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ACÓRDÃO
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL N° 1-98.2007.6.26.0230 - CLASSE 32 SUMARÉ - SÃO PAULO
Relator: Ministro Marco Aurélio
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Benedito Gregório Pereira
Advogados: Dauro de Oliveira Machado e outros
AÇÃO PENAL PÚBLICA - DIVISIBILIDADE. Ao contrário
da ação penal privada, a ação penal pública é divisível.
ELEITOR - INSCRIÇÃO. O tipo do artigo 290 do Código
Eleitoral pressupõe o induzimento do eleitor, ou seja, o
fato de o agente, valendo-se da boa-fé, levá-lo à
inscrição.
VOTO - OBTENÇÃO OU DAÇÃO - PRÁTICA
CRIMINOSA. A teor do disposto no artigo 299 do Código
Eleitoral, pratica crime quem dá, oferece, promete, solicita
ou recebe, 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. Em síntese, o tipo alcança não só aquele que
busca o voto ou a abstenção, mas também o que solicita
ou recebe vantagem para a prática do ato à margem da
cidadania.
TESTEMUNHA - CORRÉU. O sistema processual exclui a
possibilidade de ter-se como testemunha copartícipe da
prática criminosa, não conduzindo a divisibilidade da ação
penal pública - o fato de o Ministério Público haver
acionado apenas alguns dos envolvidos - a transmudar
os demais em testemunhas.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o recurso, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 26 de fevereiro de 2013.

MINISTRO

- RELATOR
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RELATÔRIO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: Senhora
Presidente, adoto, a título de relatório, as informações prestadas pelo
Gabinete:
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou as preliminares e
deu provimento ao recurso criminal para absolver o réu, assentando
a atipicidade da conduta descrita no artigo 290 do Código Eleitoral induzir alguém a se inscrever eleitor fraudulentamente - e a
ausência de provas suficientes para embasar a condenação pela
prática do delito previsto no artigo 299 do mesmo Diploma Legal corrupção eleitoral -, ao entendimento de que os eleitores envolvidos
na suposta transferência ilegal não podem ser ouvidos como
testemunhas quanto à prática de corrupção eleitoral, da qual seriam
coautores. Eis a síntese dos fundamentos expendidos (folha 512):
RECURSO CRIMINAL. ARTIGOS 290 E 299 DO CÓDIGO
ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CO-AUTORES
OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS. ABSOLVIÇÃO.
RECURSO PROVIDO.
No especial, interposto com alegada base no artigo 121, § 40,
inciso 1, da Constituição Federal e no artigo 276, inciso 1, alínea a, do
Código Eleitoral, o Ministério Público aponta a violação dos
artigos 290 e 299 do Código Eleitoral.
Sustenta não pretender o reexame do acervo fático-probatório, mas
o correto enquadramento dos fatos. Assevera a aptidão dos
depoimentos e das demais provas do processo para amparar a
condenação de Benedito Gregório Pereira.
Evoca precedentes do Supremo e deste Tribunal, com o objetivo de
defender a inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à ação
penal pública incondicionada. Assegura não ofender tal postulado o
pedido de arquivamento do inquérito policial em relação aos eleitores
quanto à suposta transferência fraudulenta de domicílio, porque tais
indivíduos teriam agido sob erro de proibição inevitável.
Diz não constar do artigo 290 do Código Eleitoral que a conduta
deva ser dirigida a pessoa de boa-fé, sendo sufiôiente o simples
induzimento para caracterizar-se o crime. Cita precedente do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte nesse mesmo
sentido. Assinala serem diversas as condutas dos eleitores e do ora
recorrido, tipificadas, respectivamente, nos artigos 289 e 290 do
Código Eleitoral, não havendo vedação a que aqueles testemunhe
em juízo quanto à prática delitiva atribuída a este.
Aponta a existência de concurso material entre os delitos, de in uzir
alguém a inscrever-se eleitor fraudulentamente e de corru ção
eleitoral, por ter ocorrido entrega de vantagens em troca da ten a
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de inscrição indevida. Reafirma a aptidão da prova testemunhal
produzida para alicerçar a condenação.
Requer o provimento do especial, para o réu ser condenado como
incurso nas penalidades fixadas nos artigos 290 e 299 do Código
Eleitoral.
Foram apresentadas contrarrazões às folhas

577

a 591.

