ, REsp n° 1.501.855/PR,
Rei. Mm. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 16.05.2017.
Assim, a aplicação da regra da continuidade delitiva
prevista no art. 71 do CP poderá ser examinada em momento ulterior, quando
de eventual unificação das penas no juízo competente para a execução, nos
termos do art. 82 do CPP13 e arts. 66, III, e 111 da Lei de Execuções Penais14 .

12 Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser
havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se
diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.
13 CPP. Art. 82. Se, não obstante a conexão ou continência, forem instaurados processos diferentes, a autoridade de
jurisdição prevalente deverá avocar os processos que corram perante os outros juizes, salvo se já estiverem com
sentença definitiva. Neste caso, a unidade dos processos só se dará, ulteriormente, para o efeito de soma ou de
unificação das penas.
14 LEP. Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
III -decidir sobre:
a) soma ou unificação de penas;
Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a
determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada
quando for o caso, a detração ou remição.

-
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Diante do exposto, rejeito a alegação de continuidade
delitiva entre as duas ações penais, por impossibilidade de se revolver fatos e
provas nesta instância especial.
II - MÉRITO
11.1. Crime de corrupção eleitoral
No mérito, a condenação pelo crime de corrupção eleitoral
não merece reparos. O crime de corrupção eleitoral é crime instantâneo, cuja
consumação é imediata, ocorrendo com a simples prática de um dos núcleos
do tipo (dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber). Além disso, qualifica-se
como crime formal, pois a sua consumação não depende do resultado, da
efetiva entrega da benesse em troca do voto ou da abstenção, sendà
irrelevante se o eleitor corrompido efetivamente votou no candidato indicado
(AI n° 209-03/MT, ReI. Min. Gilmar Mendes, j. em 05.02.2015).
No caso concreto, o posicionamento adotado pela Corte
de origem encontra-se alinhado à jurisprudência desta Corte Superior. Iss
porque registra: (i) a desnecessidade de pedido expresso de votos par
configuração do crime de corrupção eleitoral; (ii) o direcionamento da conduta
penalmente imputável a um eleitor individualmente identificado ou identificável;
e (iii) a demonstração do dolo específico em obter, dar, conseguir ou prometer
abstenção de voto. Confira-se:
'AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL.
PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADOR. CRIME DE
CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO CE. DOLO ESPECÍFICO.
COMPROVAÇÃO. PROVA INDIRETA. PRAZO PRESCRICIONAL.
CONTAGEM. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 115 DO
CP. MAJORAÇÂO DA PENA-BASE. CRITÉRIOS ABSTRATOS E
GENÉRICOS. IMPOSSIBILIDADE.
Para a configuração do delito de corrupção eleitoral exige-se
a finalidade de obter ou dar o voto ou conseguir ou prometer a
abstenção, o que não se confunde com o pedido expresso de
voto. Precedentes.
A verificação do dolo específico em cada caso é feita de
forma indireta, por meio da análise das circunstâncias de fato,
tais como a conduta do agente, a forma de execução do delito e
o meio empregado.

-1Y>'
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E.. .1". (Grifou-se)
(AgR-Al no 77-58/SE, Rei. Min. Nancy Andrighi, j. em 06.03.2012);
"Ação penal. Corrupção eleitoral.
Na linha da jurisprudência do Tribunal, recebem-se como agravo
regimental os embargos de declaração opostos contra decisão
individual.
Para rever a conclusão do Tribunal a quo de que houve a entreg
de doação a eleitor com a finalidade de obtenção de seu voto, a
configurar corrupção eleitoral, seria necessário o reexame de
matéria de fato, o que não é possível em sede de recurso especial, a
teor da Súmula n° 279 do Supremo Tribunal Federal.
O pedido expresso de voto não é exigência para a
configuração do delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral,
mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar voto ou
prometer abstenção.
A circunstância de a compra de voto ter sido confirmada por
uma única testemunha não retira a credibilidade nem a validade
da prova. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental e não provido". (Grifou-se)
(ED-REspe n° 582-45/1VIG, ReI. Mm. Arnaldo Versiani, j. em
02.03.2011).
Após intensos debates, a instância ordinária concluiu quê
havia provas do engajamento da acusada na conduta ilícita, mediante
promessas indevidas de cargos públicos comissionados em troca de voto.
Consta do acórdão impugnado que a recorrente prometeu a diversas pessoas
acesso a cargos públicos de livre nomeação no âmbito do Governo do Distrito
Federal para que nela votassem nas Eleições 2010, logrando, com isso,
também cooptá-las ao serviço de sua campanha eleitoral.
Da instrução probatória narrada, observa-se que a
corrente vencedora destacou que a recorrente pediu para que Sandro Ferreira
da Silva votasse nela em troca de cargo público comissionado (fls
1.423/1.424). Por sua vez, Lucimar Inácio Filho declarou que coordenou a
campanha da ré em ltapoã e recebeu, igualmente, a oferta de cargo
comissionado na administração regional do Paranoá em troca de seu voto (fls.
1.427/1.428). O TRE/DF apontou, ainda, que Nascimento Gomes do Vale foi
procurado por Liliane Maria Roriz para prometer a ele cargo público
comissionado em troca de voto (fis. 1.421/1.422), tendo sua esposa, Vera
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Lúcia Alves de Jesus, esclarecido que recebeu pedido de voto e indicação para
exercer um cargo público comissionado na administração regional do Paranoá
"para que seu marido trabalhasse na campanha eleitoraí' (fI. 1.422). Ainda
consta do acórdão regional que Amanda Murta Rodrigues confirmou, em
depoimento judicial, ter sido nomeada para exercer cargo em comissão na
administração regional de Samambaia para votar na candidata Liliane Roriz,
juntamente com sua mãe, Lúcia de Fátima de Meio Murta (fls. 1.420/1.421). Da
mesma forma, Gedalias Cézar Marinho Inácio declarou o pedido de voto da
recorrente, ainda que de maneira implícita (fI. 1.419). Por fim, Maria do Socorro
Rodrigues Carvalho declarou que também foi contemplada com cargo na
Biblioteca do Parancá porque a ré "colocou o seu esposo para trabalhar na
campanha da deputada, o mesmo ocorrendo com o seu filho" (fls. 895/896). Ó
seu depoimento, na fase investigatória, demonstra expressamente a finalidade
de obter voto (fls. 1.424/1.425).
No caso dos autos, Sandro Eerreira Silva e Lucimar Inácio
Filho afirmaram que houve pedido expresso de voto. Outras testemunhas
sabiam que o voto fazia parte do acordo: Amanda Murta Rodrigues disse que o
pedido de voto estava implícito e Gedalias Cézar Marinho Inácio declarou que
o voto é subentendido quando se trabalha para um candidato. Dos fatos
descritos, ainda houve promessa de cargo público em troca de voto para
Nascimento Gomes do Vale e sua esposa, Vera Lúcia Alves de Jesus.
Após examinar detidamente a prova dos autos, o Tribunal
de origem, soberano na análise do contexto fático-probatório, concluiu que a
recorrente efetivamente prometeu tais cargos públicos comissionados a fim d
angariar votos. A alegação da defesa no sentido de que não haveria acervo
probatório capaz de sustentar sua condenação esbarra na impossibilidade de
se reexaminar esse contexto fático-probatório, conforme Súmula n° 24/TSE, a
qual dispõe que "não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do
conjunto fático-probatório".
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada,
em especial a partir da robusta prova testemunhal. Os relatos são harmônicos
no sentido de evidenciar que a recorrente prometeu cargos públicos
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comissionados em troca de votos nas Eleições 2010. O acórdão, de todo
modo, reconhece que o decreto condenatório não abarca todas as condutas
criminosas apuradas, limitando-se a condenar as promessas feitas a 4 (quatro)
eleitores (Nascimento Gomes do Vale, Vera Lúcia Alves de Jesus, Amanda
Murta Rodrigues e Gedalias Cézar Marinho lnácio) em observância à limitação
do pedido contido na denúncia do Ministério Público.
33. Ademais, observo que foram utilizados documentos,
depoimentos e sopesados vários indícios conjuntamente para se chegar ao
juízo condenatório. Embora a recorrente se manifeste contra o emprego de
indícios em relação ao juízo de alguns fatos, recordo que tais elementos
podem ser utilizados como prova na instrução criminal. Não há questionamento
sobre a admissão de indícios como meio de prova, uma vez que o sistema de
hierarquia de provas (tarifação) não vigora mais no ordenamento jurídico, anta
a adoção do livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do CPP1
Como apontou o Min. Cezar Peluso, em seu voto na AP no 470/MG, no sistema
processual penal (e no sistema processual em geral), não só se admite
chamada "prova indiciária", como também ela apresenta o mesmo valor
probatório das provas diretas:
0 indício como meio de prova está definido no art. 239 do Códigá
de Processo Penal. E a definição que ali consta é, na substância,
correta. Indício, em Direito Processual, é o que velha doutrina
chamava de prova indireta ou crítico-lógica, em contraposição à
prova chamada direta ou histórico-representativa. (...)
1

Na verdade, o indício prova, de maneira indireta, o fato objeto da
pesquisa probatória. Nisso, está toda a gente de acordo. E a
maneira indireta pela qual ele atua no raciocínio e na convicção do
juiz consiste, precisamente, na mecânica muito conhecida dó
processo lógico indutivo, segundo a qual a inteligência passa, por
força da observação daquilo que acontece ordinariamente - coisa
que os juristas gostam de referir como id quod plerum que accidit da verificação ou prova de um fato, à convicção da existência de
outro fato que comumente se lhe segue na ordem lógica.
Trata-se, no fundo, de formular, com base na observação da
repetição da ocorrência de fatos inter-relacionados e idênticos que
compõem a experiência, um juízo ou uma proposição de caráter
geral que, ditada pela lógica indutiva, afirme como regra a
constância da relação entre esses fatos, ou seja, os fatos se
sucedem comumente, quando a mesma situação típica se repita. (...)
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[S]e alguém que não aparece nos documentos oficiais como credoç
de certa importância, vai recebê-la clandestinamente, nos fundos de
uma agência bancária, em dinheiro vivo, provindo de outra agência,
onde foi descontado cheque do qual o sacador e o tomador foram a
mesma pessoa, para se justificar, perante os registros contábeis
oficiais, como forma de pagamento a fornecedores, evidentemente
temos um fato provado que nos leva, pela observação, por regra de
experiência, à conclusão de que esse comportamento é ilícito. Por
quê? Porque pelo menos eu não conheço nenhuma pessoa que,
sendo credor, receba o crédito dessa forma. Nunca ouvi dizer que
credor costume ir a banco para receber, por si ou interposta pessoa,
alta importância que, sacada num procedimento inusitado, mas
regular - porque o emitente do cheque pode endossá-lo tornandose, ao mesmo tempo, sacador e tomador -, é paga a alguém que
esteja à margem dos registros do crédito. Nunca vi coisa
semelhante. O credor recebe pelas vias normais, porque é jurídica e
reconhecidamente credor. Então, se o fato do recebimento nessas
circunstâncias clandestinas, por si ou interposta pessoa, está
provado, a acusação não precisa fazer prova da existência de
comportamento ilícito, porque isso é o que se infere da experiência
e, como tal, é fato provado por indício.
Por que são importantes essas observações? Porque, no sistema
processual, e não apenas no sistema processual penal, a
eficácia retórica dos indícios ou da prova indiciária é a mesma
da eficácia das provas diretas ou histórico-representativas.
Eu não vou cansar Vossas Excelências, chamando à colação, a
respeito, a doutrina, que é corriqueira entre nós, mas gostaria de
acentuar, para deixar mais claro, que Espínola Filho, por exemplo, já
acentuava que não existe nenhuma hierarquia entre as provas, entre
as diretas e os indícios. Mas vou mais longe. Frederico Marques, o
grande Frederico Marques, era muito incisivo. E dizia textualmente:
'O valor probante dos indícios e presunções ...' - conceitos que ele
equiparava - 'no sistema de livre convencimento que o Códigd
adota, é em tudo igual ao das provas diretas".
34. Também o Ministro Luiz Fux, no julgamento da AP no
4701MG, reconheceu que a prova indiciária tem força suficiente para à
comprovação dos elementos do ilícito e para a condenação penal:
"O que importa para o juízo é a denominada verdade suficiente
constante dos autos; na esteira da velha parêmia quod non est in
actis, non est in mundo. Resgata-se a importância que sempre
tiveram, no contexto das provas produzidas, os indícios, que
podem, sim, pela argumentação das partes e do juízo em torno
das circunstâncias fáticas comprovadas, apontarem para uma
conclusão segura e correta.
Essa função persuasiva da prova é a que mais bem se coaduna com
o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasãc
racional, previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta

