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AÇÃO PENAL PÚBLICA - DIVISIBILIDADE. O titular da
ação penal pública - o Ministério Público - pode deixar de
acionar certos envolvidos, como ocorre no tipo corrupção
do artigo 299 do Código Eleitoral quanto ao eleitor,
geralmente de baixa escolaridade e menos afortunado,
que teria recebido benefício para votar em determinado
candidato.
PROVA TESTEMUNHAL - VIABILIDADE. A regra
segundo a qual o corréu não pode figurar, no processo
em que o é, como testemunha há de ser tomada de forma
estrita, não cabendo partir para ficção jurídica, no que,
envolvido na prática criminosa - compra de votos, artigo
299 do Código Eleitoral -, não veio a ser denunciado.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em indeferir a ordem, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 18 Op agosto de 2011.

MINISTRO M4RCO A(JRÉLIO )- REDATOR PARA 0 ACÓRDÃO

HC n o 780-48.2011.6.00.0000/MG

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor
Presidente, cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em
favor de Antônio Carlos de Souza, José Donizete do Couto e Fábio Roberto da
Silva Meira, contra ato do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais que
(fI. 3)
[ ... ] arbitrariamente condenou os pacientes como incursos no
art. 299, do CE [=RC 905557.2010.613.0000], a pena-base de 01
ano e 06 meses de reclusão, mais 10 dias-multa, substituída por
restritiva de direitos, com base única e exclusivamente nos
depoimentos dos eleitores que supostamente venderam os
votos, que deveriam ser co-réus no feito criminal, já que o
art. 299, do CE, tipifica como crime tanto a conduta do corrupto
como do corruptor.

Sustentaram os impetrantes violação aos princípios da
indivisibilidade, indisponibilidade e da obrigatoriedade da ação penal, diante da
omissão do Ministério Público em denunciar criminalmente os eleitores que
afirmaram ter vendido seus votos, "para em seguida colher seus depoimentos
como o único meio de prova que se embasou a condenação criminal" (fl. 3).
Noticiam os autos que os pacientes foram condenados pela
prática de corrupção eleitoral ativa (art. 299 do Código Eleitoral), à pena de um
ano e seis meses de reclusão, convertida na prestação de serviços à
comunidade.
A sentença foi confirmada pelo Tribunal Regional em acórdão
assim ementado (fl. 317):
Recurso Criminal, Art. 299 do Código Eleitoral. Eleições 2008.
Condenação. Preliminares de afronta ao devido processo legal e d
indivisibilidade da ação penal - rejeitadas - Preliminar de nulidade d
sentença Impedimento da magistrada (arguida pêlos recorrentes) não conhecida, por maioria, nos termos do voto da Juíza Lucia a
Nepomuceno, vencido o Relator.
Preliminar de nulidade da sentença - Obrigatoriedade da ação PE
(arguida de ofício) - Rejeitada, por maioria, nos termos do voto
Juíza Luciana Nepomuceno, vencido o Relator.
Mérito

2

HC no 780-48.2011.6.00.0000/MG

3

Provas constantes do feito que demonstram os elementos do tipo,
inclusive o especial fim de agir: dar dinheiro para obter voto. llicitude
e Culpabilidade verificadas.
Precedente do TSE. Condenação com base em um único
testemunho. Manutenção da condenação.
Recurso a que se nega provimento

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo
TRE/MG (fis. 375-379). O recurso especial interposto não foi admitido na
origem.
Informaram que os pacientes foram condenados pela prática
do crime de corrupção eleitoral, tipificado no art. 299 do Código Eleitoral, em
razão de suposta oferta e doação de vantagem pecuniária a eleitores em troca
de voto.
Noticiaram ter o Tribunal Regional determinado que os
eleitores fossem denunciados em processo apartado, o que evidencia a
"nulidade do feito criminal, que configura constrangimento ilegal, isto porque
todo o processo crime, desde o seu nascedouro, tem mão-única" (fi. 4).
Apontaram violação aos arts. 5 0 , 1, 24, 27, 28, 42, 186, 202,
207, 208 e 386, VII, do CPP, e 299, 342, 364 e 357 do Código Eleitoral.
Ressaltaram que "o processo crime da mesma relação jurídica
material de compra de votos, que deve ser único, com o comando do
v. acórdão, transformou-se em dois, a saber: 1) processo para os corruptos
ativos; e 2) outro processo para os corruptos passivos" (fi. 6).
Alegaram que a ação penal pública é indisponível - não
podendo o Parquet escolher quem denunciar - e indivisível, porque a
punibilidade deve alcançar a todos aqueles que, direta ou indiretamente, foram
identificados como responsáveis pelo cometimento do crime.
Asseveraram que o constrangimento ilegal se agrava em ra'ão
de terem sido ouvidos como testemunhas compromissadas, os eleitores fiue
supostamente venderam seus votos, os quais seriam "absolutamnte
impedidos de testemunhar no processo em relação aos co-acusado do
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mesmo delito, porque deveriam integrar a lide como co-réus" (fi. 9), segundo os
precedentes jurisprudenciais colacionados.
Afirmaram que "a jurisprudência eleitoral também não admite,
como prova, para condenação, o depoimento de eleitores/corrompidos que
deixaram de serem (sic) denunciados com os demais acusados da prática de
corrupção ativa, recebendo antecipadamente o benefício da delação premiada,
sem qualquer manifestação pelo Ministério Público" (fI. 12).
Requereram o deferimento de liminar, para a imediata
suspensão do feito até o julgamento final do habeas corpus, e, ao final, a
concessão definitiva do writ, "declarando-se a nulidade do feito desde o início,
para que nova denúncia seja formulada, acusando os dois lados da relação
tida como corrupção eleitoral ativa e passiva, impedindo que os eleitores
supostamente 'corrompidos', sejam ouvidos como testemunhas de acusação"
(fls. 14-15).
Na minha ausência momentânea, os autos foram conclusos ao
eminente Ministro Henrique Neves, que indeferiu a liminar pleiteada e
determinou o encaminhamento de pedido de informações ao Órgão coator
(fls. 427-438).
Opina a Procuradoria-Geral Eleitoral pela denegação da ordem
(fls. 445-450).
Informações prestadas pelo Presidente do TR
fis. 453-454.
Os autos me vieram conclusos em 16.6.2011 para a
do mérito do writ (fi. 479).
É o relatório.
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VOTO (vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor
Presidente, inicialmente consigno que o recurso especial interposto do aresto
regional foi inadmitido na origem, cuja decisão foi objeto do Agravo de
Instrumento n° 9055-57, que teve seu seguimento negado em 14.6.2011, por
ausência de instrumento de procuração outorgado ao advogado subscritor do
agravo.
Sobre o cabimento do writ, como bem ponderou o eminente
Ministro Henrique Neves, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que "a coisa
julgada estabelecida no processo condenatório não é empecilho, por si só, à
concessão de habeas-corpus por órgão jurisdicional de gradação superior, de
modo a desconstituir a decisão coberta pela preclusão máxima"
(RHC n° 82.045/SP, DJ de 25.10.2002, Primeira Turma, rei. Mm. Sepúlveda
Pertence). No mesmo sentido, o HC n° 1 03.245/MG, Primeira Turma, DJE de
22.11.2010, rei. Mm. Dias Toffoli.
Com maior razão, portanto, há de se admitir o remédio heróico
in casu, uma vez ausente o trânsito em julgado no processo condenatório.
Insta observar, ainda, que a negativa de seguimento do
AI n° 9055-57, devido a vício na representação processual, não acarreta a
perda de objeto do presente writ, tendo em vista a ausência do julgamento do
mérito do recurso principal.
Assim, passo ao exame do mérito do habeas corpus.
O eminente Mm. Henrique Neves, ao indeferir a liminar,
entendeu pela ausência de plausibilidade da tese relativa à indivisibilidade da
ação penal pública, em razão da jurisprudência do STF e desta
considerado o disposto no art. 48 do Código de Processo Penal. Tra
(fls. 431-432):
A inicial tem duas teses principais: 1 1) a violação aos princípios
indivisibilidade e obrigatoriedade da ação penal por não terem
denunciados os eleitores corrompidos; e 2 1) a nulidade dos cita
eleitores terem sido ouvidos como testemunhas da acusação.
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Nesse juízo preliminar, não verifico a necessária plausibilidade da
tese relativa à indivisibilidade da ação penal, cuja aplicação o
Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, por força do art. 48 do
Código de Processo Penal, é restrita às ações penais privadas.
(RHC HC n° 96-700, rei. Min. Eros Grau, DJE de 14.8.2009).
Igualmente, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já definiu
que "o princípio da indivisibilidade, próprio da ação penal de iniciativa
privada, não se aplica à ação penal pública" (HC 581,
Rei. Min. Cezar Peluso, DJ 31412008. No mesmo sentido: HC 490,
Rei. Mm. Peçanha Martins, DJ 0811012004; AG 1991,
Rei. Mm. Fernando Neves, DJ 0110912000; HC 314, Rei. Mm. Costa
Porto, DJ 3010511997).
O Superior Tribunal de Justiça não diverge desse entendimento,
assentando que: "Por se tratar de ação pública incondicionada, o
fato de, eventualmente, existirem outros agentes não denunciados,
que teriam participado dos crimes em questão, não induz à anulação
do processo já instaurado, porquanto os princípios da indivisibilidade
e da obrigatoriedade da ação penal não obstam o ajuizamento, em
separado, de outra ação pelo Ministério Público, ou mesmo o
aditamento da denúncia, em momento oportuno, depois de coligidos
elementos suficientes para embasar a acusação. A nulidade
pretendida só teria lugar se fosse o caso de ação penal privada, nos
termos do art. 48 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ
e do STF." (HC 59.302/PE, Rei. Min. LAURITA VAZ, DJU 07.02.08.
No mesmo sentido: RHC 21.502/SC, Rei. Mm. Napoleão Maia; DJ
7.6.2010; HC 35.084/DF, Rei. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, DJ 30.10.2006).
Entendo, portanto, não haver plausibilidade na primeira tese
apresentada pelos impetrantes.