A Procuradoria-Geral Eleitoral preconiza o provimento do recurso
(folhas 604 a 609).
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator): Senhora
Presidente, na interposição deste recurso, atenderam-se os pressupostos de
recorribilidade. A peça, subscrita por representante do Ministério Público
Eleitoral, foi protocolada no prazo assinado em lei. Conheço.
No mérito, não se faz em jogo o instituto da divisibilidade da
ação pública. Inicialmente, cabe definir o núcleo do artigo 290 do Código
Eleitoral, a revelar o seguinte tipo:
Art. 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de
qualquer dispositivo deste Código:
Pena - reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.
Em primeiro lugar, conforme ressaltado pelo Relator do recurso
criminal provido pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo - Juiz Batista Pereira -,
faz-se necessário, para a configuração do crime, o induzimento. Em síntese, é
preciso, mediante certa estratégia, conduzir o eleitor, portanto induzindo-o, a
inscrever-se à margem do que previsto no Código Eleitoral. A partir do
momento em que existe o concurso de vontades, não se pode concluir
sentido do induzimento.
Há mais: afastada a capitulação no artigo 290 do ódig
Eleitoral, poder-se-ia cogitar da tipicidade revelada pelo artigo 289 do esm
Diploma e caminhar-se para a emenda da inicial. Eis a previsão:
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Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena - reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.
Mas existiria condenação mediante prova testemunhal
imprestável - os depoimentos daqueles que se inscreveram. Seriam coautores
do crime perpetrado, no que demonstraram, nas declarações prestadas, o
conhecimento da ilicitude. A teor do disposto no artigo 202 do Código de
Processo Penal, toda pessoa poderá ser testemunha. Entretanto, o preceito,
interpretado de forma teleológica, encerra o direcionamento a terceiro, ou seja,
a quem não tenha participado da prática criminosa. O critério da ausência de
contradição há de ser observado.
Descabe assentar que, no mesmo episódio glosado
criminalmente, alguém possa ser réu e testemunha de acusação, considerados
os demais participes. Consoante destacado por Jacob Bazarian, em
O Problema da Verdade - Teoria do Conhecimento, uma coisa é ou não é.
Presentes duas possibilidades contraditórias, não há lugar para uma terceira.
Entre ser e não ser determinada coisa, não existe meio termo. Ou bem trata-se
de testemunha ou de coautor de determinado crime. O fato de o Ministério
Público partir para a observância da divisibilidade da ação penal pública não
transmuda coautor em testemunha. Entendimento diverso implica contrariar a
ordem natural das coisas, agasalhar estratégia não compreendida pelo
sistema.
Então, evoluo, tendo em conta a óptica que revelei, de
improviso, no Habeas Corpus n° 78048, quando vencidos os Ministros Marcelo
Ribeiro, Cármen Lúcia e Nancy Andrighi.
O mesmo raciocínio serve, até mesmo com maior rão, para
afastar-se a alegada violência ao artigo 299 do Código Eleitoral/O pre,beito
alcança não só quem ofereça, prometa algo, como também o q soli4e ou
receba, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou qualquer oufra vangem.
Eis como está revelado:
/
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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 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa
É fato inafastável, porquanto constante do acórdão formalizado
pelo Regional, que os eleitores sabiam da ilicitude do ato e portanto, tendo em
vista cestas básicas, tornaram-se partícipes da prática criminosa. Por isso
mesmo, os testemunhos por eles prestados não poderiam servir à
condenação.
Ante a percuciência do voto proferido pelo Relator, Juiz Batista
Pereira, transcrevo-o e o endosso (folhas 522 a 534):
Em seu depoimento no inquérito policial, a testemunha Silvio
Beletatti (fl. 72), disse que no dia em que foi até o Cartório Eleitoral
de Paulínia, no mês de julho, o réu o buscou no serviço, pois estava
trabalhando como ajudante de pedreiro. Porém, ao final da sua
declaração disse que "... somente aceitou na época devido sua
situação financeira e devido ter saído recentemente da cadeia estava
difícil conseguir emprego." Narrou que o recorrente lhe informou que
não haveria problema em utilizar-se de contrato de aluguel falso para
transferir seu título em troca de cesta básica. Consta da cópia do
requerimento de alistamento eleitoral que a testemunha fez o pedido
em 04 de abril de 2003 (fl. 19) e não em julho, como antes afirmara.
Já em Juízo disse, às fis. 254, que no dia que foi até o Cartório, o
réu pegou a testemunha, a sua esposa e outras pessoas e contou,
ainda, que na época, não estava trabalhando. Infere-se que os seus
depoimentos são dotados de contradições e descoincidências.
Nadir Rodrigues Licori, em seu depoimento em Juízo (fis. 227), não
disse que houve pedido de votos do réu em troca de cestas básicas.
Em seu depoimento na fase extrajudicial (fi. 77) declarou que
perguntou ao recorrente "se ia ter problema" a transferência de título
para a cidade de Paulínia, o que demonstra que tinha conhecimento
de que estava praticando ou anuindo com eventual ilícito eleitoral.
A testemunha Adriano Rodrigues Licori disse na fase policial que tem
conhecimento de que não deu certo a transferência dos títulos de
o
seus pais em razão da não comprovação de endere
declarante não se alistou em Paulínia (fl. 79). Já e (fl. 225)
disse que foi até Paulínia tirar o título e que "não reen uma
vantagem do réu". No momento em que o depoenta ue o
réu fez promessas a José Licori, Nadir Licori, Luciantti, Silvio
o scrita
Beletatti e outras pessoas, a testemunha consultou
(fl. 225).
'Reside
Elizete Pereira dos Santos, em juízo (fl. 229) declar
em Sumaré, desde 1984. Não reconhece o réu, orate. Uma
mb, e
pessoa, conhecida por "Caxambu", apareceu no b IírroSOsso,

REspe n o 1-98.2007.6.26.0230/SP

entregou cesta básica em troca de transferência de titulo para
Pau/mia. A depoente aceitou a cesta, como todo mundo. Não
consegui transferir o título, pois morava em Sumaré. Caxambu não
pediu voto para si (...)". Infere-se do presente depoimento que a
testemunha não reconheceu o réu como sendo a pessoa conhecida
por "Caxambu" que teria aparecido em seu bairro e que esta pessoa
não pediu voto.
A testemunha Luciane Rodrigues Beletatti disse na fase policial que
o réu arrumou uma cópia de conta de água e luz pra dizer que
morava em Paulínia e a depoente perguntou se não daria problemas
(fl. 81). Este é mais um depoimento de testemunha que sabia que
praticava um eventual ilícito eleitoral e que, portanto, deve ser
recebido com reservas. Afirmou, ainda, que o réu ofereceu cesta
básica em troca da transferência de título eleitoral e para votar no
recorrente. Todavia, em Juízo, contou que o réu não pediu
expressamente para votar nele (fl. 252), o que demonstra a
contradição existente nos depoimentos prestados.
Os depoimentos das testemunhas Valdeci Rodrigues (fl. 80) e de
José Licori (fl. 78), somente prestados na fase extrajudicial, também
devem ser recebidos com reservas, na medida em que indagaram o
réu se não haveria problema na transferência do título. Ora, é obvio
que tinham conhecimento de que a transferência de títulos em troca
de cestas básicas configura ilícito eleitoral, tanto que disseram que
questionaram o réu sobre este fato.
Estes depoimentos não foram prestados em Juízo porque o
Ministério Público de primeiro grau desistiu da oitiva em juízo das
testemunhas José Licori e Valdeci Rodrigues (fl. 240).
Os depoimentos das testemunhas de defesa Júlio Paulo Pereira
Silva (fis. 2891290), Enildes Campos Moreira (fls. 2911292) e de
Dorcelino Dona dos Santos (fls. 293/294) foram meramente
referenciais, haja vista que nada souberam informar acerca dos fatos
apurados no presente feito.
(...)
O tipo penal menciona a conduta em que o eleitor é ilaqueado na
sua boa fé, logo, para ele (eleitor), sua atuação não possui qualquer
consequência jurídica. Ele se inscreve sem observância das regras
eleitorais, porque alguém o leva a isso. Portanto, ele, na verdade,
assim como todo o processo eleitoral, é uma vítima de quem induz.
Assim, o delito descrito no Art. 290, do CE, visa a punir as condutas
de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente,
aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância. Nesse
sentido: TSE AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8286, Decisão
Monocrática de 1910312007, Relator Mm. CARLOS AUGUS
AYRES DE FREITAS BRITTO, DJ 1810412007, p. 1231124.
O Ministério Público, na realidade, ao dispor dessa pri eira
capitulação ao denunciado, o fez com o objetivo, ao meu ver mais
do que aparente, de não o denunciar como incurso no Art. 2 9 1 do
CE (inscrição fraudulenta de eleitor), o que, no entanto, seria orreto
no caso em apreço.

ri
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Destaco que deixo de aplicar ao caso a emendatio libeili prevista no
Art. 383, do CPP, ainda que incorreta a classificação jurídica dada
aos fatos pela acusação, haja vista a imprestabil idade da pretensa
prova testemunhal, o que torna insuficiente o conjunto probatório
carreado aos autos.
Tendo ocorrido os fatos que estão sendo apurados neste feito,
haveria uma situação em que, com a participação do réu, vários
eleitores que moravam em Sumaré (SP) tentaram inscrever-se ou
transferir seus títulos para Paulínia (SP), fraudulentamente, sob
promessa de vantagens. É um crime que não só abrange os próprios
eleitores, mas também aqueles que participaram da fraude. Logo, se
houve a conivência do réu, não há dúvida de que esse responderia
pela co-autoria desse delito, e não, a meu ver, pelo induzimento de
alguém.