REspe no 311 2-85.2014.6.07.0000/DF;
AgR-REspe no 311 2-85.2014.6.07.0000/DF

Magna, pelo qual o magistrado avalia livremente os elementos
probatórios colhidos na instrução, mas tem a obrigação de
fundamentar sua decisão, indicando expressamente suas razões de
decidir.
Aliás, o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova
indiciária, assim a definindo no art. 239: Considera-se indício a
circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato
autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras
circunstâncias. (...)
Assim é que, através de um fato devidamente provado que não
constitui elemento do tipo penal, o julgador pode, mediante raciocínio
engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas,
concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a
qualificação penal da conduta.
Aliás, a força instrutória dos indícios é bastante para a
elucidação de fatos, podendo, inclusive, por si próprios, o que
não é apenas o caso dos autos, conduzir à prolação de decreto
de índole condenatória ( ... )".
Na espécie, extrai-se da moldura fática que Liliane Mari
Roriz, seguindo o mesmo modo de agir em relação a diversos cabos eleitorai
na campanha de 2010, prometeu nomeações para cargos públicos
comissionados em troca de votos e engajamento em sua campanha eleitoral.
reprovação da conduta se fundamentou em elementos concretos, e não em
meras presunções.
Nesse contexto, a alegação de violação ao art. 368-A dd
Código Eleitoral15 não pode prosperar. Na esfera penal, o juiz formará sua
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judiciail
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não
repetíveis e antecipadas. Ainda que a recorrente alegue a possibilidade da
perda do mandato eletivo como justificativa para atrair a incidência do art. 3681
A do Código Eleitoral, a referida consequência jurídica constituiria mero efeito
secundário da condenação criminal. Como foi imposta à recorrente pena
privativa de liberdade em regime semiaberto, não há impacto imediato dest9
condenação sobre o exercício de seu mandato (STF, AP n° 694, Primeira
Turma, Rei. Mm. Rosa Weber, j. em 02.05.2017). Ademais, é inviável a
15

CE. Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos que possam levar á
perda do mandato.
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aplicação de regra cível-eleitoral em processos criminais, ante a presença de
normatização específica.
Por outro lado, também é improcedente o argumento de
violação ao art. 299 do Código Eleitoral e art. 386, III, do CPP, já que a
promessa de cargo público a correligionários não constitui infração penal. Na
hipótese, as pessoas envolvidas na campanha pela promessa de cargo público
não poderiam ser enquadradas como correligionárias da recorrente, porquanto
não há registro de que elas possuíssem alguma vinculação ao mesmo partido
político da candidata. Embora existam julgados16 desta Corte Superior n
sentido de que a promessa de cargo público para correligionário não
configuraria o delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral, esta não é a
situação dos autos. No caso concreto, trata-se de pessoas comuns que foram
cooptadas ilicitamente para votar e trabalhar nas Eleições 2010 com a
expectativa de serem nomeadas para cargos públicos.
O fato de a recorrente não ter requerido o registro de
candidatura também é irrelevante para afastar a condenação criminal. Convém
ressaltar que a hipótese dos autos não trata de captação ilícita de sufrágio (art.
41-A da Lei n° 9.504/97), na qual é exigida a condição de candidato para su
caracterização. Trata-se, ao contrário, de crime previsto na legislação especial
que não contém entre as elementares do tipo a condição de postulante a cargo
público eletivo. Conforme doutrina, "em se tratando de corrupção eleitoral,
irrelevante é o período em que se dê a conduta típica, pois a condição de
candidato não é fundamental para a consumação do crime, que pode ocorrer
em qualquer tempo"17. Os precedentes desta Corte Superior caminham
igualmente nessa direção: "a prática do crime capitulado no art. 299 do Código
Eleitoral pode ser cometido inclusive por quem não seja candidato, uma vez
que basta, para a configuração desse tipo penal, que a vantagem oferecida
esteja vinculada à obtenção de votos" (RHC n° 65/PR. Rei. Mm. Fernando
Neves da Silva, j. em 11.05.2004).

16
17

AgR-Al n° 37-48/DF, Rei. Mm. Luiz Fux,j. em 18.10.2016; KC n° 812-19/RJ, Rei. Mm. Dias Toffoii, j. em 14.02.2013.
Suzana Camargo Gomes. Crimes Eleitorais. 4. ed., São Pauio: RT, 2010, p. 203.
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1
No tocante à aleaada diveraência iurisorudenciai1 a
recorrente não obteve êxito em demonstrá-la adequadamente, porquanto não
foi realizado o cotejo analítico necessário, bem como não há similitude fática
entre a hipótese vertente e os precedentes invocados. Quanto à corrupção
eleitoral, a decisão citada nas razões recursais (fi. 1.634)18 envolvia
negociações entre candidatos para que um deles renunciasse à candidatura.
Essa, contudo, não é a situação dos autos, dado que a condenação da ré se
deu porque houve a cooptação de votos de eleitores por meio de promessa
indevida de nomeação em cargos públicos comissionados. A ausência de base
fática semelhante ocorre também em relação aos arestos de fls. 1.635/1.63619.
Em ambos os casos citados, havia promessa de cargos públicos a aliados
pertencentes ao mesmo partido político dos envolvidos, sendo correligionários
- situação diversa da ora verificada.
Diante desse contexto, incide ao caso a Súmula n°
28/TSE, a qual dispõe que "a divergência jurisprudenciat que fundamenta o
recurso especial interposto com base na alínea b do inciso 1 do art. 276 do
Códigà Eleitoral somente estará demonstrada mediante a realização de cotejo
analítico e a existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e

9

aresto recorrido". A esse respeito: AgR-REspe n° 2597-82/1VIG, Rei. Min. Mari
Thereza de Assis Moura, j. em 17.03.2016; AgR-REspe n° 346-88/CE, Rei.
Min. Luiz Fux, j. em 04.02.2016; e AgR-REspe n° 122-34/PE, Rei. Mm.
Henrique Neves da Silva, j. em 29.04.2014.
Portanto, deve ser mantido o acórdão regional nest
ponto.
11.2. Crime de falsidade ideológica eleitoral
Em relação ao crime de falsidade ideológica eleitoral
inicialmente aponto que o tipo penal do art. 350 do Código Eleitoral contém
três condutas: uma omissiva ("omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar") e duas comissivas ("inserir ou fazer inserir
18

TSE, HC n° 3160/GO, Rei. Mm. Luciana Lóssio. j. em 19.12.2013.

19

TSE, AI n° 3748/DF, Rei. Mm. Luiz Fux, j. em 18.10.2016; HC n° 81219/RJ, Rei. Mm. Dias Toifoli, j. em 14.02.2013.
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declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita")20. Com a tipificação, olegislador pretendeu proteger a fé pública no âmbito eleitoral e evitar que
informações ideologicamente falsas pudessem influir indevidamente no
processo de manifestação política, atingindo os princípios do Estado de Direito
e da Democracia (STF, lnq. n° 3147/BA, sob a minha relatoria, j. em
13.02.2014).
O bem jurídico tutelado - a fé pública eleitoral - nãd
reclama a existência de resultado naturalístico, mas apenas o possível dano
"para a configuração do delito, é necessário que a declaração falsa ou indevida
ostente relevância jurídica. Deve haver possibilidade de dano ou prejuízo ao
bem juridicamente tutelado, isto é, à fé pública eleitoral. Não é exigida a
ocorrência de dano real, efetivo, mas apenas potencial - basta que se
apresente o risco"21. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de
que o tipo previsto no art. 350 do CE - falsidade ideológica eleitoral - é crime
formal. É irrelevante aferir a existência de resultado naturalístico, bastando que
o documento falso tenha potencialidade lesiva (HC n° 1540-94/BA, ReI. Min
Gilson Dipp, j. em 07.12.2011). Para a caracterização do crime é suficiente "a
demonstração da potencialidade lesiva da conduta omissiva, com finalidade
eleitoral" (AgR-REspe n° 28.422/SP, ReI. Mm. Joaquim Barbosa, j. em
19.08.2008).
No caso, o acórdão regional narra de forma
pormenorizada e individualizada a lesividade do crime de falsidade ideológica
eleitoral praticada na espécie, em sua vertente omissiva, uma vez que a ré
ocultou deliberadamente a prestação de serviços de grande número de cabos
eleitorais cooptados, impedindo a ação fiscalizatória da Justiça Eleitoral. Á
impossibilidade de reexaminar fatos e provas também se aplica à discussão ao
caso específico (Súmula n° 24/TSE). Soberano na análise do conjunto fátic&
probatório, o TRE/DF concluiu que estava comprovada a intenção da ré em
ofender a fé pública eleitoral no momento em que omitiu receitas e despesa
dos serviços prestados por pessoas engajadas em sua campanha eleitoral dq
20