A respeito da matéria alusiva à indisponibilidade da ação
penal, de fato, é assente na jurisprudência do STF o entendimento de que tal
princípio se aplica somente às ações penais de natureza privada, nos termos
dos precedentes indicados pelo eminente Ministro Henrique Neves, motivo
pelo qual não há se falar em nulidade no presente feito.
Dessa forma, adoto as razões consignadas pelo eminente
Ministro Henrique Neves na decisão transcrita, bem como pelo Ministép
Público, no parecer da lavra da e. Vice-Procuradora-Geral Eleitoral, Sar)ra
Cureau, que, às fis. 447-448, assim se manifestou:
/
Não há que se falar em violação ao princípio da indivisibilidad 3, eis
que é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do
Tribunal Superior Eleitoral que referido princípio não tem
aplicabilidade na ação penal pública, como no caso. A prop'sito,
colaciona-se o seguinte julgado dessa Corte:
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INDIVISIBILIDADE DIZ RESPEITO TÃO-SÓ AS AÇÕES PENAIS
DE NATUREZA PRIVADA.
E ... ]
(HABEAS CORPUS n o 314, Acórdão n o 314 de 1310511997,
Relator(a) Min. WALTER RAMOS DA COSTA PORTO, Publicação:
DJ - Diário de Justiça, Data 3010511997, Página 23226 RJTSE Revista de Jurisprudência do TSE, Volume 9, Tomo 2, Página 91).

E eventual ofensa ao princípio da obrigatoriedade, pela suposta
omissão do Ministério Público em relação às condutas dos eleitores,
não acarretaria a anulação do processo. Isso porque, caso se
entenda que os eleitores praticaram alguma conduta criminosa, é
possível o ajuizamento, em separado, de outra ação pelo Ministério
Público.

Quanto ao segundo argumento, o eminente Ministro concluiu,
também com base na jurisprudência do STF, que o sistema processual
brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou
informante.
Destaco trechos da decisão de Sua Excelência (fis. 432-434):
Em relação ao segundo ponto, a inicial alega que:

"O v. acórdão de fls. afasta a obrigatoriedade de processar os
corruptos passivos no mesmo processo, para em seguida
colher seus depoimentos, como únicas testemunhas, uma de
cada relação de suposta compra de votos, com base no que
condena os pacientes. Isto é, a nulidade de ato processual
influencia diretamente na decisão da causa, pois afasta a
co-responsabilidade dos supostos "corrompidos" no mesmo
feito, para dar valor ao seus depoimentos como testemunhas,
que embasou a condenação.
Óbvio, pois, que ao considerar os depoimentos daqueles que
supostamente teriam vendido o voto como testemunhas e não
como informantes ou co-réus, acarretou graves prejuízos aos
pacientes, configurando constrangimento ilegal a ser reparado
pelo presente writ. Tanto que foram condenados apenas e tão
somente, com base nos depoimentos de cada um dos
hipotéticos "corrompidos" O constrangimento é manifesto, jØ'
que prevaleceu "os testemunhos de quem deve ser co-réç/"
(Fis. 9/10)
Para apoiar suas alegações, o impetrante, às fls.10 12,
transcreve trechos de decisões proferidas: pelo Tribunal de
Alçada Criminal (Proc. n° 1.097.73919, Rel. Des. Fer ira
Rodrigues, j. 3.2.99); pelo Tribunal de Justiça de São P ulo
(HC 147.917-3; Rel. Des. Gomes de Amorim, RJTJ- EX
1471328); Superior Tribunal de Justiça (HC 49.397 SP,
Rel. Mm. Felix Fischer, DJ 4.9.06; HC 79721/RJ, Rel. Min. elix
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Fischer);
e
Tribunal
de
Justiça
do
Paraná
(Proc. n. 0097294-7, Rei. Des. Carlos Hoffmann, 19.10.2000).
Realmente, em benefício da tese exposta na impetração, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a sétima questão de
ordem na Ação Penal n° 407, decidiu que:
"(...) O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de
co-réu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante,
como quer o agravante. Exceção aberta para o caso de co-réu
colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista
na Lei 9.80711999. A hipótese sob exame, todavia, não trata da
inquirição de acusado colaborador da acusação ou delator do
agravante, mas pura e simplesmente da oitiva de codenunciado. Daí por que deve ser aplicada a regra geral da
impossibilidade de o co-réu ser ouvido como testemunha ou,
ainda, como informante. Agravo regimental não provido.
(AP 470 AgR-sétimo/MG, Rei. Mm. Joaquim Barbosa,
DJe 2.10.2009).
Do voto proferido pelo eminente Ministro Joaquim Barbosa, colho o
seguinte trecho:
"O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de co-réu
na qualidade de testemunha ou, mesmo de informante, como
quer a agravante.
Diversas razões sustentam essa afirmação.
Primeiro, o co-réu - ao contrário da testemunha (ou, ainda, do
informante) - tem o direito de permanecer calado, conforme
estabelece o art. 5 0, LXIII, da Constituição.
Segundo, mesmo que o co-réu não exerça o direito de
permanecer calado, ainda assim, ele não tem sequer o dever
de falar a verdade ou prestar o compromisso a que refere o
art. 203 do Código de Processo Penal.
Terceiro, o art. 188 do CPP, invocado pelo recorrente, apenas
prevê a possibilidade de o juiz, após "proceder ao
interrogatório" indagar das "partes se restou algum fato para
ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes se
o entender pertinente e relevante" Não há, todavia, qualquer
obrigatoriedade de o co-réu responder as perguntas
eventualmente formuladas pelo juiz, a pedido de outro acusado
ou da acusação, uma vez que ele (o co-réu), como dito, tem o
direito de permanecer calado (CF, art. 5 0, LXIII).
Por outro lado, uma exceção se abre à impossibilidade de o coréu ser ouvido como testemunha ou informante. E o caso do
co-réu colaborador ou delator, a chamada delação premiada,
prevista na Lei 9.80711999.
Essa matéria, aliás, foi resolvida na terceira questão de orc
na AP 470, julgada pelo Plenário desta Corte, cuja ementa,
parte em que trata do assunto, foi assim expressa:
6. O fato de não terem sido denunciados nestes aut
não retira dos envolvidos a condição de co-réus. Daí
impossibilidade de conferir-lhes a condição
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testemunhas no feito. 7. De todo modo, por não terem
sido ouvidos na fase do interrogatório judicial, e
considerando a colaboração prestada nos termos da
delação premiada que celebraram com o Ministério
Público, é perfeitamente legítima sua oitiva na fase da
oitiva de testemunhas, porém na condição de
informantes. Precedente. 8. Respeito ao princípio do
contraditório e necessidade de viabilizar o cumprimento,
pelos acusados, dos termos do acordo de colaboração,
para o qual se exige a efetividade da colaboração, como
prevêem os artigos 13 e 14 da Lei n° 9.807/99.
9. Questão de ordem resolvida para julgar ausente
violação à decisão do plenário que indeferiu o
desmembramento do feito e, afastando sua condição de
testemunhas, manter a possibilidade de oitáva dos
co-réus colaboradores nestes autos, na condição de
informantes."
No caso, como consta do acórdão regional (fls. 531, 534 e 536), os
três eleitores que teriam sido corrompidos pelos pacientes prestaram
depoimento sob compromisso e neles confirmaram o recebimento de
dinheiro em troca de voto. Tais depoimentos, parcialmente
transcritos no acórdão regional, foram considerados como prova
suficiente para a condenação, apesar de singulares (cada
testemunha depôs apenas em relação a um fato ligado a somente
um dos pacientes).
No caso, nessa análise superficial, passível de retratação, considero
que o compromisso previsto no art. 210 do CPP não poderia ter sido
tomado, especialmente quando se indagava à testemunha sobre a
prática de crime de corrupção passiva por ela, em tese, praticado.
Ao contrário, ao invés de advertida, as pessoas ouvidas deveriam
ser informadas do direito constitucional ao silêncio (CF, art. 50, LXIII).
Este tema, por certo, será mais bem examinado pelo eminente
Relator do feito.

Verifico, no entanto, que tal matéria não foi analisada pela
Corte Regional.
Há julgados desta Corte no sentido de ser inviável em sede de
habeas corpus a análise de questão que não tenha sido objeto de debate pelo
Tribunal Regional coator, sob pena de supressão de instância'. Transcrevo
ementa do seguinte aresto:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ELEITOI
PROCESSUAL PENAL. COMPRA DE VOTOS. FUNDAMEN
DISTINTOS DAQUELES APRESENTADOS NO TRIBU
REGIONAL ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAC
HC no 650/RR, DJE de 21.9.2010, rela Mm. Cármen Lúcia; HC n° 601/MT, DJE de 23.9
rei. Min. Eros Grau.
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PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NESTE
PONTO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS
CÍVEL-ELEITORAL E PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Argumentos apresentados na presente impetração não têm
correlação com os que foram apresentados na instância
inferior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem
admitido o conhecimento de habeas corpus nesses casos, por
entender incabível o exame per saltum de questões não
analisadas pelo tribunal de origem2 . Precedentes.
2.A improcedência da ação eleitoral não obsta a propositura da ação
penal pelos mesmos fatos, já que a instância criminal é
independente da cível-eleitoral.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida,
ordem denegada.
HC n° 31.8281MG, DJEde 1°.10.2010, rel a Mm. Cármen Lúcia)
No mesmo sentido, os seguintes julgados do STF:
HC n° 100.575, 2a Turma, DJE de 21.6.201, rei Min. Celso de Mello;
HC n° 105.501, i a Turma, DJE de 13.4.2011, rel a Mm, Cármen Lúcia;
HC n°87.775, i a Turma, DJde 13.4.2007, rei. Mm. Ricardo Lewandowski.
Transcrevo, ainda, a ementa do seguinte julgado do STF:
PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA
CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO.
ART. 288, § 1°, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 1 - Não pode o Supremo
Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da
apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de
supressão de instância. II - A sentença condenatória
superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a
inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é
novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado.
(HC n°87.775, DJde 13.4.2007, rei. Mm. Ricardo Lewandowski).
Ocorre que, na espécie, foram opostos embargos para sus
a análise da questão pelo Tribunal Regional, que, não obstante, não
manifestou sobre o tema, concluindo pela pretensão dos embargantes
rediscutir a causa.