(...)
É descabido livrarmos os eleitores que fizeram essas tentativas de
transferências da imputação da conduta delitiva descrita no Art. 289,
do CE, porque não foi uma transferência induzida a erro. Foi uma
transferência, se ocorrida da maneira como apresentada nos autos,
coordenada, cooptada, séria, mediante vantagens materiais.
Não há razão para se desprezar a gravidade da conduta que teria
sido perpetrada pelos eleitores, haja vista sua atuação ativa na
tentativa da inscrição e transferência de seus títulos em Paulínia
(SP), sob talvez, os auspícios de vantagens em troca de votos, por
parte do réu, declarando falsamente seus endereços, já que
residiam, de fato, em bairros de Cidade Salermo e Jardim Maria
Antonia, na cidade de Sumaré (SP).
Logo, não haveria como se capitular o hipotético delito no Art. 290,
do CE, considerando a inocorrência de indução de eleitor de boa-fé,
o que é pressuposto do aludido tipo, no qual o eleitor é protegido
pela norma jurídica como alguém ilaqueado na sua boa-fé.
Na situação tal como descrita, os eleitores tinham consciência dos
seus respectivos locais de residência e de que declaravam
falsamente seus endereços. Logo, o denunciado jamais poderia ter
praticado o delito previsto no Art. 290 do Código Eleitoral, mas sim,
agido como co-autor do crime descrito no Art. 289 do mesmo
diploma legal, a teor do disposto nos Arts. 29 e 30, do Código Penal.
Porém, o Ministério Público coloca-os na condição de sujeitos
passivos do delito do Art. 290, do CE e passa-os à condição de
testemunhas de acusação do delito, quando, na verdade, foram
sujeitos ativos do crime previsto no Art. 289, do CE.

/

1

(...)
Assim, a prova produzida nos autos, ao meu sentir, nà teria uria só
razão para levar ao decreto condenatório, porqu na vedade,
praticamente nenhuma das testemunhas são/ efetivFnente
testemunhas: são, em tese, autores ou co-autcres de /crimes
praticados, que o Ministério Público optou por nã denunqlar, em
flagrante desobediência ao princípio da indivisibi idade a ação
penal.
(...)
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Impende salientar que, considerando os elementos constantes nos
autos, ninguém foi manipulado, mas sim teriam agido com plena
consciência, sendo, portanto, inaplicável o disposto no Art. 290, do
CE.
Não havendo induzimento a conduta é atípica. Nesse diapasão,
ensina Joel J. Cândido ao discorrer sobre o tipo penal do Art. 290, do
CE:
"Trata-se, também, de crime formal. Não há necessidade de se
efetivar a inscrição eleitoral para que se possa falar em delito
consumado. O delito se consuma só com o induzimento à
inscrição eleitoral indevida. Sem induzimento, a conduta é
atípica, não se podendo falar em condenação.". (In Direito
Eleitoral Brasileiro, editora Edipro, 13 a edição, 2008, p. 290)
Grifei
O tipo penal é sempre fechado, não cabendo interpretação extensiva
ou ampliativa em prejuízo do réu.
(...)
Também sob o ângulo do Art. 299, do CE, a situação é a mesma,
haja vista que, ao descrever a corrupção eleitoral, o dispositivo é
claríssimo no sentido da criminalização da conduta consubstanciada
no recebimento de vantagens em troca do voto.
Ora, se verdadeiro que os depoentes receberam benefícios ou
promessas desses, não se justifica a ausência de denúncia contra
eles.
Resta saber se as "testemunhas" responderiam da mesma maneira
aos questionamentos se tais fossem feitos na forma de
interrogatório. Se se auto-acusariam como o fizeram sob a forma de
testemunhas.
É inaceitável um criminoso como testemunha de outro criminoso, no
mesmo crime, sob o ângulo das provas.
(...)
No caso em apreço, as "testemunhas" ouvidas poderiam estar
incursas na condição de autores ou co-autores dos delitos, portanto,
não são crédulos o bastante para fundamentar a condenação.
(...)
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, ante a
atipicidade da conduta do Art. 290, do CE e da ausência drovas
suficientes a embasar o decreto condenatório do Ad. 2 , d CE,
dou provimento ao recurso para absolver o réu ENE ITO
GREGÓRIO PEREIRA das condutas delitivas a ele im utadas pela
acusação, com base no Art. 386, incisos III e VII, o Códi de
Processo Penal.
Desprovejo o recurso do Ministério Público, asentand,b não
violados os artigos 290 e 299 do Código Eleitoral.
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PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente,
já tive oportunidade de ser relator de um caso no Supremo Tribunal Federal
contra parlamentar, com base no artigo 299 do Código Eleitoral.
Era exatamente um caso em que se ofereceu laqueaduras a
mulheres em troca de voto. Essas mulheres não foram denunciadas e foram
ouvidas como testemunhas. E o Supremo Tribunal Federal condenou o
acusado. Não fez a distinção entre coautor e testemunha. Salvo engano foram
embargos de declaração.
O bem jurídico que se visa proteger no caso é a ação maior de
se induzir - no caso do ar-t. 290 do Código Eleitoral - ou de se oferecer algo,
tendo por pano de fundo sempre a proteção à liberdade do voto, à livre
convicção, à livre consciência do eleitor. Há de se exigir sempre a coautoria do
beneficiado - no caso do artigo 299, do induzido -, dificilmente teremos
condenações criminais nessas hipóteses.
Peço vista dos autos para refletir melhor sobre o tema, até
porque há essa condenação no Supremo Tribunal Federal.
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (Relator): Ministro
Dias Toifoli, disse já haver sustentado a tese de o coautor na prática delituosa,
não denunciado, poder funcionar - no processo no qual envolvidos acusados
pela mesma prática - como testemunha, mas evoluo diante da impossibilidade
de assentar que alguém que pode ser acionado criminalmente - e não o sendo
quanto ao mesmo evento delituoso - venha a testemunhar co
prática.
É interessante a matéria.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: É te
Peço vista dos autos.