CE. Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazerl
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais.
21
José Jairo Gomes. Crimes eleitorais e processo penal eleitoral, 2016, p. 208.
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ano de 2010. Quanto ao tema, constou do acórdão regional que essa conduta
foi praticada a fim de obter vantagem, uma vez que não foram contabilizados
os serviços de 18 (dezoito) pessoas que trabalharam na campanha por conta
da promessa de nomeação em cargos públicos comissionados no GDF.
Conforme se extrai do acervo probatório, 16 (dezesseis) deles teriam sido
nomeados na administração pública em 9/7/2010, já no início da campanha
eleitoral.
A ré não apresentou justificativas plausíveis para a
ausência dessa informação em sua prestação de contas. O TRE/DF concluiu
que a recorrente prometeu ilicitamente nomeações em cargos públicos
comissionados e omitiu dolosamente esses fatos, caracterizando mecanismo
paralelo de arrecadação de recursos à contabilidade oficial. A Corte local
destacou (fls. 1.436/1.437):
"Os depoimentos de Gedálias Cézar Marinho Inácio e Neide Rosa
Marinho são coerentes com as demais provas orais e documentais,
de modo que merece crédito a afirmação de que trabalharam
mediante remuneração. Portanto, considerando que são três meses
de campanha, tenho que houve omissão de despesa no valor de
total de R$ 3.000,00 (3x800,00+3x200,00).
Desse modo, esses dispêndios, embora não sejam vultosos,
demonstram a existência de contabilidade paralela, comumente
conhecida como 'Caixa 2', que, igualmente, caracteriza omissão de
receita. Consoante prescreve o § 30 do art. 22 da Lei 9.504/1997,
implicará a desaprovação da prestação de contas a existência de
pagamentos de gastos eleitorais com recursos financeiros para que
não provenham da conta bancária de campanha.
Fatos graves como esses poderiam ensejar a rejeição das contas e
até impedir a diplomação ou cassar o diploma outorgado, consoante
prescreve o art. 30-A da Lei 9.50411997 se oportunamente a Justiça
Eleitoral tivesse conhecimento das condutas.
Portanto, a finalidade eleitoral da conduta está caracterizada pela
omissão de receitas de origem ilícita, o que desequilibrou a disputa
com os demais concorrentes, ocultou do eleitorado fatos relevantes
que poderiam modificar o resultado da eleição e evitou a fiscalização
da Justiça Eleitoral que poderia obstaculizar a posse da Ré no cargo
eleito".
Ademais, a alegação no sentido de que haveria bis in idem
não procede. O fenômeno ocorre com a repetição de reprimendas diversas
sobre o mesmo fato punível, o que não ocorreu na hipótese. No caso, o delito
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do art. 350 foi identificado porque Liliane Maria Roriz arregimentou eleitores
para mobilização de rua e omitiu os registros de tais serviços em sua prestação
de contas, embora tais condutas estivessem conectadas com o anterior delito
de corrupção eleitoral. Os bens jurídicos são diferentes e desafiam
enquadramentos jurídicos também diversos.
Por fim, não há a alegada atipicidade da conduta com
fundamento no art. 27 da Lei n° 9.504/199722. Da moldura fática descrita no
acórdão regional, percebe-se que não houve a adesão voluntária de pessoas à
campanha, mas, sim, a aquiescência de cidadãos a promessas indevidas de
nomeação em cargos públicos comissionados como pagamento pelos votos e
serviços como cabos eleitorais. Estão presentes, portanto, elementos que
demonstram a relevância jurídica da omissão, bem como a potencialidade
lesiva para macular o pleito. Nesse sentido, afasto, igualmente, o argumento
de que os valores envolvidos eram baixos, com pouco impacto no valor final
das contas. No caso, a violação à fé pública eleitoral foi notória, identificada
com provas robustas nos autos.
Mantenho, pois, o acórdão regional nesta parte.
11.3. Dosimetria da pena
Já em relação à dosimetria da pena, a recorrente se
insurge contra o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CP) em
seu patamar máximo (2/3) quando da dosimetria da pena do crime de
corrupção eleitoral (art. 299 do CE). Afirma ter ocorrido indevida exasperaçãd
da reprimenda na terceira fase de quantificação.
Inicialmente, relembro que a dosimetria da pena não est
condicionada a um critério matemático, como se extrai da orientação
jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:
'A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade
judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas
matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da
pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das

9.504/1 997. Art. 27. Qualquer eleitor poderá realizar gastos, em apoio a candidato de sua preferência, até a
quantia equivalente a um mil UFIR, não sujeitos a contabilização, desde que não reembolsados.

22Lei
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provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal,
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, sé
gritantes ou arbitrárias".
(AgR-HC n° 125.197/PR, ReI. Mm. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
em 14.04.2015).
No mesmo sentido, entendeu o STF, apontando que o "juiz
não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes
os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena
discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar
que entenda necessário [sic] e suficiente para reprovação e prevenção do
crime, como ocorreu no caso concreto" (HC n° 115.1491SP, ReI. Ministro
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 16.04.2013).
Isso, contudo, não impede a Corte Superior de realizar um
controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados
durante a fixação da sanção penal, desde que não ingresse no exame da
matéria fática. No caso dos autos, constato que, de fato, deve ser revista a
pena imposta pela continuidade delitiva no crime de corrupção eleitoral. O
número de infrações penais cometidas relativamente ao crime do art. 299 não
autoriza o acréscimo da fração máxima de 2/3. No caso, ao término da
segunda fase de dosimetria da pena do crime de corrupção eleitoral, a ré
acumulava 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão com 6 (seis) dias-multa (fI.
1.440). Ao ingressar na terceira fase, a pena foi exasperada em 2/3, o que
resultou na pena definitiva de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove)
dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Ocorre que a ré foi condenada por prometer ilicitamente
cargos públicos em troca de votos a (i) Nascimento Gomes do Vale, (ii) Vera
Lúcia Alves de Jesus, (iii) Amanda Murta Rodrigues e (iv) Gedálias Cézar
Marinho Inácio. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a
fração de aumento é determinada em função da quantidade de delitos
cometidos, uma vez que "o aumento da pena pela continuidade delitiva se faz,
quanto ao art. 71, caput, do Código Penal, com base em critérios objetivos, em
razão do número de infrações praticadas" (HC n° 27.846/RO, Min. Marcelo
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11.09.2008).
Em reiterados precedentes, o Superior Tribunal de Justiça
também assenta que o aumento da fração relativa à continuidade delitiva deve
seguir "a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e
2/3, para 7 ou mais infrações". Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp n°
1.385.828/PR, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 13.12.201 8; AgRg
no REsp n° 1.431.349/PE, Rei. Mm. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em
11.12.2018; Agint no HC n° 393.441/PR, Rei. Mm. Antônio Saldanha Palheiro
Sexta Turma, j. em 22.05.201 8; HC n° 427.443/SP, Rei. Mm. Maria Thereza d
Assis Moura, sexta turma, j. em 15.03.2018.
Dessa forma, a pena intermediária do crime de corrupçãô
eleitoral deve ser exasperada na fração de 1/4, tendo em vista ter sido
condenada por 4 (quatro) crimes do art. 299 do Código Eleitoral, em
continuidade delitiva. Assim, preservados os demais critérios utilizados para a
dosimetria da pena, esta deve ser fixada na última fase em 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 7 (sete) dias-multa. Em
razão do concurso material das penas dos crimes de corrupção eleitoral é
falsidade ideológica eleitoral23, a pena total a ser cumprida é de 3 (três) anos, 9
(nove) meses e 11 (onze) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa,
preservados os outros parâmetros postos pelo Tribunal Regional Eleitoral do
Distrito Federal para execução da pena.
A pena total dos delitos é inferior ao limite de 4 (quatro)
anos dàscrito no art. 44 do Código Penal. Assim sendo, determino ao juízo da
execução que apure eventual preenchimento dos requisitos objetivos e
subjetivos para conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de
direitos.

23

A pena definitiva do crime do art. 350 do Código Eleitoral foi fixada em 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 19
(dezenove) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa (fls. 1.441).
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iii - EXECUÇÃO PROVISÓRIA IMEDIATA DA PENA
Por fim, anoto que não há obstáculo à execução imediata
da pena. No julgamento do Habeas Corpus n° 0600795-21.2018.6.00.0000
impetrado em favor de Liliane Maria Roriz, o TSE se pronunciou no sentido d
que "o início do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado não ofendè
a presunção da inocência (artigo 51, LVII, da Constituição Federal), porquant
já encerrada a análise de fatos e provas que ensejaram o decreto
condenatório" (minha relatoria, j. em 05.11.2018). De fato, esse entendimento
foi firmado pelo STF no HC n° 126.292/SP, Rei. Min. Teori Zavascki, j. em
17.02.2016, e depois reafirmado pela Corte, ao examinar as medidas
cautelares nas ADCs nos 43/DF e 44/DE, sob a relatoria do Mm. Marco Aurélio;
e, novámente, em repercussão geral, no ARE n° 964.246/MG, Rei. Min. Teori
Zavaséki,j. em 10.11.2016.
Destaco, ademais, nos casos de foro por prerrogativa de
função, a execução provisória é possível após a condenação, ainda que
proferida por decisão única, exarada por órgão ordinário colegiado
competente. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já registrou "não haver
dúvidas quanto à possibilidade de execução provisória da pena após
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condenação pelas instâncias ordinárias mesmo quando tal condenação, em
virtude da competência especial por prerrogativa de foro, decorrer de decisão
única exarada pelo órgão colegiado competente" (AgR-HC n° 140.213/SP, Rei.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 02.06.2017).
IV - CONCLUSÃO
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso
especial eleitoral para reduzir as penas de Liliane Maria Roriz, nos termos da
fundamentação. Determino, ainda, ao juízo da execução que apure eventuaf
preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos. Por fim, julgo prejudicados os
agravos internos.
É como voto.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Eminente Ministro
Relator, no exercício da presidência deste Tribunal, Ministro Luís Roberto
Barroso, eminentes pares, eu houvera feito um voto originário divergindo de
Sua Excelência, o eminente Ministro Relator - o eminente Ministro Luís
Roberto Barroso é o ministro vistor desta matéria e traz a divergência
estampada no voto, nos limites e nas possibilidades da compreensão que eu
havia posto nessa declaração de voto, que, portanto, pelas mesmas razões,
vai acompanhar a divergência que Vossa Excelência traz agora à colação.
Portanto, estou votando com Vossa Excelência nesta
dimensão específica do voto que acaba de trazer a este Colegiado.
É como voto, acompanhando Vossa Excelência.