2 Destaquei.
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Entendo, portanto, que, diante dessa peculiaridade, é possível
a análise da matéria por esta Corte em sede de writ.
Diante dessas ponderações, passo ao exame do argumento de
que os corréus não poderiam ter sido ouvidos na qualidade de testemunha.
De início, faz-se relevante ponderar acerca da existência de
coautoria entre o corruptor e o corrompido, como forma de se aferir a
existência de óbice quanto ao testemunho de um contra o outro.
Sobre os crimes de corrupção passiva e ativa, descritos nos
arts. 317 e 333 do Código Penal, já decidiu a Suprema Corte que tais delitos
não são de concurso necessário, não havendo falar em coautoria. Sobre a
matéria destaco excertos do HC n° 68.493-9, DJ de 24.3.95, i a Turma,
rei. Mm. Otávio Gallotti:
Nosso Código Penal, como observa Magalhães Noronha, "estremou
as figuras da corrupção ativa ou passiva. Se esta se configura com a
simples solicitação, não é mister haver paralelamente corrupção
ativa, ... Na modalidade de solicitar, não é, pois, a corrupção crime
de concurso necessário. Convém ainda notar que a corrupção ativa
consta em capítulo diverso, destinado aos crimes de particulares.
Mais adiante ressalta: "a corrupção, pelo modo como foi definida por
nosso estatuto, é crime tentativa: basta que o agente solicite a
vantagem, ainda que isso não encontre eco no extraneus. Claro,
pois, que ela existe sem que concomitantemente ocorra a ativa. E o
que têm firmado os Tribunais do País ... nosso Código é exemplo
frisante de que pode haver corrupção passiva sem a ativa (Direito
Penal, 41 vol. Ed. Saraiva - a980 - pág. 255).
Diante dessa lição doutrinária tem-se que não há cogitar de
co-autoria entre o corrupto e o corruptor. Não se tratam de delitos de
concurso necessário.
Entretanto, diversamente do Código Penal, que separa o crime
de corrupção nas formas passiva (art. 317) e ativa (art. 333), o Código Eleitoral
descreve a conduta somente em um dispositivo, estabelecendo uma única
pena.
No art. 299 do Código Eleitoral, é sujeito ativo do delito tanto
quem oferece ou dá (corrupção ativa) ou quem aceita ou recebe (corrupção
passiva), em benefício próprio ou de terceiro, dinheiro ou qualquer outra
vantagem em troca do voto ou promessa de abstenção, daí se entender que o
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delito, tanto em relação ao corrupto quanto ao corruptor, pressupõe uma única
conduta.
É certo que a corrupção é crime formal, que independe do
resultado, pois a consumação se dá a partir do momento em que a oferta ou
solicitação é exteriorizada, mesmo que não acolhida. É nesse sentido a
jurisprudência desta Corte firmada nos seguintes julgados: HC n° 572/PA,
DJ de 16.6.2008, rei. Mm. Joaquim Barbosa, AgRgAg n° 8.905/MG, DJ de
19.12.2007, rei. Mm. Arnaldo Versiani, AgRgAg n° 8.6491SP, DJ de 8.8.2007,
rei. Mm. José Delgado.
Ocorre que o delito praticado na modalidade "dar" tem
natureza bilateral, por pressupor o recebimento da vantagem pelo corrompido,
como ocorreu no caso dos autos. Dessa forma, ocorreram dois núcleos do tipo:
dar e receber.
O crime, na verdade, é de mão dupla, praticado tanto pelo
corruptor quanto pelo corrompido, daí ambos serem coautores do crime de
corrupção.
Sobre o tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral, destaco a
opinião dos autores Rui Stoco e Leandro de Oliveira Stoc03:
Na figura em estudo a redação do preceito já demonstra sua
dimensão: "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". Portanto, a dação, a oferta ou a
promessa do corruptor não dependem de aceitação do eleitor para a
configuração do delito. Basta a proposta. Se houver aceitação
ambos cometeram o crime.
Incide na espécie a teoria monista, unitária ou igualitária,
adotada pelo nosso ordenamento jurídico pátrio, segundo a qual
aqueles que concorrerem para o crime incidem nas penas a ele com
(art. 29 do Código Penal)4.
No entanto, há exceções a essa regra no Código Per
desmembrar as condutas, prevendo tipos diferentes, ou seja, vários a
Legislação Eleitoral Interpretada, 2" Edição, 2006. Ed. Revista dos Tribunais, pág.
Mirabete, Julio Fabbrini. Código Penal Interpretado, 50 Ed, págs. 286-287.

416.
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ao invés de responderem por um único crime, responderão por crimes diversos
tipificados na lei.
Destaco, a propósito, o entendimento doutrinário do professor
Damásio E. de Jesus:
A teoria unitária ou monista equipara os participantes. Sendo o
evento único e indivisível, e ocorrendo nivelação das causas
antecedentes, o fato é encarado como um só. Há um só crime.
Há hipóteses, porém, em que o estatuto repressivo acatou a teoria
pluralística, em que a conduta do terceiro constitui outro crime. Há,
então, um crime do autor e outro do partícipe, sendo que ambos são
descritos pelas normas como delitos autônomos.
Como exceção à regra monista, o autor menciona os arts. 333
e 317, que tratam da corrupção ativa e passiva em dispositivos distintos, além
dos delitos descritos nos arts. 124 e 126, 235, caput, e parágrafo único, e 342
e343.
Dessa forma, o legislador, ao descrever o delito de corrupção
eleitoral em um só dispositivo, valeu-se da regra geral do art. 29 do Código
Penal, aplicado subsidiariamente.
Nessa linha de raciocínio, não há como afastar a existência de
coautoria entre corruptor e corrompido na seara eleitoral.
No caso vertente os três pacientes foram condenados com
base em um só depoimento - uma testemunha para cada réu -, sendo que as
testemunhas foram os próprios eleitores corrompidos, que, segundo a assente
jurisprudência, não poderiam depor nessa qualidade.
Ressalte-se que foi ouvido como informante, em relação a
apenas um dos pacientes, um eleitor que não teria sido aliciado diretamente.
Ocorre que, afastado o depoimento do eleitor, em teQ
corrompido, não seria suficiente um decreto condenatório lastreado aoenas"em
uma testemunha ouvida na qualidade de informante.
Frise-se que o fato de não terem os eleitores sido denunciados
nestes autos não retira dos envolvidos a condição de corréus, de acordo dom o
Direito Penal. Parte Geral. 28° Edição, 2005. Ed. Saraiva.
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que decidiu o STF no julgamento da terceira Questão de Ordem na AP n° 470,
já mencionada.
Desse modo, aplicando-se a regra geral de que o corréu não
pode ser testemunha no processo, a não ser como informante, ou no caso da
aplicação do instituto da delação premiada, faz-se imperioso o reconhecimento
da nulidade processual aventada.
Ante o exposto, concedo a ordem para anular o processo
desde a sentença condenatória, para que outra seja proferida, sem a
consideração dos depoimentos dos eleitores corrompidos, a não ser nas
hipóteses excepcionais indicadas.
É o voto.

PEDIDO DE VISTA

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor P
peço vista antecipada dos autos.
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EXTRATO DA ATA

HC n° 780-48.2011.6.00.0000/MG. Relator: Ministro Marcelo
Ribeiro. Impetrantes: Denilson Marcondes Venâncio e outro. Pacientes:
Antônio Carlos de Souza e outros (Advogados: Denilson Marcondes Venâncio
e outro). Órgão coator: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Decisão: Após o voto do Ministro Marcelo Ribeiro, concedendo
a ordem, antecipou o pedido de vista a Ministra Cármen Lúcia.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowskj. Presentes as
Ministras Cármen Lúcia e Nancy Andrighi, os Ministros Dias Toifoli, Gilson
Dipp, Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, e a Vice-Procuradora-Geral Elei
Sandra Cureau.