10
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 1 -98.2007.6.26.0230/SP. Relator: Ministro Marco
Aurélio. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: Benedito Gregório
Pereira (Advogados: Dauro de Oliveira Machado e outros).
Usaram da palavra, pelo recorrente, a Dra. Sandra Cureau e,
pelo recorrido, o Dr. Dauro de Oliveira Machado.
Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio, desprovendo o
recurso, pediu vista o Ministro Dias Toifoli.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes a Ministra
Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli, Gilson Dipp, Arnaldo
Versiani e Henrique Neves da Silva, e a Vice-Procuradora-Geral EjeAQral,
Sandra Cureau.

SESSÃO DÉ 31.5.2b12.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Senhora Presidente, o
feito foi assim relatado pelo eminente Ministro Marco Aurélio:
Adoto, a título de relatório, as informações prestadas pelo Gabinete:
O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou as
preliminares e deu provimento ao recurso criminal para
absolver o réu, assentando a atipicidade da conduta descrita
no artigo 290 do Código Eleitoral - induzir alguém a se
inscrever eleitor fraudulentamente - e a ausência de provas
suficientes para embasar a condenação pela prática do delito
previsto no artigo 299 do mesmo Diploma Legal - corrupção
eleitoral -, ao entendimento de que os eleitores envolvidos na
suposta transferência ilegal não podem ser ouvidos como
testemunhas quanto à prática de corrupção eleitoral, da qual
seriam coautores. Eis a síntese dos fundamentos expendidos
(folha 512):
RECURSO CRIMINAL. ARTIGOS 290 E 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA
REFORMADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
CO-AUTORES OUVIDOS COMO TESTEMUNHAS.
ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
No especial, interposto com alegada base no artigo 121, § 4 1, inciso
1, da Constituição Federal e no artigo 276, inciso 1, alínea a, do
Código Eleitoral, o Ministério Público aponta a violação dos
artigos 290 e 299 do Código Eleitoral.
Sustenta não pretender o reexame do acervo fático-probatório, mas
o correto enquadramento dos fatos. Assevera a aptidão dos
depoimentos e das demais provas do processo para amparar a
condenação de Benedito Gregário Pereira.
Evoca precedentes do Supremo e deste Tribunal, com o objetivo de
defender a inaplicabilidade do princípio da indivisibilidade à ação
penal pública incondicionada. Assegura não ofender tal postulado o
pedido de arquivamento do inquérito policial em relação aos eleitores
quanto à suposta transferência fraudulenta de domicílio, porque tais
indivíduos teriam agido sob erro de proibição inevitável.
Diz não constar do artigo 290 do Código Eleitoral que a conduta
deva ser dirigida a pessoa de boa-fé, sendo suficiente o simp
induzimento para caracterizar-se o crime. Cita precedente /do
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte nesse me mo
sentido. Assinala serem diversas as condutas dos eleitores e d ora
recorrido, tipificadas, respectivamente, nos artigos 289 e 20 do
Código Eleitoral, não havendo vedação a que aqueles testem ihem
em juízo quanto à prática delitiva atribuída a este.
Aponta a existência de concurso material entre os delitos, de nduzir
alguém a inscrever-se eleitor fraudulentamente e de corrJpção,
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eleitoral, por ter ocorrido entrega de vantagens em troca da tentativa
de inscrição indevida. Reafirma a aptidão da prova testemunhal
produzida para alicerçar a condenação.
Requer o provimento do especial, para o réu ser condenado como
incurso nas penalidades fixadas nos artigos 290 e 299 do Código
Eleitoral.
Foram apresentadas contrarrazões às folhas 577 a 591.
A Procuradoria-Geral Eleitoral preconiza o provimento do recurso
(folhas 604 a 609).
Ê o relatório.
O eminente relator, assentando não violados os arts. 290 e 299
do Código Eleitoral, votou pelo desprovimento do recurso.
Consignou Sua Excelência que, para configuração do crime
previsto no art. 290 do Código Eleitoral, faz-se necessário o induzimento,
inexistente no caso dos autos, pois evidenciado o concurso de vontades.
Afastou também a possibilidade de emenda da inicial para
capitulação do suposto delito no art. 289 do mesmo Diploma, diante da
imprestabilidade da prova testemunhal, ressaltando que o fato de o Ministério
Público partir para a observância da divisibilidade da ação penal pública não
transmuda coautor em testemunha.
Aplicou o mesmo raciocínio no que diz respeito ao art. 299 do
Código Eleitoral, salientando que o testemunho prestado por corréus não
poderia servir à condenação.
Endossou os fundamentos do voto condutor do acórdão
recorrido, transcrevendo-os (fis. 522-534):
Em seu depoimento no inquérito policial, a testemunha Silvio
Beletatti (fl. 72), disse que no dia em que foi até o Cartório Eleitoral
de Paulínia, no mês de julho, o réu o buscou no serviço, pois estava
trabalhando como ajudante de pedreiro. Porém, ao final da sua
declaração disse que "... somente aceitou na época devido su,4

situação financeira e devido ter saído recentemente da cadeia estaVa
difícil conseguir emprego." Narrou que o recorrente lhe informou qie