VOTO

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Senhor Presidente, de
início, assim como o Relator, rejeito as preliminares de: a) ausência d
fundamentação; b) inobservância de quórum completo na assentada seguinte
à sessão de julgamento interrompida por pedido de vista; c) nulidade por
instauração de inquérito policial sem a supervisão do TRE/DF (não houve no'
caso a prática de atos restritos à reserva de jurisdição); d) litispendência (os
fatos em debate são diversos do REspe 137-27).
Quanto ao tema de fundo, a controvérsia reside na
caracterização dos crimes de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral)
e falsidade ideológica para fins eleitorais (art. 350 do Código Eleitoral).
Saliente-se que o tipo penal do art. 299 do Código Eleitoral
consiste em "dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para
outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e
para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita",
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com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias
multa.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a configuração do
delito em comento requer a demonstração de dolo específico e de conduta
imputável a eleitor individualmente identificado ou identificável, sendc
desnecessário, por outro vértice, pedido explícito de votos.
Ademais, "vigora no sistema processual penal brasileiro o
princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar o
seu convencimento ponderando as provas que desejar, valorando-as conforme
o seu entendimento - desde que o faça fundamentadamente E...]" (STJ, RHC
23.725, de minha relatoria, 5a Turma, DJE de 16/11/2010).
Na espécie, extrai-se do aresto a quo que a recorrente
prometeu cargos públicos a quem nela votasse no pleito que se avizinhava, o
que se demonstrou a partir dos seguintes fatos, devidamente comprovados:
benesse ofertada pela recorrente a Sandro Ferreira da Silva;
oferta de cargo em troca de voto a Lucimar Inácio Filho
declarou, que coordenou a campanha da recorrente na
localidade ltapoã;
conduta idêntica quanto a Nascimento Gomes do Vale e sua
esposa, além de Amanda Murta Rodrigues e sua mãe;
Gedalias Cézar Marinho Inácio confirmou o pedido de voto
da recorrente, ainda que de forma implícita;
Maria do Socorro Rodrigues Carvalho declarou que foi
contemplada com cargo na biblioteca do Paranoá porque a
recorrente "colocou o seu esposo para trabalhar na campanha
da deputada, o mesmo ocorrendo com o seu filho".
O modus operandi delineado pelo TRE/DF é claro acerca da
forma pela qual a recorrente realizou a compra de votos, sempre com a
mesma abordagem do oferecimento de cargos públicos. Concluir diversamente

REspe n° 3112-85.2014.6.07.0000/DE;
AgR-REspe n° 3112-85.2014.6.07.0000/DE

33.:.
;

demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede
extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.
Quanto ao crime do art. 350 do Código Eleitoral, a conduta
típica consiste em "omitir, em documento público ou particular, declaração que
dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa
da qué devia ser escrita, para fins eleitorais", com pena de reclusão até cinco
anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é público, e reclusão
até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento é particular.
Há prova robusta acerca da prática do delito, na medida em
que a recorrente ocultou de suas contas de campanha, de modo deliberado, os
serviços prestados por 18 cabos eleitorais que trabalharam na campanha em
troca de cargos públicos, circunstância que inviabilizou a fiscalização do ajuste
contábil pela Justiça Eleitoral.
A toda evidência, a hipótese é de nova incidência da Súmula
24/TSE.
Por fim, como bem assêntou o Relator, o número de infrações
penais quanto ao crime do art. 299 - no total de quatro - não autoriza o
acréscimo da fração máxima de 2/3, de modo que a pena intermediária para
referido delito deve ser exasperada apenas na fração de ¼, conforme
jurisprudência do M.
Assim, somadas as penas dos dois crimes, atinge-se o total de
3 anos, 9 meses e 11 dias de reclusão, cabendo ao juízo da execução apurar o
preenchimentos dos requisitas para aplicar pena restritiva de direitos.
Ante o exposto, acompanho o Relator.
É como voto.

- -
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VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhor Presidente,
Vossa Excelência me permite?
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (viceL
presidente no exercício da presidência): Pois não.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Eu gostaria de fazer
uma rerratificação da enunciação que fiz, apenas para verticalizar o voto, no
sentido tal como votou agora o Ministro Jorge Mussi.
Estou acompanhando integralmente a conclusão de Vossá
Excelência, quer nesse exame da conversão da pena e nos demais aspectos
que também foram reiterados pelo Ministro Jorge Mussi.
Estou rerratificando a enunciação que houvera feito, que
contém uma imprecisão, estou acompanhando integralmente Vossa
Excelência, como relator.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Eminente Presidente, eminentes pares, eu justifico a intenção de
pedido de vista, se não houver objeção, porque, diferentemente do julgamentá
anterior, em que tive tempo de ler o longo acórdão, nesse eu não consegui me
desincumbir dessa hercúlea tarefa - é um acórdão longo e descritivo e que traz
uma série de transcrições, no âmbito das quais eu verifiquei, de maneira
mesclada, alusão à participação de eleitores e de correligionários.
Na perspectiva do voto que produzi no julgamento anterior,
ainda que em obiter dictum, não me parece perfeitamente possível
caracterização do tipo do art. 299 do Código Eleitoral, na perspectiva da
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compra de apoio político. Esse seria um elemento que me animaria a pedir
vista.
E há um segundo elemento, até menos relevante do ponto de
vista teórico, que seria aquela questão do quórum completo, porque, por
ocasião do prosseguimento do julgamento, o quórum já não se fazia completo.
Na proposta de Vossa Excelência, Senhor Presidente, não
seria o caso de acolher a preliminar, porque não haveria prejuízo demonstrado
pela defesa, mas Vossa Excelência frisa "quando já consolidada a votação
pela condenação". Se já tivesse consolidada a votação pela absolvição, eu nãc
teria nenhuma resistência em aderir a essa tese, sem maiores considerações.
Mas se não houver objeção, e fica a promessa de trazer em
tempo curto...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (vicepresidente no exercício da presidência): Temos um precedente recente sobre
essa questão da composição completa.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Sim. A dúvida aqui é se essa composição completa precisa se mante
até o julgamento final. Salvo engano, houve duas interrupções. Numa delas até a defesa, se quiser se manifestar ou corrigir -, o juiz federal já não participa
daquele quórum, mas a ideia é de que não haveria prejuízo à defesa, porque a
essa altura já haveria maioria pela condenação.
Eu me pergunto se isso não é um prejuízo para além de uma
dúvida razoável.
O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO (vice.f
presidente no exercício da presidência): (inaudível). Nós tivemos urr
precedente recente. Estavam sete votos - havia seis votos, não é?
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Eu era o relator
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (vice4
presidente no exercício da presidência): É isso. O Ministro Jorge Mussi foi á
relator. E nós entendemos que, uma vez composta a maioria, era legítimo.
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Mas Vossa Excelência, então, pede vista.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Para analisar esses dois aspectos, Senhor Presidente.

..
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 3112-85.2014.6.07.0000IDF. Relator: Ministro Lu
Roberto Barroso. Recorrente: Liliane Maria Roriz (Advogado: Sidney Sá
Neves - OAB: 33683/DE). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
AgR-REspe n° 3112-85.2014.6.07.0000IDF. Relator: Ministrb
Luís Roberto Barroso. Agravante: Liliane Maria Roriz (Advogado: Sidney Sá
das Neves - OAB: 33683/DF). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Usaram da palavra, pela recorrente, Liliane Maria Roriz, o Dr
Sidney Neves e, pelo Ministério Público Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de
Medeiros.
Decisão: Após o voto do relator, dando parcial provimento ao
recurso especial eleitoral, para reduzir a fração referente à continuidade delitivá
no crime de corrupção eleitoral, determinando ao juízo da execução que apure
eventual preenchimento dos requisitas para conversão da pena privativa d
liberdade em restritiva de direitos, e declarando prejudicados os agravos
regimentais, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin e Jorge
Mussi, antecipou o pedido de vista o Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Aguardam os Ministros Og Fernandes e Sérgio Banhos.
Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (vice-presidente
no exercício da presidência), Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes,
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos. Ausente, ocasionalmente, a
Ministra Rosa Weber.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques d
Medeiros.

SESSÃO DE 21 .5.2019.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, trata-se, na origem, de denúncia em desfavor d
Liliane Maria Roriz pela prática dos crimes de corrupção eleitoral e falsidade
ideológica, consoante arts. 299 e 350 do Código Eleitoral (CE). Pela peça
acusatória, em 29.10.2010, a recorrente teria omitido nas contas prestadas à
Justiça Eleitoral o recebimento de serviços voluntários de 19 (dezenove)
pessoas e a realização de despesas com a remuneração de outras 2 (duas)
pessoas, bem como teria prometido a 4 (quatro) pessoas a nomeação para
cargos comissionados caso viesse a ser eleita.
O TRE/DF julgou procedente a ação penal para condenar a ré
à pena unificada de 4 anos, 5 meses, em regime semiaberto, e à penalidad
pecuniária de 8 dias-multa, no valor de R$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil e
oitocentos reais), com a anótação da inelegibilidade por 8 anos. Sobrevieram
embargos de declaração opostos pela condenada, os quais foram rejeitados, e
pelo Ministério Público, por sua vez, providos em parte apenas para corrigir
erro material da dosimetria, sem a alteração do resultado do julgamento.
A condenada interpôs recurso especial eleitoral em qu
suscitou as preliminares de litispendência, violação à prerrogativa de foro e
nulidade ante o quórum incompleto na sessão de julgamento da ação penal.
No mérito, aduziu haver violação aos arts. 299 do CE e 386, III, do Código de
Processo Penal (CPP), negativa de prestação jurisdicional pela omissãd
quanto à data em que ocorridos os fatos, inexistência de prova suficiente à
condenação, ausência de dolo específico e empate em votação na dosimetria
a ensejar solução mais favorável.
Ao receber o recurso, o então relator Ministro Luiz Fux
indefeiu pedido de atribuição de efeito suspensivo à insurgência e determinou
o início da execução provisória da pena mediante decisões apartadas, as quais
foram individualmente agravadas.
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Posteriormente, o atual relator, em denso voto, deu parcial f
provimento ao recurso especial eleitoral apenas para reduzir a fração referente
à continuidade delitiva no crime de corrupção eleitoral. Determinou, ainda, a
apuraço de eventual preenchimento dos requisitos para conversão da pena
privatiVa de liberdade em restritiva de direitos pelo juízo da execução. Em
i
razão desse pronunciamento, entendeu estarem prejudicados os agravos
interncs interpostos.
Acompanharam o relator os Ministros Edson Eachin e Jorge
Mussi, ocasião em que antecipei o pedido de vista.
É o relatório.
Passo ao voto.
Senhora Presidente, formulei pedido de vista dos presentes
autos para aprofundar o exame acerca de dois aspectos: um afeto à questão
prelimiar suscitada pela defesa, que consiste na possível nulidade de votação
ante o quórum incompleto na sessão de julgamento da ação penal no Tribunal
Regional, o que ocasionaria ofensa ao art. 28, § 4°, do CE; e outro ligado ao
mérito,1 referente à configuração do crime do art. 299 do CE pela perspectiva
da corripra de apoio político, prática costumeira em campanhas eleitorais.
Há diversos outros pontos de igual importância em debate no
presente feito, no entanto, entendo que já foram brilhantemente solucionados
pelos i votos que me antecederam, de modo que verticalizarei minh
compreensão apenas quanto a esses dois tópicos, que me causaram maior
inquietação.
1. Da tese de violação ao art. 28, § 40, do CE
Diz o art. 28, § 4, do CE que as 'decisões dos tribunais
regionis sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, anulação
geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas com a
presença de todos os seus membros". Tal disposição, incluída pela
minirreforma eleitoral promovida pela Lei n° 13.165/2015, alinhou-se ao que já
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dispunha o parágrafo único do art. 1924, este aplicável no âmbito do Tribunal
Superior.
De forma a compatibilizar as regras do novo Código de
Processo Civil com a seara eleitoral, aliás, editou este Tribunal a Res.-TSE n°
23.478/2016, que, em seu art. 17, afastou o quórum previsto no art. 941, § 21,
da norma processual civil, conferindo prestígio à sistemática específica
existente na Justiça especializada, ao menos no campo civil.
Em uma interpretação estritamente literal do parágrafo quarto
mencionado, sou levado a entender, em uma primeira análise, ser necessária
a presença de todos os membros dos tribunais regionais na ocasião de
julgamento de quaisquer ações, sejam elas cíveis ou criminais, que importem,
seja de forma direta ou reflexa, a cassação de registro, anulação geral de
eleições ou perda de diplomas.
Contudo, em uma ótica mais cautelosa, entendo que a
teleologia da norma encontra guarida no impacto coletivo gerado pela incursão
da justiça eleitoral na vontade democrática, especialmente quando o
provimento jurisdicional, específico desta seara, se sobrepõe ao resultado das
urnas. Ao pronunciar-se pela cassação de registro, anulação geral de eleições
ou perda de diplomas, o Poder Judiciário salvaguarda precipuamente
interesses transindividuais afetos à legitimidade, higidez e competição
eleitorais, transcendendo a simples tutela de pretensões particulares, o que
denota seu caráter híbrido diante do direito.
Como adverte Flávio Cheim Jorge, bem observado pelo
Ministro Luiz Fux quando do julgamento do REspe n° 1392-48/SP, "a proteção
preventiva e corretiva da ordem democrática brasileira é interesse do Estado e
da sociedade, e jamais um interesse próprio ou exclusivo ou privado de
qualquér pessoa. Os atores ou partIcipes do sufrágio popular, por exemplo,