SESSÃO DE
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VOTO-VISTA (vencido)

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Pedi vista deste

habeas corpus após o voto do Relator, Ministro Marcelo Ribeiro, por entender
necessário aprofundar o estudo das questões submetidas ao exame do
Tribunal Superior Eleitoral, especialmente em razão do profícuo voto do
Relator.
2. Na presente ação, impetrada por DENILSON MARCONDES
VENÂNCIO e CARLOS EDUARDO DOS SANTOS DANIEL, advogados, em
favor de ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, JOSÉ DONIZETE DO COUTO e
FÁBIO ROBERTO DA SILVA MEIRA, alega-se contrariedade aos princípios da
indivisibilidade e da obrigatoriedade da ação penal e impossibilidade de
pessoas supostamente envolvidas na prática delitiva terem sido ouvidas como
testemunhas da acusação.
3. Na assentada de 4.8.2011, o Ministro Marcelo Ribeiro,
Relator desta ação, votou no sentido de conceder "a ordem para anular o

processo desde a sentença condenatória, para que outra seja proferida, sem a
consideração dos depoimentos dos eleitores corrompidos, a não ser nas
hipóteses excepcionais indicadas". Após o voto do Relator, pedi vista dos
autos. Estiveram presentes na sessão, também, os Ministros Ricardo
Lewandowski, Dias Toifoli, Nancy Andrighi, Gilson Dipp e Arnaldo Versiani, que
decidiram aguardar o voto-vista.
4. Tem-se nos autos que os Pacientes foram denunciados
pela suposta prática do crime de corrupção eleitoral (art. 229 da Lei
n. 4737/1 965), que tem a seguinte tipificação legal:

"Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para ou/rem,
dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou da voto
e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta nã seja
aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15
dias-multa".
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Assim, tanto o corruptor (aquele que dá dinheiro) quanto o
corrompido (aquele que o recebe) cometem o mesmo crime.
S. De acordo com os fatos narrados na denúncia, está claro
que quatro das testemunhas arroladas na peça inicial acusatória também
teriam praticado a suposta conduta criminosa, ao serem corrompidas, quando
receberam dinheiro dos corruptores.
Vejamos:

"Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data de 04
de outubro de 2008, às vésperas do pleito municipal de 0511012008,
em horários e locais diversificados, os ora Denunciados, agindo em
concurso, mediante acordo de vontades e unidade de desígnios, em
continuidade delitiva deram, ofereceram e prometeram vantagem
pecuniária indevida a diversos eleitores do Município de Senador
José Bento/MG. Foi o que ocorreu, no mínimo, com os eleitores
ANDRÉ MARTINS, ANI DANIELE RAMOS, RICARDO APARECIDO
MARTINS, ALEXANDRE MARTINS E VANDERLEI JORGE DE
ASSIS.
(...)
Certo é que os denunciados agiram em comum acordo,
associando-se e somando esforços com o claro propósito de obter
votos a favor do candidato a prefeito João Amaro do Couto ('Doca) e
do candidato a vereador Laércio Inácio Fernandes, mediante a
efetiva entrega de numerário àquelas pessoas sabidamente
suscetíveis à oferta pelo próprio estado de carência financeira em
que vivem" (fl. 87).
Contudo, as pessoas corrompidas não foram denunciadas,
tampouco foi apresentada justificativa pelo Ministério Público, no oferecimento
da denúncia, sobre eventual arquivamento da ação penal quanto a elas.
6. Vigora no Direito Processual Penal brasileiro, quanto às
ações penais públicas, o princípio da obrigatoriedade:

"Identificada a hipótese de atuação, não pode o Ministério Público
recusar-se a dar início à ação penal. Há, quanto à propositura desta,
dois sistemas diametralmente opostos: o da legalidade (oçl
obrigatoriedade), segundo o qual o titular da ação está obrigado fr
propô-la sempre que presentes os requisitos necessários, e o qa
oportunidade, que confere a quem cabe promovê-la certa parcela /ie
liberdade para apreciar a oportunidade e a conveniência de fazê-lo/
No Brasil, quanto à ação pena penal pública, vigora o princípio fria
legalidade, ou obrigatoriedade, impondo ao órgão do Ministrio
Público, dada a natureza indisponível do objeto da relação jurídica
material, a sua propositura, sempre que a hipótese preencher os
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requisitos mínimos exigidos. Não cabe a ele adotar critérios de
política ou de utilidade social.
O art. 28 do Código de Processo Penal, ao exigir que o Ministério
Público exponha as razões do seu convencimento sempre que pedir
o arquivamento dos autos do inquérito policial, confirma a opção pelo
critério da legalidade, que é implícita no sistema nacional. Em um
primeiro momento, o controle do princípio é feito pelo juiz, o qual
exerce, neste caso, uma função anormal, e, em um segundo, pelo
procurador-geral de justiça" (CAPEZ, Fernando. Curso de processo
penal. 13 ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 116).
Assim, está configurado manifesto equívoco por parte do
Ministério Público denunciante, porque quatro das pessoas arroladas como
testemunhas na ação penal são, em tese, corrés no fato delituoso imputado
aos Pacientes.
7. Destaque-se que o fato de os eleitores arrolados como
testemunhas não terem sido denunciados não lhes retira a condição de
corréus.
Nesse sentido é a Questão de Ordem n. 3 na Ação Penal
n. 470/MG, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal,
DJe 30.4.2009:
"EMENTA: AÇÃO PENAL. TERCEIRA QUESTÃO DE ORDEM.
CORRÉUS COLABORADORES. DENÚNCIA NO PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO. DESMEMBRAMENTO DO FEITO.
INÕCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ACUSAÇÃO FORMAL
CONTRA OS RÉUS NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO
ORIGINÁRIO. INCONVENIÊNCIA DA REUNIÃO DOS
PROCESSOS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO.
MANUTENÇÃO DO FEITO NO JUÍZO DE ORIGEM.
ARROLAMENTO DOS CORRÉUS COMO TESTEMUNHAS.
IMPOSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DOS DEPOIMENTOS NA
CONDICÃO DE INFORMANTES. VIABILIDADE. RESPEITO AOS
DITAMES LEGAIS E AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.
QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA AFASTAR A
QUALIDADE DE TESTEMUNHAS E MANTER AOITIVA DOS'
CORRÉUS NA CONDIÇÃO DE INFORMANTES. 1. Não viola a
decisão do Supremo Tribunal Federal que indeferiu o
desmembramento do presente feito o oferecimento de denúncia, no
primeiro grau de jurisdição, contra dois envolvidos que ão
constaram da denúncia oferecida na presente ação pe ai.
2. Inviabilidade do aditamento da denúncia ofertada nestes au os,
tendo em vista o extremo prejuízo que causaria à instrução do fei o e
à estabilização subjetiva da demanda. 3. Impossibilidade do
ajuizamento autônomo da denúncia nesta Corte, uma vez que os
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corróus colaboradores ora denunciados no primeiro grau não detêm
o privilégio do foro por prerrogativa de função perante o Supremo
Tribunal Federal. Ausência de jurisdição do Supremo Tribunal
Federal, na hipótese. 4. Necessidade da denúncia para possibilitar o
cumprimento dos termos da Lei n° 9.807199 e do acordo de
colaboração firmado pelo Ministério Público Federal com os
acusados. 5. Legitimidade da manutenção do processo e julgamento
do feito perante o juízo de primeiro grau de jurisdição. 6. O fato de
não terem sido denunciados nestes autos não retira dos envolvidos a
condição de corréus. Daí a impossibilidade de conferir-lhes a
condição de testemunhas no feito. 7. De todo modo, por não terem
sido ouvidos na fase do interrogatório judicial, e considerando a
colaboração prestada nos termos da delação premiada que
celebraram com o Ministério Público, é perfeitamente legítima sua
oitiva na fase da oitiva de testemunhas, porém na condição de
informantes. Precedente. 8. Respeito ao princípio do contraditório e
necessidade de viabilizar o cumprimento, pelos acusados, dos
termos do acordo de colaboração, para o qual se exige a efetividade
da colaboração, como prevêem os artigos 13 e 14 da Lei
n° 9.807199. 9. Questão de ordem resolvida para julgar ausente
violação à decisão do plenário que indeferiu o desmembramento do
feito e, afastando sua condição de testemunhas, manter a
possibilidade de oitiva dos corréus colaboradores nestes autos, na
condição de informantes" (grifos nossos).