não haveria problema em utilizar-se de contrato de aluguel falso pra
transferir seu título em troca de cesta básica. Consta da cópia jdo
requerimento de alistamento eleitoral que a testemunha fez o pecido
em 04 de abril de 2003 (fl. 19) e não em julho, como antes afirmra.
Já em Juízo disse, às fls. 254, que no dia que foi até o Cartóric, o
réu pegou a testemunha, a sua esposa e outras pessoas e contu,
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ainda, que na época, não estava trabalhando. Infere-se que os seus
depoimentos são dotados de contradições e descoincidências.
Nadir Rodrigues Licori, em seu depoimento em Juízo (fls. 227), não
disse que houve pedido de votos do réu em troca de cestas básicas.
Em seu depoimento na fase extrajudicial (fl. 77) declarou que
perguntou ao recorrente "se ia ter problema" a transferência de título
para a cidade de Paulínia, o que demonstra que tinha conhecimento
de que estava praticando ou anuindo com eventual ilícito eleitoral.
A testemunha Adriano Rodrigues Licori disse na fase policial que tem
conhecimento de que não deu certo a transferência dos títulos de
seus pais em razão da não comprovação de endereço e, por isso, o
declarante não se alistou em Paulínia (fl. 79). Já em Juízo (fl. 225)
disse que foi até Paulínia tirar o título e que "não recebeu nenhuma
vantagem do réu". No momento em que o depoente afirma que o
réu fez promessas a José Licori, Nadir Licori, Luciane Beletatti, Silvio
Beletatti e outras pessoas, a testemunha consultou anotação escrita
(fl. 225).
Elizete Pereira dos Santos, em juízo (fl. 229) declarou que: «Reside
em Sumaré, desde 1984. Não reconhece o réu, ora presente. Uma
pessoa, conhecida por "Caxambu' apareceu no bairro Salerno, e
entregou cesta básica em troca de transferência de título para
Paulínia. A depoente aceitou a cesta, como todo mundo. Não
consegui transferir o título, pois morava em Sumaré. Caxambu não
pediu voto para si (...)". Infere-se do presente depoimento que a
testemunha não reconheceu o réu como sendo a pessoa conhecida
por "Caxambu" que teria aparecido em seu bairro e que esta pessoa
não pediu voto.
A testemunha Luciane Rodrigues Beletatti disse na fase policial que
o réu arrumou uma cópia de conta de água e luz pra dizer que
morava em Paulínia e a depoente perguntou se não daria problemas
(fl. 81). Este é mais um depoimento de testemunha que sabia que
praticava um eventual ilícito eleitoral e que, portanto, deve ser
recebido com reservas. Afirmou, ainda, que o réu ofereceu cesta
básica em troca da transferência de título eleitoral e para votar no
recorrente. Todavia, em Juízo, contou que o réu não pediu
expressamente para votar nele (fl. 252), o que demonstra a
contradição existente nos depoimentos prestados.
Os depoimentos das testemunhas Valdeci Rodrigues (fl. 80) e de
José Licori (fl. 78), somente prestados na fase extrajudicial, também
devem ser recebidos com reservas, na medida em que indagaram o1
réu se não haveria problema na transferência do título. Ora, é obvi
que tinham conhecimento de que a transferência de títulos em trof.a
de cestas básicas configura ilícito eleitoral, tanto que disseram ç(ue
questionaram o réu sobre este fato.
Estes depoimentos não foram prestados em Juízo pori
Ministério Público de primeiro grau desistiu da oitiva em juí
testemunhas José Licori e Valdeci Rodrigues (fl. 240).
Os depoimentos das testemunhas de defesa Júlio Paulo F
Silva (fls. 2891290), Enildes Campos Moreira (fls. 2911292)
Dorcelino Dona dos Santos (fls. 2931294) foram mera
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referenciais, haja vista que nada souberam informar acerca dos fatos
apurados no presente feito.
[...
O tipo penal menciona a conduta em que o eleitor é ilaqueado na
sua boa fé, logo, para ele (eleitor), sua atuação não possui qualquer
consequência jurídica. Ele se inscreve sem observância das regras
eleitorais, porque alguém o leva a isso. Portanto, ele, na verdade,
assim como todo o processo eleitoral, é uma vítima de quem induz.
Assim, o delito descrito no Art. 290, do CE, visa a punir as condutas
de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se fraudulentamente,
aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância. Nesse
sentido: TSE AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8286, Decisão
Monocrática de 1910312007, Relator Mm. CARLOS AUGUSTO
AYRES DE FREITAS BRITTO, DJ 1810412007, p. 123/124.
O Ministério Público, na realidade, ao dispor dessa primeira
capitulação ao denunciado, o fez com o objetivo, ao meu ver, mais
do que aparente, de não o denunciar como incurso no Art. 289, do
CE (inscrição fraudulenta de eleitor), o que, no entanto, seria correto
no caso em apreço.
Destaco que deixo de aplicar ao caso a emendatio libeii prevista no
Art. 383, do CPP, ainda que incorreta a classificação jurídica dada
aos fatos pela acusação, haja vista a imprestabilidade da pretensa
prova testemunhal, o que torna insuficiente o conjunto probatório
carreado aos autos.
Tendo ocorrido os fatos que estão sendo apurados neste feito,
haveria uma situação em que, com a participação do réu, vários
eleitores que moravam em Sumaré (SP) tentaram inscrever-se ou
transferir seus títulos para Paulínia (SP), fraudulentamente, sob
promessa de vantagens. É um crime que não só abrange os próprios
eleitores, mas também aqueles que participaram da fraude. Logo, se
houve a conivência do réu, não há dúvida de que esse responderia
pela co-autoria desse delito, e não, a meu ver, pelo induzimento de
alguém.
E ... ]

É descabido livrarmos os eleitores que fizeram essas tentativas de
transferências da imputação da conduta delitiva descrita no Art. 289,
do CE, porque não foi uma transferência induzida a erro. Foi urp
transferência, se ocorrida da maneira como apresentada nos au)ós,
coordenada, cooptada, séria, mediante vantagens materiais.
Não há razão para se desprezar a gravidade da conduta quteria
sido perpetrada pelos eleitores, haja vista sua atuação ati//a na
tentativa da inscrição e transferência de seus títulos em Pulínia
(SP), sob talvez, os auspícios de vantagens em troca de vots, por
parte do réu, declarando falsamente seus endereços, já que
residiam, de fato, em bairros de Cidade Salermo e Jardin Maria
Antonia, na cidade de Sumaré (SP).
1
Logo, não haveria como se capitular o hipotético delito no 4t. 29
do CE, considerando a inocorrência de indução de eleitor de oa-f'é,
o que é pressuposto do aludido tipo, no qual o eleitor é prtegido
pela norma jurídica como alguém ilaqueado na sua boa-fé.
\
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Na situação tal como descrita, os eleitores tinham consciência dos
seus respectivos locais de residência e de que declaravam
falsamente seus endereços. Logo, o denunciado jamais poderia ter
praticado o delito previsto no Art. 290 do Código Eleitoral, mas sim,
agido como co-autor do crime descrito no Art. 289 do mesmo
diploma legal, a teor do disposto nos Arts. 29 e 30, do Código Penal.
Porém, o Ministério Público coloca-os na condição de sujeitos
passivos do delito do Art. 290, do CE e passa-os à condição de
testemunhas de acusação do delito, quando, na verdade, foram
sujeitos ativos do crime previsto no Art. 289, do CE.
[ ... ]
Assim, a prova produzida nos autos, ao meu sentir, não teria uma só
razão para levar ao decreto condenatório, porque, na verdade,
praticamente nenhuma das testemunhas são efetivamente
testemunhas: são, em tese, autores ou co-autores de crimes
praticados, que o Ministério Público optou por não denunciar, em
flagrante desobediência ao princípio da indivisibilidade da ação
penal.
Impende salientar que, considerando os elementos constantes nos
autos, ninguém foi manipulado, mas sim teriam agido com plena
consciência, sendo, portanto, inaplicável o disposto no Art. 290, do
CE.
Não havendo induzimento a conduta é atípica. Nesse diapasão,
ensina Joel J. Cândido ao discorrer sobre o tipo penal do Art. 290, do
CE:
"Trata-se, também, de crime formal. Não há necessidade de se
efetivar a inscrição eleitoral para que se possa falar em delito
consumado. O delito se consuma só com o induzimento à inscrição
eleitoral indevida. Sem induzimento, a conduta é atípica, não se
p odendo falar em condenação". (In Direito Eleitoral Brasileiro, editora
Edipro, 13a edição, 2008, p. 290) Grifei
O tipo penal é sempre fechado, não cabendo interpretação extensiva
ou ampliativa em prejuízo do réu.
Também sob o ângulo do Art. 299, do CE, a situação é a mesma,
haja vista que, ao descrever a corrupção eleitoral, o dispositivo é
claríssimo no sentido da criminalização da conduta consubstanciada
no recebimento de vantagens em troca do voto.
Ora, se verdadeiro que os depoentes receberam benefícios ou
promessas desses, não se justifica a ausência de denúncia contra
eles.
Resta saber se as "testemunhas" responderiam da mesma mane
aos questionamentos se tais fossem feitos na forma
interrogatório. Se se auto-acusariam como o fizeram sob a forma
testemunhas.
É inaceitável um criminoso como testemunha de outro criminoso,
mesmo crime, sob o ângulo das provas.
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[...