24

Código Eleitoral
Art. 19. O Tribunal Superior delibera por maioria de votos, em sessão pública, com a presença da maioria de seu
membros.
Parágrafo único. As decisões do Tribunal Superior, assim na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituiçã
e cassação de registro de partidos políticos, como sobre quaisquer recursos que importem anulação geral de eleições
ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. Se ocorrer impedimentà
de algum juiz, será convocado o substituto ou o respectivo suplente. (Grifei)
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não agem per si ou para si, mas em prol de uma democracia representativa,
que é o modelo adotado pelo Estado brasileiro" (JORGE, Flávio Cheim. A ação
eleitoral como tutela dos direitos coletivos e a aplicação subsidiária do
microssistema processual coletivo. In: TAVARES, André Ramos; PEREIRA,
Luiz Fernando; AGRA, Walber de Moura. O direito eleitoral e o novo Código de
Processo Civil. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2016, p. 79).
Ao resguardar a própria noção de democracia, há razão
jurídico-científica na estipulação de um quórum completo de julgamento nas
demandas cíveis eleitorais, mas igual peso argumentativo não encontro na
seara penal eleitoral, em que pese ser a norma penal a delimitadora do poder
de intervenção do estado no que há talvez de mais sagrado à pessoa - sua
liberdade corporal.
O ponto central argumentativo que me inclina a uma
interpretação restritiva da regra exigente de quórum amplo é .0 enfoque na
tutela do bem jurídico protegido, pois na seara eleitoral há uma transcendência
superlativa do interesse individual, calcada na própria ordem democrática.
É certo que o princípio da fragmentariedade obriga a seara
penal a tutelar apenas ofensas realmente graves aos bens jurídicos protegidos
e empresta maior enfoque aos outros ramos diante da sua ultima ratio, o que
não afasta a relevância dessa esfera, que chega a proteger, a título de
exemplo, a estabilidade das atividades comerciais dentro do país no crime de
descaminho (STJ, HC n° 218.961/SP, ReI. Mm. Laurita Vaz, Quinta Turma,
DJe de 25.10.2013) ou a coletividade e a fé pública no crime de moeda falsa
(STJ, REsp n° 1.242.294/PR, ReI. Min. Sebastião Reis Júnior, ReI. para o
Acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 3.2.2015). Nãq
obstante, o viés coletivista oriundo da higidez da ordem democrática soa-me
como a razão para a diferenciação justificadora do quórum qualificado.
Outra observação que me tolhe em realizar uma interpretação
ampla da abrangência do art. 28, § 41, do CE repousa no regramento existente
nos demais tribunais pátrios no exercício de competências análogas. Revisitei
os Regimentos Internos do STJ, do STF, de alguns tribunais regionais federais
e tribunais estaduais sem que me deparasse com a exigência de quórum
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ampliado em matéria criminal, ainda que, evidentemente, deles possam
emanar, a partir de julgamentos de ações penais, sanções que impliquem
cassação de registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas,
enumeradas no § 41do art. 28 do CE, ora em estudo. Em última análise
haveria contrassenso em se exigir um quórum no âmbito eleitoral que não é
demandado dos demais tribunais, em que pese ontologicamente se estar
diante de matéria penal de igual envergadura.
Não desconheço que, em precedente recente, proferido no
julgamento do RO n° 7299-06/RJ (ReI. Mm. Jorge Mussi, DJe de 9.10.2018),
este Tribunal Superior declarou a nulidade dos acórdãos regionais por ofensa
ao art. 28, § 41, do CE. Contudo, o referido posicionamento não pode ser
invocado para solucionar o caso ora em apreço, uma vez que pronunciado em
sede de ação de investigação judicial eleitoral no âmbito do qual o Tribunal
Regional cassou os diplomas dos recorrentes mediante deliberação de apenas
cinco de seus sete membros e por maioria mínima de três votos a dois, sem o
voto do presidente e de juíza da classe dos juristas, o primeiro impedido por
empecilho regimental e a segunda em decorrência de declaração de
suspeição.
Fincadas essas premissas, passo à análise da tese defensiva
de que o efeito da condenação consistente na perda do mandato eletivo, seja
pela ótica do art. 92, 1, do Código Penal25, seja pelo art. 55, VI, da Constituição
Federal26, exigiria quorum qualificado de julgadores, a qual, no entanto, não
prospera.
No caso presente, a sessão de julgamento da ação penal se
iniciou no dia 12.12.2016, com a presença do Desembargador Carlos Moreira
Alves, ocasião em que proferiu voto pela condenação da ré. O julgamento

25

Código Penal
Art. 92. São também efeitos da condenação:
- a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:
a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com
abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;
26
Constituição Federal
Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
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prosseguiu, ainda com a presença do referido membro do Tribunal Regional,
na sessão de 16.2.2017, para que fosse colhido voto-vista do Desembargado
Everardo Gueiros, ocasião em que foi novamente suspenso, desta vez para
possibilitar que o novo relator do feito apreciasse mais detidamente a
preliminar de litispendência então suscitada pela defesa por meio de
memoriais, os quais foram distribuídos aos julgadores apenas no dià anterior.
Na sessão subsequente, realizada no dia 17.4.2017, houve a
apreciação da sobredita matéria preliminar, com sua rejeição. No entanto,
desta vez, o Desembargador Carlos Moreira Alves, o qual, reitero, já havia
apresentado voto de mérito na sessão inaugural, não estava presente.
Ocorre que os provimentos penais condenatórios não
importam na automática cassação de registro ou perda de diploma, o que
afasta a higidez da leitura meramente literal do art. 28, § 41, do CE.
A propósito, a c. Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
ao julgar a AP n° 694/MT, na qual o réu era detentor do cargo de deputado
federal, já afirmou que, mesmo diante de provimento penal condenatório, a
deliberação sobre a perda do mandato parlamentar é de competência das
Casas Legislativas, regra que comporta mitigação tão somente nos casos em
que "a condenação impõe o cumprimento de pena em regime fechado, e não
viável o trabalho externo diante da impossibilidade de cumprimento da fração
mínima de 1/6 da pena para a obtenção do benefício durante o mandato
antes de consumada a ausência do Congressista a 1/3 das sessões ordinárias
da Casa Legislativa da qual faça parte", tudo conforme tese proposta pelo
eminente revisor, Ministro Luís Roberto Barroso (STF, AP n° 694/1VIT, ReI. Mm.
Rosa Weber, Primeira Turma, DJe

de 30.8.2017). Apenas nessas

circunstâncias, portanto, a perda do mandato ocorreria de forma automática,
com manifestação meramente declaratória da Mesa Diretora da Casa
Legislativa.
Na mesma perspectiva, registro a existência de julgado da c. 2a
Turma do STF no sentido de que a decisão acerca da cassação do mandato
depende de deliberação da Casa Legislativa competente (STF, AP n° 996/DF
ReI. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7.2.2019).
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Tais posicionamentos convergem com o entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da regra geral prevista
no art. 92, 1, do Código Penal, no sentido de que "a perda de cargo, função
pública ou mandato eletivo, prevista no ad. 92, 1, do Código Penal, não é efeito
automático da condenação, de forma que a sua incidência demanda
fundamenta ção expressa e especifica, à exceção do crime de tortura" (HC n°
448.667/RJ, ReI. Mm. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 8.10.2018).
Além dos posicionamentos acima expostos, é de se notar qué
o efeito extrapenal condenatório consistente na perda do cargo, função ou
mandato abrange apenas o posto que permitiu o cometimento do crime, e não
um eventual cargo futuro ou pretérito, salvo na excepcional hipótese de os
cargos terem correlação entre si e liame com o ato praticado (STJ, REsp n°
1 .452.935/PE, ReI. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
17.3.2017).
Especificamente quanto ao caso concreto, verifico que não
houve determinação de perda do cargo, mesmo porque "os crimes foram
cometidos antes de a candidata tomar posse no cargo eletivo que atualmente
ocupa" (fi. 1.578). Deixou-se claro, ainda, que "o julgamento da presente ação
penal não repercutiu nas eleições de 2010 e não terá condão de determinar
perda do diploma da embargante, que lhe foi conferido já em razão das
eleições de 2014" (fI. 1.578).
Desse modo, nem mesmo reflexamente o eventual efeito do
provimento penal condenatório consistente na perda do mandato se
materializaria no caso concreto.
Por outro lado, também sob a ótica da ausência de prejuÍzo
enfocada pelo voto do relator, o e. Ministro Luis Roberto Barroso, a preliminar
deve ser afastada. É que, no caso em julgamento, o regime de condenação
estipulado foi o semiaberto, de maneira que o presente processo não implicariá
na automática perda do mandato, a teor da jurisprudência do STF alhures
referenciada.
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Além disso, revisitando a ordem de votações, percebo que o
Desembargador Carlos Moreira ausentou-se do julgamento realizado no dia
17.4.2017 quando já havia maioria formada pela condenação, com 4 votos em
sintonia com a manifestação do relator. Pelo acórdão de fis. 1.399-1.401, aliás,
é possível visualizar que a decisão de mérito ocorreu por maioria, vencidos
parcialmente o Desembargador Everardo Gueiros, que divergia quanto
classificação de um dos delitos e quanto à dosimetria, e o Desembargador
Carlos Rodrigues, que divergia quanto à dosimetria, ambos com voto
proferidos na derradeira sessão de julgamento.
Com efeito, tanto pelo viés da ausência de prejuízo comõ
diante da impossibilidade de a presente ação implicar, por si só, a perda de
mandato eletivo, não há, em concreto, o receio de infringência do art. 28, § 40,
do CE, razão pela qual acompanho o relator quanto ao afastamento da
preliminar suscitada.
II. Da tipificação do crime do art. 299 do CE
Outro ponto que me animou em realizar o pedido de vista foi a
tipificação do crime de corrupção eleitoral ativa, na perspectiva da compra de
apoio político, pois este Tribunal Superior tem jurisprudência firmada no
sentido de que a promessa de cargo a correligionário em troca de voto não
configúra o delito previsto no art. 299 do CE, ante a ausência do elemento
subjetivo do tipo, qual seja, o dolo específico, uma vez que nestes casos há a
comunhão de projeto político entre os pretensos sujeito ativo e os beneficiários
do delito.
A propósito, confira-se ementa do julgado do TSE, sob a
relatoria do e. Ministro Luiz Fux, no AgR-Al n° 37-48/DE:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
ELEIÇÕES 2012. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO ELEITORAL
CANDIDATO. PREFEITO. PROMESSA. CARGO. VOTO. CABO
ELEITORAL. CORRELIGIONÁRIO. COMUNHÃO DE MESMÓ
PROJETO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NÃÕ
CONFIGURAÇÃO. CONEXÃO ENTRE CRIME ELEITORAL E
COMUM. AUSÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N° 24/TSE.
DECISÃO MANTI DA. DESPROVIMENTO.
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O tratamento penal dispensado à prática do delito de corrupçâdeleitoral exige que se evidencie o dolo específico de obter o voto
mediante oferecimento de vantagem indevida.
A promessa de cargo a correligionário em troca de voto não
configura a hipótese do delito previsto no art. 299 do Códigó
Eleitoral, ante a falta de elemento subjetivo do tipo. Precedente:
HC n° 81 2-1 9IRJ, ReI. Mm. Dias Toifoli, DJe de 20.3.2013.
In casu, não é possível presumir que a nomeação do Agravado