8. A delação do corréu jamais pode ser tomada como
testemunho, no sentido próprio do termo, ainda que o defensor do corréu
delatado tenha participado do depoimento do delator e a ele tenha feito
perguntas.
É que o corréu não assume o compromisso de dizer a verdade,
podendo silenciar-se ou apresentar a versão mais adequada à sua defesa.
No Habeas Corpus n. 81.172, que tramitou no Supremo

Tribunal Federal, o eminente Relator, Ministro Sepúlveda Pertence, recordou
as seguintes páginas de Manzini, que evidenciam não poder a delação do
corréu, independentemente de sua submissão ao contraditório, ser
considerada como testemunho, pois:
"não se trata somente de uma fonte de prova particularmente
suspeitosa (o que, dado o princípio da livre convicção do juizseri
insuficiente para justificar a regra cogitada), mas de um ato qu
provindo do acusado, não se pode, nem mesmo para certos efeit
fingir que provenha de uma testemunha. O acusado, não apen s
não jura, mas pode até mentir impunemente em sua defesa (..) e,
portanto, suas declarações, quaisquer que sejam, não se pod m
assimilar ao testemunho, privadas como estão das garantias
is
elementares desse meio de prova."
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(...)
O conteúdo do interrogatório, que não é testemunho com respeito ao
interrogado, tampouco pode vir a sê-lo a respeito dos demais,
porque seus caracteres seguem sempre sendo os mesmos. O que
se designa como chamada de corréu não é mais que uma confissão,
que, além de o ser do fato próprio, o é do fato alheio, e conserva os
caracteres e a força probatória dos indícios e não do testemunho.'

(...)
'Dos codenunciados do mesmo delito, por conseguinte, um não pode
testemunhar nem a favor nem contra o outro, já que suas
declarações mantém sempre o caráter de 'interrogatório', de tal
modo que seria nula a sentença que tomasse tais declarações como
testemunhos" (grifos no original).
9. Assim, mesmo a submissão da chamada do corréu ao crivo
do contraditório não confere à delação a natureza de testemunho.
Quando muito, seria um elemento de informação, uma prova
ancilar, que, se obtida na fase policial, pode servir, por exemplo, de suporte
para a denúncia, ou, retratada ou não em juízo, como prova indiciária para a
pronúncia, pois, em qualquer desses casos, o que se tem é apenas um juízo
provisório sobre a existência de indícios de autoria e ao qual sucederá a
prática de atos instrutórios em tese aptos à obtenção de outros elementos
probatórios.
Daí o Habeas Corpus n. 90.708, que tramitou no Supremo
Tribunal Federal, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 13.4.2007, que
cuidava de caso de pronúncia amparada em delação de corréu retratada em
Juízo. Nesse julgamento a Primeira Turma assentou:

«Conforme a jurisprudência do STF, a chamada de corréus, retratada
ou não em juízo, não pode servir como fundamento exclusivo da
condenação (v.g. HHCC 74.368, Pleno, 1°.7.97, Pertence, DJ
28.11.97; 81.172, ia T., Pertence, DJ 07.3.03; RHC 81.740, ia T
29.03.05, Pertence, DJ 22.04.05). 2. Os precedentes, no enta9fo,
não negam a validade da chamada de corréus como elemØnto
ancilar da decisão: o fato de não se prestarem como testemunhc/s ou
como fundamentos suficientes para a condenação não afastm a
sua validade como indícios, provisórios que sejam. 3. O caso/ é de
pronúncia, para a qual se contenta o art. 408 C.Pr.Penal qom a
existência do crime 'e de indícios de que o réu seja o seu aut4rÇ ou
seja, de elementos bastantes a fundar suspeita de autoria".1
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10. A situação já se altera quando se trata do julgamento
definitivo da causa.
Segundo a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal
Federal, admite-se,

é verdade, a invocação da delação, desde que ela não

constitua o fundamento exclusivo da condenação (HC n. 75.226, Rei.
Mm. Marco Aurélio, DJ 19.9.1997; HC n. 71.813, Rei. Mm. Marco Aurélio, DJ
17.2.1995 e RE n. 213.937, Rei. Mm. limar Galvão, DJ25.6.1999).
Asseverou-se no último dos julgados mencionados:

"EMENTA: CRIMINAL. PROVA. CONDENAÇÃO. DELAÇÃO DE
CORRÉUS. INVOCAÇÃO DO ART. 5 0, INCISOS LIV E LV, DA
CONSTITUIÇÃO: AFRONTA INOCORRENTE. É certo que a
delação, de forma isolada, não respalda decreto condenatório.
Sucede, todavia, que, no contexto, está consentânea com as demais
provas coligidas. Mostra-se, portanto, fundamentado o provimento
judicial quando há referência a outras provas que respaldam a
condenação".
Igualmente, o Habeas Corpus n. 81.618, Relatora a Ministra
Eilen Gracie, do Supremo Tribunal Federal, DJ 28.6.2002:

"EMENTA: Habeas corpus. Pretendida declaração de nulidade da
sentença condenatória, que estaria baseada apenas na delação feita
por corréu. Pretensão que encontra obstáculo no reconhecimento,
pelo acórdão recorrido, de que não se está diante de uma
condenação baseada exclusivamente nessa delação, mas que
envolve outros elementos de prova, insuscetíveis de exame no
âmbito restrito do habeas corpus".
11. Note-se que mesmo a confissão em Juízo, que,
diversamente da delação do corréu, constitui meio de prova direto, há de ser
confrontada "com as demais provas do processo, verificando se entre ela e

estas existe compatibilidade ou concordância" (Código de Processo Penal,
art. 197).
O mesmo pode-se dizer quanto à confissão feita na fase p01
retratada ou não em Juízo (v.g., Recurso Criminal n. 1.283, Rei. Min. Xavier de
Albuquerque, DJ 13.5.1977; Recurso Criminal n. 1.334, Rei. Mm. Soares Mu õz,
DJ 11.9.1978; Recurso Criminal n. 1.363, Rei. Min. Xavier de Albuquer ue,
DJ29.9.1978; Recurso Criminal n. 1.462, Rei. Mm. Rafael Mayer, DJ 19.9.1 86:

HC n° 780-48.2011.6.00.0000/MG

22

e Recurso Criminal n. 1.384, Rei. Min. Djaci Falcão, DJ 28.12.1978; Recurso
Extraordinário n. 91.838, Rei. Mm. Soares Murioz, DJ 7.3.1980; e Habeas
Corpus n. 73.898, Rei. Mm. Maurício Corrêa, DJ 16.8.1996).
12. Se há a exigência de que a confissão seja amparada por
outras provas para legitimar a condenação criminal, o mesmo há de se exigir,
por maiores razões, quanto à delação do corréu.
13. Depois de exame detido, concluo pela anulação da
condenação dos Pacientes, por deficiência na instrução processual.
As delações dos corréus são indícios frágeis e a elas não se
acrescenta outra prova, mas apenas outro indício, o depoimento da quinta
testemunha arrolada pelo Ministério Público, mas ouvida como informante em
Juízo, por ter eventual interesse no deslinde do feito (fi. 193).
14. Na espécie vertente, tem-se que o Ministério Público
Eleitoral arrolou, em sua peça inicial acusatória, cinco testemunhas, das quais
quatro (André Martins, Ani Daniele Ramos, Vanderlei Jorge de Assis e Ricardo
Aparecido Martins) tiveram a conduta descrita na denúncia como tendo
praticado o crime de corrupção eleitoral na modalidade de receber dinheiro,
sendo, em tese, corrés na prática delitiva imputada aos Pacientes.
A quinta testemunha arrolada na denúncia (Vagner José de
Andrade Moreira), nos termos do que decidido na audiência de instrução e
julgamento ocorrida em 25.5.2010, não foi ouvida como testemunha, mas
como informante (fi. 193), e seu depoimento também não tem o condão de
sustentar um decreto condenatório, pois não prestou o compromisso de dizer a
verdade.
15. Assim, a sentença de primeiro grau baseou-se
indícios para condenar os réus, razão pela qual acompanho i

Ministro Relator.
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VOTO (ratificação-vencido)

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor
Presidente, como relator, quero apenas dizer, em duas palavras, que entendi,
neste caso - inclusive, com base em recente julgado do Supremo Tribunal
Federal (Ação Penal n° 470, salvo engano) -, ser pacífico que o corréu não
possa depor como testemunha.
No caso, o Ministério Público não denunciou essas pessoas,
portanto não são corréus. Mas, como ressaltou a Ministra Cármen Lúcia,
mostrou na denúncia que...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Não denunciou por
crime diverso?
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Não
Trata-se do mesmo crime, o mesmo artigo. É corrupção eleitoral.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: A prática é a
mesma. O Ministério Público descreve expressamente: fulano ofereceu e
sicrano recebeu, mas somente denunciou quem ofereceu com base no outro.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Em meu
voto, Senhor Presidente, faço questão de mostrar que esse tipo penal, no
Código Eleitoral, diversamente do que pode ocorrer no Código Penal, é o
mesmo crime. Ou seja, não é como no Código Penal, que trata a corrupção
ativa separada da corrupção passiva.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Exatamente.
Estabelece o art. 299 do Código Eleitoral que:
"Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem,
obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção,
que a oferta não seja aceita;
( ... )".

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): O
penal é o mesmo, mas com núcleos diversos.
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Penso que, se se admitir o que ocorreu no caso, abre-se a
porta para que fique ao alvedrio absoluto do Ministério Público o depoimento
ou não do corréu, como testemunha; basta - se quiser ouvi-lo como
testemunha - não denunciá-lo. Não é preciso justificar absolutamente nada.
Ignora-se o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública; não é preciso
oferecer a delação premiada; basta, simplesmente, trocar a não denúncia pela
delação.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Exatamente. Penso
que a gravidade, no caso, é uma porta aberta para que se decida algo que não
ficou claro nos autos.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Não
ficou claro nos autos. E, mais, o que agrava a situação é a promessa de
impunidade em troca de que aquela pessoa deponha em determinado sentido.
Isso é muito complicado.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Mas Vossa
Excelência não põe o Ministério Público no banco dos réus!
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Não.
Digo em tese. Não digo que no caso tenha ocorrido isso.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Por isso eu me
referi a uma porta aberta. E não entrei por essa porta.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): É o que
penso. Na verdade, essas situações devem ficar muito claras, pois se o
Ministério Público não quer denunciar alguém, há o instituto da delação
premiada, mas que fique tudo registrado corretamente para que, inclusive, se
possa aferir como aconteceu.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: São ci
partícipes. Apenas um foi ouvido como testemunha e não sustentd a
condenação; os outros quatro, que são testemunhas, ou seja, a base excluiva
da condenação, teriam recebido o dinheiro.

1
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O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Levando
em consideração que no Código Eleitoral o tipo é o mesmo, o artigo 299
descreve todas as condutas do mesmo tipo. Foi isso o que entendi.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhor
Presidente, não costumo excomungar filho. Por isso, acredito que o
precedente mencionado, da minha lavra, diga respeito a corréu.
Em última análise, a ação penal pública é divisível, e ninguém
pode compelir o Ministério Público a ajuizá-la contra certa pessoa. E o
Ministério Público propôs a ação - talvez até considerando o contexto eleitoral
- contra o corruptor ativo e não o fez em relação aos que teriam também
praticado o crime ante a corrupção passiva descrita no artigo 299 do Código
Eleitoral, mencionando como testemunhas esses últimos, terceiros
relativamente à ação ajuizada. Não são corréus nessa ação.
Poderia ter agido dessa forma? O Sistema assegura esse
procedimento, não cabendo criticá-lo por não haver envolvido na própria ação
também aqueles que receberam o dinheiro para votar neste ou naquele
candidato.
Considero, Senhor Presidente, a verdade real, que aponta não
serem essas testemunhas réus na ação ajuizada, com balizas processuais
subjetivas já definidas.
Peço vênia ao Relator e à Ministra Cármen Lúcia para indeferir
a ordem.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDiWS
(presidente): Nessa fase de discussão também quero fazer agum
ponderações. Pessoalmente, filio-me à corrente daqueles que ace tam
denominada "chamada do corréu", dou o valor probante a essa dela ão d
corréu, desde que amparada por outros elementos que constam dos aut s. j
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A jurisprudência, num certo sentido, tem abonado essa
possibilidade de se valorar positivamente ou, se preferirem, até negativamente,
a conhecida "chamada do corréu".
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Vossa Excelência
apontou muito bem. A delação se assenta na manifestação de um dos corréus.
Aqui não se trata sequer de corréu.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(presidente): Eu até aceitaria se fosse corréu - esse é um aspecto. Mas, no
caso, há mais. Segundo consta do parecer do Ministério Público, a
condenação baseou-se não apenas nos depoimentos prestados pelos
eleitores, mas também das testemunhas Vagner José de Andrade Moreira e de
outras arroladas pela defesa.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Há
apenas uma testemunha não participante do delito, e ela foi ouvida como
informante.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Por isso, ao final, li
que essa pessoa não fora ouvida como testemunha e sim como mero
informante, sem prestar compromisso de dizer a verdade.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Quanto à postura
do Ministério Público, referi-me às peculiaridades eleitorais, principalmente
neste imenso Brasil. Creio que se mostrou justa, não acionando o eleitor,
geralmente de baixa escolaridade e menos afortunado, no que teria recebido
benefícios para votar em certo candidato.
O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Sempre será possível o
aditamento da denúncia.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Não. '
condenação baseada exclusivamente nessa testemunha.
O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Portanto, um
mais. O que não impede o oferecimento de nova denúncia.
O Ministério Público é o dono da ação penal e ele
nas circunstâncias do fato...
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O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Que ele,
Ministério Público, não precisa explicar para ninguém. Ele confessa que a
pessoa praticou um crime, não denuncia essa pessoa e não explica para
ninguém!
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
(presidente): Penso ser essa matéria correcional. Se o promotor agiu com dolo,
com improbidade ou com desídia, caberia até uma investigação por parte da
Corregedoria apropriada. Mas não acredito, com o devido respeito, que tal
atitude ensejaria a identificação de um vício processual.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Revela-se ficção
jurídica tomar alguém que não fora acionado como réu e, tendo em conta a
possibilidade de ter sido réu na ação, assentar que não pode depor.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Na Ação
Penal n° 470, a situação era essa e o Supremo Tribunal Federal reconheceu
recentemente. Pelo menos não é assim tão extravagante...