No caso em apreço, as 'testemunhas" ouvidas poderiam estar
incursas na condição de autores ou co-autores dos delitos, portanto,
não são crédulos o bastante para fundamentar a condenação.
[ ... ]
Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, ante a
atipicidade da conduta do Art. 290, do CE e da ausência de provas
suficientes a embasar o decreto condenatório do Art. 299, do CE,
dou provimento ao recurso para absolver o réu BENEDITO
GREGÓRIO PEREIRA das condutas delitivas a ele imputadas pela
acusação, com base no Art. 386, incisos III e VII, do Código de
Processo Penal.
Na sessão de 31.5.2012, após o voto do relator, pedi vista dos
autos para melhor exame.
Passo a me manifestar.
No tocante à alegação de inaplicabilidade do princípio da
indivisibilidade à ação penal pública, com razão o recorrente.
De fato, é assente na jurisprudência do STF e desta Corte o
entendimento de que tal princípio se aplica somente às ações penais de
natureza privada, considerado o disposto no art. 48 do Código de Processo
Penal'. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL
PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.
PRINCIPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
1. O princípio da indivisibilidade não se aplica à ação penal pública.
Daí a possibilidade de aditamento da denúncia quando, a partir de
novas diligências, sobrevierem provas suficientes para novas
acusações.
2. [ ... ]
3. Ordem indeferida.
(STF - HC n° 96-700/PE, Rei. Min. Eros Grau, DJE de 14.8.2009);
/
AÇÃO
PENAL.
Princípio
da
indivisibilidade.
Ação
penal
pública.
4.
Não aplicação. Precedentes. HC denegado. O princípio da
indivisibilidade, próprio da ação penal de iniciativa privada, nãcl se
aplica à ação penal pública.
(TSE - HC 581/MT, Rei. Min. Cezar Peluso, DJ de 3.4.2008).
1 código de Processo Penal. Art. 48. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todd, e

o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade.
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Entretanto, a despeito de o Tribunal de origem assentar que
ocorreu, in casu, flagrante desobediência ao princípio da indivisibilidade da
ação penal pública, tal entendimento termina por não ter relevância no caso
concreto, conforme demonstrarei adiante, na análise das disposições legais
ditas violadas.
Quanto à apontada violação ao art. 290 do Código Eleitoral 2 , o
recorrente defende que tal norma, em nenhum momento, exige que o eleitor
seja enganado ou "ilaqueado em sua boa-fé", como entendeu o Tribunal de
origem.
Sobre o ponto, comungo do entendimento do eminente
Ministro Marco Aurélio, no sentido de que, a partir do momento em que existe o
concurso de vontades, o induzimento, necessário para a configuração do
crime, não se faz presente.
O TRE/SP, considerando os elementos constantes dos autos,
concluiu que o denunciado jamais poderia ter praticado o delito previsto no
art. 290 do Código Eleitoral, pois os eleitores envolvidos na situação tal como
descrita tinham plena consciência de que declaravam falsamente seus
endereços, não havendo manipulação, induzimento.
A respeito deste crime, Suzana de Camargo Gomes (in Crimes
Eleitorais, 4 a ed., p. 99, RT, 2010) observa:
A ação típica consiste em instigar, sugerir, incitar, persuadir alguém
a se inscrever como eleitor, mediante a prática de atos violadores à
legislação eleitoral. Trata-se, portanto, de uma conduta de
aconselhamento, de persuasão, de induzimento, levando alguém a
se convencer de que deve realizar o alistamento como eleitor,
quando, na realidade, não poderia fazê-lo, dado não preencher os
requisitos legais ensejadores.
[ ... ] consuma-se no momento em que é realizado o induzimenj;6'
inscrição de eleitor com infração às normas eleitorais, ou sej, no
momento em que a pessoa, por ter sido convencida pelo agerte do
crime, conclui no sentido de realizar a sua inscrição como leitor,
violando a legislação eleitoral. Assim, como bem enfatou a
eminente Desembargadora Federal Ana Maria Scartezzini, 'jpara a
ocorrência do induzimento é necessário a presença d outro
-se
indivíduo responsável pelo alistamento per fraudem, aproveitndo
26
da ingenuidade ou ignorância do alistando"
2 código Eleitoral. Art. 290. Induzir alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo deste

Pena - Reclusão até 2 anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.
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TRE-SP, RC 117.678, voto da Juiza Federal Ana Maria Scartezzinl. Alberto
Silva Franco et alii, Leis penais especiais.., 6. ed., vol. 2, cit., p, 813.