em cargo na Prefeitura implique, necessariamente, oferta de
benefícios aos seusfamiliares.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgR-Al n° 37-48/DF, ReI. Min. Luiz Fux, DJe de 15.12.2016 - grifei)
Não obstante o entendimento perfilhado pelo TSE em casos
análogos, o presente feito apresenta peculiaridades que convidam à adoção de
conclusão em sentido diverso do precedente retrocitado. Isso porque, na
espécie, todos os elementos do tipo penal, dentre eles o dolo específico de
trocar vantagem por voto, estão devidamente delineados no acórdão regional,
como se passará a demonstrar.
2.1. Dos elementos formadores do tipo penal de corrupção eleitoral - art.
299 do CE
Primeiramente, é necessário lembrar que a Constituição
Federal prevê como princípio basilar do Estado democrático de direito a
soberania popular, exercida na eleição por meio do voto direto e secreto. Uma
vez violada, na esfera criminal, a liberdade para o exercício do voto, esta deve
ser recomposta pelo Direito Penal Eleitoral.
Nesse contexto, a liberdade do sufrágio é tutelada pelo tipo
penal descrito no art. 299 do CE, segundo o qual "dar, oferecer, prometer
solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção,
ainda que a oferta não seja aceita", enseja a aplicação da pena de reclusão
por até quatro anos e o pagamento de cinco a quinze dias-multa.
Ao contrário do Código Penal, que disciplina separadamente
as modalidades de corrupção, a regra contida no art. 299 do CE incrimina, ao
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mesmo tempo, a corrupção eleitoral ativa (representada pelos verbos dar,
prometer e oferecer) e a corrupção eleitoral passiva (nas modalidades de
solicitar e receber).
Igor Pereira Pinheiro, em sua obra Legislação Criminal Eleitoral
comentada, relembra que "a corrupção eleitoral, infelizmente, é uma realidade
marcante do processo eleitoral brasileiro, sendo eleitores e políticos
recorrentes nessa prática criminosa" 27 e acrescenta que, embora o tipo penal
apresente uma "simbiose criminosa", o doutrinador afirma existir maior
culpabilidade por parte dos candidatos em disputa, uma vez que "exigir
consciência política e democrática de quem, muitas vezes, não sabe
ler/escrever ou não tem o que comer no dia seguinte é ignorar a realidade dos
fatos em um romantismo ou garantismo inútil ao aperfeiçoamento de nossa
democracia" (PINHEIRO, op. cit., p. 204).
Nos presentes autos, o TRE/DF, na esteira do que constou d9
inicial acusatória, analisou o delito apenas pelo ângulo da corrupção eleitoral
ativa imputada à ora recorrente.
A corrupção eleitoral ativa consiste no ato de dar, prometer ou
oferecer vantagem indevida em troca do voto. Trata-se de crime comum28, uma
vez que pode ser praticado por qualquer pessoa e que não se exige nenhuma
qualidade especial do sujeito ativo. Dessa forma, não apenas o candidato
pode, em princípio, incorrer na prática criminosa, mas também terceiros que
atuem em seu nome, como, por exemplo, correligionários, cabos eleitorais,
parentes, dentre outros.
Quanto ao elemento subjetivo do tipo, é crime que somente s
configura mediante a comprovação do dolo específico do agente - qual seja, o
de obter ou dar voto ou o de conseguir ou prometer abstenção, tal como
especifica o tipo penal -, seja na modalidade ativa ou na passiva.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do TSE proferida
nos seguintes feitos: AgR-REspe n° 63-08/RO, ReI. Mm. Jorge Mussi, DJe de

27 PINhEIRO, Igor Pereira. Legislação Criminal Eleitoral comentada. Salvador: Jus Podivm, 2018, p. 204.
28 GOMES, José Jairo. Crimes e processo penal eleitorais. São Paulo: Atlas, 2015.
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8.8.2018; AgR-REspe n° 21-44/CE, Rei. Min. Admar Gonzaga, DJe de
20.11.2018; AgR-Al no 42-44/RS, Rei. Mm. Napoieão Nunes Maia Fiiho, DJe
de 10.11.2017; AgR-Al n° 7497-19/RJ, Rei. designado Mm. Dias Toffoli, DJe
23.2.2015.
No entanto, conforme saiienta José Jairo Gomes, "tanto a
oferta como a promessa não podem ser genéricas, devendo ser dirigida a uma
ou a algumas pessoas, ou a um grupo especifico e determinável de pessoas"
(op. cit., p. 54). No caso dos autos, essa exigência foi devidamente atendida,
na medida em que a recorrente, de forma objetiva, negociou cargos púbiicos
em troca de votos e de apoio político na campanha para o cargo de deputado
federai nas eieições de 2010 a quatro pessoas devidamente individualizadas
de modo que, como ressaitou o reiator, e. Ministro Luis Roberto Barroso, a
materiaiidade e a autoria foram devidamente comprovadas.
Não obstante, como dito, paira dúvida acerca da efetiva
comprovação do dolo específico na espécie, ante a jurisprudência do TSE no
sentido de que, quando o quadro fático reveia reiação de correiigionaridade,
não há como se configurar o requisito.
2.2. Da impossibilidade de configuração do dolo específico na relação de
correligionaridade - Precedentes do TSE
Conforme aponta a jurisprudência desta Corte Superior, a
promessa de cargo a correligionário em troca de voto não configura o crime
de corrupção eieitoral (art. 299 do CE), uma vez que dessa hipótese não

se

pode extrair o eiemento subjetivo necessário à tipificação do fato, qual seja, o
dolo específico de trocar vantagem consistente na nomeação em cargos
púbiicos pelo voto.
É o que se observa do eiucidativo voto do e. Ministro Luiz Fux
no AgR-Al n° 3748/DE, DJe de 15.12.2016, do quai extraio o trecho a seguir
coiacionado:
Conforme assentado na decisão agravada, o TRE/RS, ao debruçarse sobre o arcabouço fático-probatório, concluiu que Jucemar
Tubiana trabalhava na campanha de Paulo Roberto e ambos
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partilhavam do mesmo projeto político, qual seja, o alcance do
Poder Executivo no Município de Tucunduva. Confira-se trecho do
que restou sedimentado, ad litteram: "não se pode entender que o
correligionário que aceite promessa de cargo em futuro governo do
qual seu partido faça parte esteja, com isso, vendendo seu voto" (fls.
222).
Com efeito, não há que se falar em crime de corrupção eleitoral
em decorrência de promessa de cargo em eventual governo do
qual seu aliado faça parte. O tratamento penal dispensado à
prática delitiva sub examine exige que se evidencie o dolo específicá
de obter o voto mediante oferecimento de vantagem indevida, o que
não ocorreu no caso em apreço. (Grifei)
O citado precedente reafirmou o entendimento do TSE
proferido em sede de habeas corpus, da lavra do e. Ministro Dias Toifoli,
segundo o qual "não há falar em corrupção eleitoral mediante dádiva em troca
do 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 pena!' (HC n° 812-19/RJ, Rei. Mm. Dias Toifoli, DJe de 20.3.2013).
Na esfera cível-eleitoral, este Tribunal tem adotado raciocínio
semelhante para afastar a prática de compra de votos quando dirigida a
apoiadores de campanha, ao afirmar que "a mera doação de combustível a
eleitores correligionários e cabos eleitorais para participação em carre ata, a
princípio, não caracteriza a captação ilícita de sufrágio, (REspe n° 409-20/P1,
ReI. Mm. Marco Aurélio, DJe de 27.11.2012 e AgR-RCED n° 726/GO, Rei. Mm.
Ricardo Lewandowski, DJe de 3.11.2009)" (REspe n° 355-73/MS, Rei. Min
Luiz Fux, DJe de 31.10.2016).
Pois bem. Feitas essas considerações, necessário reconhecer
que a jurisprudência do TSE acerca da impossibilidade de identificação do dolo
específico quando a vantagem é dirigida a correiigionário não se aplica no caso
em apreço.
Ao citar trecho da denúncia, o aresto regionai consignou que a
recorrente prometeu vantagem para obter voto, uma vez que "o sucesso
eleitoral não se contentaria com trabalho dos 'cabos eleitorais', sendo
necessário também que votassem na candidata, de modo a aumentar a
chances de obter o prometido emprego" (fI. 1.418). Ao final, houve a