VOTO

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor
Presidente, quando o presente habeas corpus veio a julgamento, ouvi
atentamente o voto do relator, Ministro Marcelo Ribeiro, e até agradeci o
pedido de vista antecipado da Ministra Cármen Lúcia. Mas confesso que, já
naquela ocasião, estava propenso a indeferir o habeas corpus.
Duas circunstâncias me chamaram a atenção. A primeira, a
que as testemunhas não são corréus, portanto, em princípio podem
testemunhas.
A outra circunstância que me chamou a atenção foi( um
comentário do Ministro Gilson Dipp, naquela ocasião. Na verdade, estam a
tratar de eleitores que seriam, em tese, os corréus, mas pessoas pcuco
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esclarecidas, pessoas pobres, o que não justificaria eventual denúncia do
Ministério Público, até mesmo pelas particularidades de que essas pessoas
nem saberiam o que estaria acontecendo, e que às vezes recebem dinheiro ou
cesta básica.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): A
questão não está posta assim.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Por isso, disse
que, naquela ocasião, estava propenso a indeferir o habeas corpus. Mas
cogitei desse fato quando o processo veio à tona porque foram circunstâncias
que me chamaram a atenção.
Isso acontece Brasil afora, Senhor Presidente. E, com a devida
vênia, o artigo 299 do Código Eleitoral não traz um só tipo penal, mas vários
tipos penais num mesmo dispositivo. Há o tipo penal, por exemplo, de dar
dinheiro, o de oferecer dinheiro, o de prometer dinheiro, o de solicitar dinheiro
e o de receber dinheiro. São vários tipos penais previstos num só artigo, que
poderiam estar perfeitamente previstos em artigos distintos.
Eu não vejo, nesse ponto, nenhum vício na iniciativa do
Ministério Público de promover uma ação penal e de chamar como
testemunhas aquelas pessoas que ele resolveu, por um motivo ou por outro,
não denunciá-las.
Lembro-me de que já fui relator de recursos criminais e de
habeas corpus em que as mesmas circunstâncias dos autos foram objeto de
referência naqueles precedentes. Aliás, essas circunstâncias de que as
testemunhas não poderiam testemunhar, por terem, em tese, participado do
ilícito, não foram sequer postas. Claro, pode haver peculiaridades no sentido
de que não fora somente a prova testemunhal que servira de base para a
condenação criminal.
É possível haver outros elementos de convicção, mas,
nesse plano fático - estamos em sede de habeas corpus -, há dE
considerar a possibilidade de existência somente da prova testemunhal,
que ocorre comumente no dia a dia, às vésperas ou não da eleição,
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quase sempre através do contato pessoal, às escondidas, entre o corruptor e o
corrupto que é, invariavelmente, uma pessoa do povo.
Peço vênia ao relator e à Ministra Cármen Lúcia para
acompanhar a divergência iniciada pelo Ministro Marco Aurélio.

VOTO (vencido)

A SENHORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI: Senhor
Presidente, após essa profícua discussão, acompanho o eminente relator, com
as vênias do Ministro Marco Aurélio e do Ministro Arnaldo Versiani.

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILSON DIPP: Senhor Presidente, o
Ministério Público faz sua análise e ele é o dono da ação penal. Não posso,
como julgador, me sobrepor ao Ministério Público e implicar determinadas
pessoas que foram arroladas como testemunhas e não eram réus formalmente
- o Direito Penal tem essa peculiaridade. Não são réus, mas poderiam ter sido.
O juízo valorativo do magistrado não pode sobrepor-se, nesta fase do sistema
penal processual brasileiro, ao juízo do Ministério Público.
Sem falar nas circunstâncias e nas peculiaridades do sistema
eleitoral. Todos sabemos como funciona essa máquina. Aliás, em crimes
graves, no Brasil, muitas vezes são oferecidas denúncias em ações penais
apenas contra os corruptores e muito menos aos corruptos, ou vice-versa.
Não me animo, neste momento, a fazer um juízo próprio do
Ministério Público, por ser complexo o tipo penal. Como disse o Ministr
Arnaldo Versiani, poderia ser como no Código de Processo Penal, que separ
a corrupção ativa da corrupção passiva. Quantas vezes temos ações penai
contra o corrupto ativo e não contra o passivo, e vice-versa; podemos aqt
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aplicar, tranquilamente, até porque as circunstâncias do Código Eleitoral são
peculiares.
Acompanho a divergência, com a devida vênia, para denegar a
ordem.

VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (presidente
Senhores Ministros, pelos argumentos que já expus e por aqueles que o
peço vênia ao eminente relator e às Ministras Cármen Lúcia e Nancy Andrfr
para acompanhar a divergência e indeferir a ordem.
/
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EXTRATO DA ATA

HC n° 780-48.2011.6.00.0000/MG. Relator originário: Ministro
Marcelo Ribeiro. Redator para o acórdão: Ministro Marco Aurélio. Impetrantes:
Denilson Marcondes Venâncio e outro. Pacientes: Antônio Carlos de Souza e
outros (Advogados: Denilson Marcondes Venâncio e outro). Órgão coator:
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Decisão: O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem, nos
termos do voto do Ministro Marco Aurélio, que redigirá o acórdão. Vencidos os
Ministros Marcelo Ribeiro, Cármen Lúcia e Nancy Andrighi.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Prese
Ministras Cármen Lúcia e Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio,
Dipp, Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, e o Procurador-Geral E
Roberto Monteiro Gurgel Santos.
/
SESSÃO DE 1

Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Nancy Andrighi e do Ministro Ricardo Lewandowski.