Como ressaltado no acórdão regional, ao se firmar na decisão
proferida pelo eminente Mm. Carlos Ayres Britto, o delito em questão "visa a
punir as condutas de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a alistar-se
fraudulentamente, aproveitando-se de sua ingenuidade ou de sua ignorância"
(fl. 526).
No mesmo sentido, destaco trecho do voto proferido pelo
eminente Min. Luiz Carlos Madeira, no julgamento do RHC n o 68/MG, sessão
de 19.4.2005:
A citada norma [art. 290 do CE] refere-se a induzir alguém,
abrangendo a conduta de instigar, incitar ou auxiliar terceiro a
alistar-se fraudulentamente, aproveitando-se de sua ingenuidade
ou de sua ignorância. (Grifei)

Evidenciada, portanto, a ausência de boa-fé dos eleitores que
fizeram a tentativa de transferência de seus títulos, não há como reconhecer a
apontada ofensa ao art. 290 do Código Eleitoral.
Mantida, assim, a conclusão do Tribunal a quo de que, não
configurado o induzimento, a conduta é atípica.
Ademais, o acórdão do TRE/RN, apontado como paradigma,
ao contrário do afirmado pelo recorrente, nada mencionou a respeito da boa-fé
do eleitor induzido. A referida Corte, apreciando a tese defensiva sobre a
inadmissão de tentativa no crime do art. 290 do Código Eleitoral, assentou que
a ação típica é a de induzir, de sorte que a prática do induzimento, por si só, é
capaz de acarretar sua consumação, entendimento este também manifestado
no acórdão recorrido (fl. 529).
Não há falar, portanto, em dissídio jurisprudencial.
Desse modo, confirmada a atipicidade da conduta, afsta-se o
argumento de que, por serem diversas as condutas dos arts. 289290
Código Eleitoral, os eleitores poderiam testemunhar em juízo quanto à práti
delitiva atribuída ao ora recorrido.
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Entretanto, cabe analisar a alegada aptidão da prova
testemunhal para alicerçar a condenação atinente ao crime previsto no art. 299
do mesmo diploma legal3.
No julgamento do HC n° 780-48/MG, citado pelo eminente
Ministro Marco Aurélio, em que os pacientes foram condenados pela prática do
crime de corrupção eleitoral, com base em depoimentos prestados pelos
próprios eleitores corrompidos, não denunciados pelo MPE, esta Corte, por
maioria, indeferiu a ordem, assim entendendo:
E ... ]

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.
(HC n° 780481MG, Rei. Min. Marcelo Ribeiro, Rei. designado
Mm. Marco Aurélio, DJE de 29.9.2011)
No caso vertente, o eminente relator, alterando sua ótica,
revelada de improviso no referido julgado, segundo expõe Sua Excelência,
consignou que os eleitores, cientes da ilicitude do ato e tendo em vista cestas
básicas, tornaram-se corréus na prática criminosa.
Com efeito, ainda que os eleitores corrompidos não tenham
sido denunciados pelo Ministério Público, tal fato não retira dos envolvidos a
condição de corréus. Nesse sentido, confira-se o acórdão proferido pelo
Plenário da Suprema Corte, no julgamento da terceira Questão de Ordem na
AP n° 470, ocorrido em 23.10.2008:
[ ... ] 6. O fato de não terem sido denunciados nestes autos nã' retira
dos envolvidos a condição de co-réus. Daí a impossibiiic4de de
conferir-lhes a condição de testemunhas no feito. 7. De tod modo,
por não terem sido ouvidos na fase do interrogatório jqdicial, e
considerando a colaboração prestada nos termos daf deiação
premiada que celebraram com o Ministério Público, é perfitament
legítima sua oitiva na fase da oitiva de testemunhas, iorém n
condição de informantes. Precedente. [ ... ]

Código Eleitoral.
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qu
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja ac
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
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Insta salientar que o art. 299 do Código Eleitoral alcança não
só quem dá, oferece ou promete (corrupção ativa), mas também quem solicita
ou recebe (corrupção passiva), para si ou para outrem, dinheiro, dádiva ou
qualquer outra vantagem em troca de voto ou abstenção.
Os autores Rui Stoco e Leandro de Oliveira Stoco, a respeito
do dispositivo legal em análise, assim avaliam4:
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.
Como visto, a corrupção independe do resultado. Basta a
proposta. Mesmo não aceita, o crime é consumado. Caso a oferta seja
acolhida, ambos cometem o crime, corruptor e corrompido. Nessa
circunstância, não há como afastar a existência de coautoria entre eles.
In casu, o TRE/SP assenta que as testemunhas ouvidas

poderiam estar incursas na condição de coautores, pois admitiram, na fase
judicial, o recebimento de vantagem ou promessa de vantagem em troca de
seus votos. Registrou, assim, ser inaceitável um criminoso como testemunha
de outro criminoso, no mesmo crime, firmando-se no seguinte precedente do
STF:
AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE CO-RÉU COMO
TESTEMUNHA OU INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO. O sistema processual brasileiro não admite a oitiya
de co-réu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informa
quer o agravante. Exceção aberta para o caso de c-réu
colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista Øa Lei
9.807/1 999. A hipótese sob exame, todavia, não trata da inqiirição
de acusado colaborador da acusação ou delator do agra vant, mas
pura e simplesmente da oitiva de co-denunciado. Daí por qqe deve
ser aplicada a regra geral da impossibilidade de o co-réu serí ouvido
como testemunha ou, ainda, como informante. Agravo reqimental
não provido. (Sétimo AgR-AP 470/MG, Rei. Mm. Joaquim B3arbosa.
DJEde 2.10.2009).
Legislação Eleitoral Interpretada, 21 Edição, 2006. Ed. Revista dos Tribunais, pág.

416.
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Vê-se, assim, que o pleno da Suprema Corte fixou
entendimento vedando a oitiva de corréu na condição de testemunha ou
informante, em virtude de possuir o corréu o direito de permanecer calado, e,
ainda, pelo fato de não prestar o compromisso a que refere o art. 203 do
Código de Processo Pena15.
Exceção à regra é a delação premiada, prevista na
Lei 9.807/1999, na qual se admite a oitiva do corréu na qualidade de
informante. Cumpre ressaltar que, a despeito de admitida, a delação não pode
constituir o fundamento exclusivo da condenação. Nesse sentido, os seguintes
julgados do STF: RE n° 213.937, Rei. Mm. limar Galvão, DJ de 25.6.1999; e
HC n°81.618, Rei. Min. ElIen Gracie, DJ28.6.2002.
É importante registrar que a Primeira Turma do Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 102926/MS, Rei. Mm. Luiz Fux,
ocorrido em 22.3.2011, assentou a impossibilidade do reexame do contexto
fático-probatório, consubstanciado nas declarações prestadas pelo corréu,
consideradas incisivas pela instância ordinária, bem como nos
depoimentos de outras testemunhas e nas demais provas carreadas aos
autos, indeferindo a ordem. (Grifei)
O referido acórdão foi assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO E
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO AMPARADA
EM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. TESE DEFENSIVA DE
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Habeas Corpus não é meio hábil; posto via estreita para
revaloração da prova, analisada com acuidade pela instância a quo,
2. Consoante destacado pela instância a quo, após ampla cogniçfl'o
fático-probatória acerca do delito perpetrado, o paciente e Aeu
comparsa foram condenados pela prática de estupro e ater(ado
violento ao pudor contra uma criança de apenas 1 (um) ano/e 10
(dez) meses de idade, filha da companheira daquele. 3. Rev#Ia-se
inequívoco que dissentir-se do acórdão do Tribunal Estaqual e
acolher a tese de insuficiência de provas para a condenação, impõe
Código de Processo Penal.
Art. 203. A testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perintado,
devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde exerce sua ati\'idade,
se é parente, e em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar \o que
souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se dksua
credibilidade.