----
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condenação pelo tipo do art. 299 do CE em razão da promessa e da
distribuição de cargos públicos em troca de votos para quatro eleitores:
Nascimento Gomes do Vale, Vera Lúcia Alves de Jesus, Amanda Murta
Rodrigues e Gedálias Cézar Marinho Inácio.
A partir do conjunto fático-probatório evidenciado no acórdão
recorrido, verifica-se que as pessoas favorecidas pela conduta da recorrente
com a nomeação em cargos públicos não trabalhavam na campanha da
candidata antes de receberem a promessa de vantagem e nem há qualquer
registro que as vincule ao partido ou ao respectivo ideal político.
Na realidade, trata-se de "pessoas comuns que fora rr!!
cooptadas ilicitamente para votar e trabalhar nas Eleições 2010 com a
expectativa de serem nomeadas para cargos públiôos", como precisamente
afirmou em seu voto o relator do presente apelo especial.
Assim, no caso dos autos, os vínculos pretensamente políticos
foram formados justamente em razão das promessas de vantagem indevida, e
não a partir do compartilhamento de ideal político, como se passa a
demonstrar.
2.3. Da configuração do dolo específico na espécie
De início, ressalto que o quadro fático-probatório delineado
pelo acórdão recorrido traz à tona todos os elementos necessários para a
formação da convicção do julgador em sede de recurso especial. Nesse
contexto, a análise a seguir não viola a Súmula no 24/TSE, que veda a nova
incursão na prova dos autos.
O depoimento do suposto favorecido Gedálias Cézar Marinho
Inácio, tal como transcrito no acórdão, revela que este foi motorista da
campanha da recorrente, remunerado mensalmente com o valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), tendo declarado que "na época trabalhava na Câmara
Legislativa com o Deputado Paulo Roriz e saiu para trabalhar com a Deputada
Liliane Roriz" (fI. 1.419). Nesse período, por intermédio da recorrente, foi
nomeado para exercer cargo comissionado na Administração do Riacho Fundo
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1, posto que, no entanto, afirmou não ter assumido em virtude do trabalho na
campanha.
Ademais, conforme declarou, "a Deputada se comprometeu,
em caso de vitória nas eleições, a contratar novamente o depoente para a
Câmara Legislativa" (fI. 1419) e, mesmo sem ter recebido pedido expresso de
voto, "isso é subentendido quando se trabalha para um candidato" (fi.
1.419 - grifei).
Depois de eleita a recorrente, o depoente foi nomeado para
cargo em seu gabinete na Câmara Legislativa, onde efetivamente trabalhou no
período de fevereiro de 2011 a janeiro de 2012, quando foi afastado
possivélmente, segundo afirmou, em decorrência da apuração dos fatos
veiculados na presente ação penal (fI. 1.419).
Como se vê, Gedálias Cesar Marinho não integrou a
campanha por ostentar afinidade com o projeto político encampado pela
candidata, mas, ao contrário, prestou serviços mediante contrapartida
financeira, seja ela consistente no salário que recebia como motorista,
seja na promessa e posterior nomeação em cargo público, circunstância
que impossibilita a definição do referido beneficiário como mero correligionário.
O mesmo se pode afirmar em relação à Amanda Murta
Rodrigues, nomeada, juntamente com sua mãe, Lúcia de Fátima Meio Muita,
para cargos públicos no Governo do Distrito Federal.
Em seu depoimento judicial, Amanda afirmou que ela e sua
mãe foram procuradas "em casa pela Deputada com a proposta de que
conseguiria um emprego em troca da participação na campanha" e, "na
referida visita, a Deputada pediu à família da depoente que a apoiassem
politicamente, mediante a promessa de obtenção de emprego". Assim como
Gedálias, Amanda afirmou que não houve solicitação explícita de voto, "mas a
depoente entende que isso estava implícito no pedido de apoio político" (f iI
1.420).
Pelo que consta do acórdão, Amanda e sua mãe, Lucia dë
Fátima Meio Murta, foram nomeadas, mediante ato administrativo único (fI:
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1.421), para exercerem cargos em comissão na Administração de Samambaia,
que ocorreu cerca de dez ou quinze dias depois da referida visita da
recorrente (fI. 1.420). Posteriormente, ambas foram exoneradas - em primeiro
de janeiro de 2011 -, mas "passados dois ou três meses a sua mãe foi
nomeada para cargo no gabinete da Câmara Legislativa, onde permaneceu
trabalhando por um curto período" (fI. 1.420).
Da narrativa extraída do acórdão, percebe-se que, embora
Amanda Murta Rodrigues tenha afirmado que ela e sua mãe "trabalhavam na
campanha fora do horário de expediente da Administração Regiona!' (fI.
1.420), as beneficiárias somente passaram a executar atividades em favor da
candidatura da recorrente depois da promessa e da efetiva nomeação noé
cargos em comissão. Mais uma vez não se pode cogitar, portanto, de
correligionaridade.
Quanto a Nascimento Gomes do Vale, embora tenha
declarado ter trabalhado na campanha da recorrente sem receber
remuneração, é específico ao afirmar que "a Deputada prometeu a contrata çãà
de sua esposa na Administração Regional do Paranoá em troca do trabalho do
depoente em sua campanha eleitoraf' (fI. 1.421). Admitiu, ademais, que "a
nomeação de sua esposa ocorreu dias depois da conversa com a Deputada'
(fI. 1.422).
Reconheceu, ainda, que "a Deputada também pediu voto para'
depoente, mas este não se recorda se o pedido foi feito junto com a
promessa de emprego para a esposa" e que "a Deputada, ao pedir ao
depoente seu voto e que trabalhasse em sua campanha, prometeu que
contrataria para algum cargo público caso fosse eleita" (fi. 1.421).
No referido depoimento, Nascimento Gomes do Vale deixa
claro que foi levado a trabalhar em favor da candidata por seu cunhado Rosil
então coordenador de campanha da recorrente, o qual presenciou a promessa
de cargo para sua esposa. Em nenhum trecho de seu depoimento revela,
porém, que teria prestado serviço à campanha por afinidade com o projetó
político da candidata ou aderência à ideologia partidária.
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Por fim, Vera Lúcia, esposa de Nascimento Gomes do Vale,
em seu depoimento, declarou que exerceu, por ocasião do pleito de 2010,
cargo na Junta Militar situada na Administração do Paranoá, e afirmou que 'foi
nomeada para referido cargo em comissão [...] por indicação da Deputada
Liliane Roriz; que a Deputada prometeu o referido cargo para que seu maridô
trabalhasse em sua campanha eleitora!' (fi. 1.422).
Segundo o acórdão recorrido, "as afirmações feitas por
Nascimento e sua esposa Vera Lúcia encontram respaldo na prova
documental, pois Vera Lúcia também foi nomeada pelo ato de fis. 333/334, que
se deu no início da campanha" (fI. 1.422).
Mais uma vez, portanto, a promessa de emprego foi utilizada
para cooptar apoio político dos eleitores e de seus familiares, os quais, além
de não integrarem os recursos humanos da campanha desde o princípio, nãõ
demonstraram ter vínculo ideológico com o projeto político da candidata.
É bem verdade que os depoimentos até aqui citados foram
prestados pelos próprios destinatários das promessas de cargo público e, por
isso mesmo, devem ser sopesados com parcimônia, uma vez que se lhes
poderia imputar, em tese, a prática do crime de corrupção eleitoral na
modalidade passiva. Não obstante, as referidas declarações são harmônicas
com as demais provas colacionadas no acórdão, especialmente com os
depoimentos das testemunhas que confirmaram ter presenciado pedido
expresso de voto em troca dos cargos públicos.
A propósito, extrai-se do depoimento de Sandro Ferreira Silva
- o qual atuava na área de tecnologia da informação da campanha, com
enfoque no desenvolvimento de websites, na gestão de redes sociais e na
distribuição de material de campanha - que "presenciou reuniões em que a
Deputada Liliane Roriz prometeu a outras pessoas que trabalhavam em sua
campanha emprego público em troca de votos e do apoio político, tais
como Roberto Charles Bezerra, Rosil Alves de Oliveira, Lucimar Inácio Filho,
Cleber, Neide, Lúcia Murta, Hildria Simplício, Marcus Alexandre, Gedálias
Cesar Marinho e Tatiane Lins" (fI. 1.424 - grifei).
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A mesma afirmação foi feita por Lucimar Inácio Filho, "que foi
convidado pela Deputada Liliane Roriz para trabalhar em sua campanhà
eleitoral de 2010; [...] que o convite foi feito junto com promessa de cargo
público; [...] que na ocasião em que foi convidado para trabalhar nà
campanha, o depoente também recebeu pedido de voto da deputada, seú
e de sua família, com a mesma promessa de cargo público; que por volta
de duas semanas depois do convite foi nomeado para cargo em comissão d
Administra ção Regional do Paranoá" (fls. 1.427-1.428 - grifei).
De todo o conteúdo probatório citado no acórdão regional, é
ora transcrito, é possível constatar que a recorrente negociou, livre
conscientemente, cargos públicos, em troca de voto e de apoio político;
mediante esquema espúrio que pode transparecer, inclusive, outras prática9
delituosas não apuradas nos presentes autos
Nesse contexto, ao cooptar votos e apoio político mediante
promessa de nomeação em cargos públicos a pessoas que não integravam a
campanha eleitoral e nem sequer ostentavam aderência ou simpatia com sed
projeto político ou com o idea1i partidário, a recorrente agiu com o dolc
específico exigido pelo tipo penal descrito no art. 299 do CE.
2.4. Da desnecessidade de pedido expresso de voto para a configuração
do tipo penal
O fato de alguns dos declarantes terem afirmado que o pedidc
de voto fazia parte do acordo, e, portanto, lhes foi dirigido de forma implícita (fI.
1.430), não desnatura o dolo específico constatado dos autos.
Isso porque, para esta Corte Superior, a configuração do crime
não exige a comprovação de pedido expresso, mas tão somente a
demonstração da finalidade de obter ou dar voto ou abstenção, o que significa
reconhecer que a conformação do tipo penal admite o pedido implícito de voto
(na corrupção ativa) e a solicitação implícita de vantagem (na corrupção
passiva), circunstâncias estas suficientemente demonstradas no acórdão
recorrido.
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Nesse sentido, a jurisprudência do TSE segundo a qual
"necessária a comprovação da finalidade de obter ou dar voto, ou conseguir ou
prometer abstenção do voto para a configuração do delito previsto no art. 299
do CE, e não o pedido expresso de voto" (AgR-Al n° 1 25-07/SP, ReI. Mm.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 16.3.2017).
Por outro lado, embora certos depoimentos transpareçam que
o pedido de voto estava implícito na negociação de cargos públicos, não se
pode afirmar que se tratou de pedido genérico, tal como ocorre, por exemplo,
com as promessas de campanha veiculadas nas inúmeras vias da propaganda
eleitoral, uma vez que a proposta de vantagem foi objetivamente dirigida a um
conjunto determinado de eleitores.
De todo o exposto, assim como concluiu o Tribunal de origem
e o relator do presente feito, o e. Ministro Luis Roberto Barroso, entendo que o
acervo probatório é harmônico e indica a existência de entrega e promessa dë
postos públicos em detrimento da liberdade de voto do eleitor, com a criação
de um vínculo psicológico gerador da obrigação moral de votar na candidata.
III. Dispositivo
Ante o exposto, acompanho integralmente o voto do relator. i
É como voto.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, peço vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe no 3112-85.2014.6.07.0000/DE. Relator: Ministro Luís
Roberto Barroso. Recorrente: Liliane Maria Roriz (Advogado: Sidney Sá das
Neves - OAB: 33683/DE). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
AgR-REspe n° 3112-85.2014.6.07.0000/DE. Relator: Ministro
Luís Roberto Barroso. Agravante: Liliane Maria Roriz (Advogado: Sidney Sá
das Neves - OAB: 33683/DE). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do
Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, acompanhando o relator, pediu vista
o Ministro Og Fernandes.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Eachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de:
Medeiros.

SESSÃO DE 25.6.2019.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, trata-se de recurso especial interposto de acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral do Distrito Federal, que, ao julgar procedente ação penal
originária movida pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de Liliane Maná
Roriz, candidata eleita ao cargo de deputada distrital no pleito de 2010,
condenou-a à pena unificada de 4 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão em
regime semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa, em razão da prática
dos crimes previstos nos arts. 299 e 350 do Código Eleitoral, respectivamente,
corrupção eleitoral e falsidade ideológica. Além disso, foi determinada a
anotação de inelegibilidade no cadastro eleitoral.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo, fundamentado no
art. 26-C da Lei Complementar n° 64/1 990, foi indeferido (fls. 1.698-1.701), o
que motivou a interposição de agravo interno por Liliane Maria Roriz (fls. 1.7031.722).
O MPE apresentou contraminuta ao referido agravo interno1
em que se manifestou pelo seu desprovimento (fls. 1.725-1.732v.), bem como
parecer pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do
apelo nobre (fls. 1.728-1.732).
Ato contínuo, o órgão ministerial requereu a execução
provisória da pena imposta à ora recorrente, com base na orientação vigente à
época no Supremo Tribunal Federal acerca do tema (fls. 1.735-1.736). Liliane
Maria Roriz apresentou contrarrazões às fis. 1.739-1.743.
O pedido, ministerial de cumprimento provisório da pena foi
deferido pelo Ministro Luiz Fux, relator à época, tendo sido determinada a
extração de cópias dos autos e remessa à instância de origem (fls. 1.7651.767).
Dessa decisão Liliane Maria Roriz interpôs agravo interno (fls.
1.770-1.774), por meio do qual defendeu não ser possível a execução
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provisória das penas restritivas de direito. O MPE apresentou contraminuta às
fis. 1.779-1.782.
Em 27.8.2018, os autos foram redistribuídos ao Ministro Luís
Roberto Barroso, nos termos do art. 16, § 70, do Regimento Interno do Tribunal
Superior Eleitoral.
Na sessão plenária de 21.5.2019, o relator, Ministro Luís
Roberto Barroso, proferiu voto pelo parcial provimento do recurso especial tão
somente para
[...] reduzir a fração referente à continuidade delitiva no crime de
corrupção eleitoral, determinando ao juízo da execução que apure
eventual preenchimento dos requisitos para conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, e declarandõ
prejudicados os agravos regimentais. (fI. 1.793)
Acompanharam o relator os Ministros Edson Fachin e Jorge
Mussi. O Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto antecipou pedido de vista.
Na sessão de 25.6.2019, Sua Excelência apresentou voto-vista
em que - ao aprofundar o debate acerca da preliminar suscitada pelá
recorrente relativa à eventual nulidade da votação ante o quórum incompleto
na sessão de julgamento da ação penal no TRE/DF e da defesa de méritõ
alusiva à configuração do crime do art. 299 do CE pela perspectiva da compra
de apoio político - acompanhou integralmente o voto do relator.
Após, solicitei vista dos autos para melhor exame da matéria
dada a sua relevância.
É o breve relatório. Passo a votar.
Senhora Presidente, o voto do relator, Ministro Luís Roberto
Barroso, no sentido do parcial provimento do apelo nobre e da prejudicialidad
do primeiro agravo interno (fis. 1.703-1.722), foi seguido, em sua inteireza
pelos Ministros Edson Fachin, Jorge Mussi e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto!
Concluiu-se, na ocasião, que
E...] a pena intermediária do crime de corrupção eleitoral deve ser
exasperada na fração de 1/4, tendo em vista ter sido condenada po
4 (quatro) crimes do art. 299 do Código Eleitoral, em continuidade
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delitiva. Assim, preservados os demais critérios utilizados para á
dosimetria da pena, esta deve ser fixada na última fase em 1 (um)
ano, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 7
(sete) dias-multa. Em razão do concurso material das penas do
crimes de corrupção eleitoral e falsidade ideológica eleitoral, a pen
total a ser cumprida é de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 11 (onze)
dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, preservados os
outros parâmetros postos pelo Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal para execução da pena.
A pena total dos delitos é inferior ao limite de 4 (quatro) anos
descrito no art. 44 do Código Penal. Assim sendo, determino ao juízo
da execução que apure eventual preenchimento dos requisitas
objetivos e subjetivos para conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos.
No ponto, acompanho integralmente as conclusões do voto
proferido pelo Ministro relator, reforçadas pelo voto exarado pelo Ministro
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Em relação ao segundo agravo interno (fls. 1.770-1.774), que
visa a reformar a decisão que acolheu o pleito ministerial de execução
provisória da pena, realizo o seguinte apontamento.
O relator, em seu voto, assenta que "[ ... ] não há obstáculo à
execução imediata da pena" e julga prejudicado o agravo interno de fls. 1.7701.774, interposto contra a decisão que acolheu o pleito ministerial dê
cumprimento provisório da pena (fls. 1.765-1.767).
Quando foram prolatados os votos dos eminentes pares, ainda
vigorava, no Supremo Tribunal Federal, o entendimento que fundamentou a
manutenção da execução provisória da pena.
Como cediço, o Plenário do STF, no iulgamento das ADCs

flbS

43, 44 e 54, ocorrido na sessão de 7.11.2019, declarou a constitucionalidadé
do art. 28329 do Código de Processo Penal, de modo que, para o início do
cumprimento da pena, faz-se mister a ocorrência do trânsito em julgado da
respectiva condenação — decisão que possui eficácia erga omnes e efeitc
vinculante perante este Tribunal Superior.

29

Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária
competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de condenação criminal transitada em
julgado. (Redação dada pela Lei n° 13.964, de 2019)
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Dessa forma, mostra-se inviável a
penas impostas à Liliane Maria Roriz, tendo em vista a não ocorrência do
trânsito em iulqado da condenação obieto dos presentes recursos.
Assim, ante a possibilidade de reajustar o voto até o término da
sessãô de julgamento (REspe n° 76-79/AM, rei. Mm. Marco Aurélio, julgado em
15.10.2013, DJe de 15.10.2013), entendo necessária a reabertura da
discussão, nesse ponto, a fim de que os ministros que já se manifestaram
avaliem a necessidade de adequar a parte dispositiva do voto do relator ao
entendimento vigente na Suprema Corte acerca do tema, mormente porque o
agravo interno de fis. 1.770-1.774 - tido por prejudicado - visa, justamente, a
reformar a decisão que determinou a execução provisória da pena restritiva de
direitos imposta pelo acórdão condenatório.
É como voto.

VOTO (reajuste)

O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator):
Por suposto, Presidente, quando eu votei, a posição do Supremo Tribunai
Federal era no sentido da possibilidade da execução - eu não gosto de dize
provisória - imediata da decisão condenatória. Porém, o Supremo mudou a
sua posição, contra o meu voto, eu devo registrar. Contudo, em nome
colegialidade, eu me curvo à vontade da maioria.
Aliás, como fez precedentemente o Ministro Luis Salomão, faz
parte da nobreza da nossa função ceder às decisões colegiadas. O terceiromundismo às vezes é um pouco voluntarista, mas acho que a gente precisa ter
o avanço civilizatório de se curvar à vontade das maiorias nos colegiados.
E, por esta razão, eu reajusto o meu voto na mesma linha
proposta pelo Ministro Og Fernandes.

REspe n° 3112-85.201 4.6.07.0000/DF;
AgR-REspe n° 31 12-85.2014.6.07.0000/DF

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Eu colh9
voto. Obrigada, Ministro Luís Roberto. Não sei se os demais Ministros
acompanham Sua Excelência? Então, há o reajuste.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Presidente,
meu problema é que o Ministro Mussi já havia votado.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Não
pode.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Eu acho que
eu não posso votar, não é? Não sei. Se deixarem votar, eu voto.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Não.
O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO (relator):
Eu estou pensando aqui. Houve um fato...
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente)
Superveniente.
O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO (relator):
.superveniente. Nunca tinha me ocorrido essa...
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Mas veja
bem, Ministro Luís Roberto. Pelo menos, no Supremo, quando nós temos o
voto.., e sói acontecer, no mesmo processo, votos às vezes.., eu já votei em
processos que o Ministro José Néri da Silveira votou. Na verdade é que os
votos ficam...?
O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO(relator):
Petrificados, não é?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Naquela
linha. Petrificados.
O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO (relator)
Está bom. Está bem. Mas eu acho que, nesse caso, nem é decisiva a
participação, mas em outros casos...
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\A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Mas eu
poderia até fazer o registro que...
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO (relator):
Eu não fecharia. Eu diria assim: não havendo necessidade, melhor não - mas
eu não fecharia completamente essa porta.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Possibilidade. Certo. Por ora, não colho o voto, é que, na verdade, eu me voltei
para colher o voto do Ministro Sérgio Banhos, e o Ministro Salomão, que
estava na linha dos meus olhos, se manifestou.
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Estou
atento, não é, Presidente?

VOTO

O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhora
Presidente, eu acompanho.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente)i
Acompanha?
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Acompanho.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Mas
que eu tenho aqui a ordem de votação. Eu colho voto. Não havia sido colhido o
voto de Vossa Excelência?
O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Não havia sido
colhido o meu voto. Então eu acompanho, tanto na parte primeira quanto agora
com os reajustes.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Com os
reajustes. Está acompanhando o relator na íntegra.

-I
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VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente):
Senhores Ministros, eu, da mesma forma, acompanho o eminente relator na
íntegra.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 3112-85.2014.6.07.0000/DE. Relator: Ministro Luís
Roberto Barroso. Recorrente: Liliane Maria Roriz (Advogado: Sidney Sá das
Neves - OAB: 33683/DE). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
AgR-REspe n° 3112-85.201 4.6.07.0000/DF. Relator: Ministro
Luís Roberto Barroso. Agravante: Liliane Maria Roriz (Advogado: Sidney Sá
das Neves - OAB: 33683/DE). Agravado: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, deu parcial provimento
ao recurso especial eleitoral para reduzir, a fração referente à continuidade
delitiva no crime de corrupção eleitoral, determinando ao juízo da execução
que apure eventual preenchimento dos requisitos para conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos, e declarou prejudicado o
primeiro agravo regimental, nos termos do voto do relator. Ademais, por
maioria, vencido o Ministro Jorge Mussi, deu provimento ao segundo agravÕ
regimental para reformar a decisão que acolheu o pedido ministerial d
execução provisória da pena, nos termos do voto reajustado do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Eachin, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Tarcisib
Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 18.2.2020*

Sem revisão das notas de julgamento do Ministro Luis Felipe Salomão.