REspe no 1-98.2007.6.26.0230/SP

22

o reexame do conjunto fático probatório, vedado em sede de habeas
corpus. 4. Como bem assinalou Parquet: "( ... ) Ressalta-se,
inicialmente, que a condenação do paciente não decorreu
unicamente da versão do corréu, mas sim do conjunto de
provas carreadas aos autos, inclusive depoimentos de outras
to g temunhas. De qualquer sorte o ço-réu, embora parte, pode

também ser testemunha do crime praticado por outro acusado (Ada
Pelegrini Grinover e alii. Ar. Nulidades no Processo Penal, 6a ed. São
Paulo, RT, 1997, p. 159). Tal o quadro, a pretensão do impetrante
exige ampla incursão na questão de fato, ultrapassando em muito os
limites naturais do haboas corpus. Não é possível na via estreita do
habeas corpus, proceder amplo reexame dos fatos e das provas
para declarar se o caso é de absolvição ou não, sobretudo se as
instâncias ordinárias, soberanas na análise fática dos autos,
restaram convictas quanto à materialidade do crime e a certeza da
autoria - análise acurada de todos os fatos, depoimentos e demais
circunstâncias e provas que concluíram pela participação do
paciente no crime." S. Ordem indeferida. (Grifei)
Na Ação Penal n° 481/PA, de minha relatoria, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, diante das provas colhidas no curso da instrução,
dentre elas os depoimentos prestados pelas eleitoras corrompidas, entendeu
configurado o delito previsto no art. 299 do Código Eleitoral.
Eis a ementa do acórdão, no que interessa:
Ação penal. Deputado federal. Corrupção eleitoral (art. 299 do
Código Eleitoral). Oferta de vantagem a eleitoras, consistente na
realização de cirurgia de esterilização, com o intuito de obter
votos. Reconhecimento. Desnecessidade de prévio registro de
candidatura do beneficiário da captação ilegal de votos.
Precedente do Plenário. Participação do réu. Provas suficientes
para reconhecimento de concurso por parte do acusado.
Prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto
reconhecida.
[ ... ]

2. Ainda que não haja comprovação de que o réu tenha/4eitc
pessoalmente qualquer oferta às eleitoras e que, sob o cr/vo do
contraditório, nenhuma das testemunhas tenha afirmado ha er sido
pessoalmente abordada pelo denunciado na oferta para a re lização
de cirurgias de esterilização, o conjunto dos depoimentos oligidos
aponta nesse sentido, indicando que o réu foi o principal a iculador
desse estratagema, visando à captação ilegal de votos em eu favor
no pleito que se avizinhava, no qual pretendia, como de fato ocorreu,
concorrer ao cargo de prefeito municipal.
(Tribunal Pleno - AP n° 481/PA, de minha relatoria, JE d
29.6.2012)
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Na ocasião, considerando as circunstâncias em que a
corrupção eleitoral tem sido comumente praticada em nosso país, mencionei
decisão proferida pelo Juiz Souza José, do TRE/SP (RC n° 118.785), a qual,
por pertinente, transcrevo a seguir:
De qualquer forma, como o tipo penal não impõe o requisito de que o
agente exija o voto em troca de dinheiro, da dádiva ou da oferta,
bastando que os dê, prometa ou ofereça para obter aquele
resultado, os depoimentos dessas testemunhas bastam para trazer
ao Juízo a certeza da caracterização do crime. Mais não fora, o só
depoimento de N., como visto acima, já era suficiente a configurá-lo.
Porque cometido quase sempre de forma engenhosa, sub-reptícia,
sutil, veladamente, com um quase nada de risco, o delito de
corrupção via de regra permite que seus autores, mercê da falta de
suficiente lastro probatório, escapem pelos desvãos, em manifesta
apologia do fantasma da impunidade, e com sério e grave
comprometimento do processo eleitoral. Bem por isso, vem se
entendendo que indícios e presunções, analisados à luz do princípio
do livre convencimento, quando fortes, seguros, indutivos e não
contrariados por contra-indícios ou por prova direita, possam
autorizar o juízo de culpa do agente.

Nessa linha de raciocínio, considero relevante, para a
configuração do delito descrito no art. 299 do Código Eleitoral, o juízo de
valoração do depoimento prestado pelo corrompido, ainda que não denunciado
pelo Ministério Público Eleitoral, ressaltando a necessidade de tal prova não
ser única a amparar a condenação.
Todavia, registro que se trata de recurso especial. Assim
sendo, qualquer solução jurídica deverá ter como base a moldura fática
delineada pelo acórdão regional.
O recorrente alega que "os depoimentos das testemunhas de
acusação, tanto na fase policial quanto em juízo, guardaram coerência interna
entre eles, e em sintonia com as demais provas dos autos, os quais tem va
probante reconhecido e apto a ensejar a condenação" (fl. 547).
Não é o que se depreende do acórdão recorrido, reprodu4do
acima.
O relator do feito na origem transcreve, parcialmente,t os
depoimentos prestados pelos cinco eleitores ouvidos em juízo, demonstra do
as contradições havidas entre as fases judicial e extrajudicial. Salienta qu o
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Ministério Público desistiu da oitiva em juízo de duas testemunhas e conclui
pela ausência de elementos aptos ao embasamento do decreto condenatório.
Rever tal entendimento implicaria reexame de provas, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7/STJ e 279/STF.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, a
qualificação jurídica, a partir das premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de
origem, é providência perfeitamente possível na instância especial, não
configurando revolvimento do acervo fático-probatório.
No entanto, do contexto delineado no acórdão objurgado, não
se extrai prova cabal da prática do ilícito ora imputado.
Ante o exposto, acompanho o e. relator, embora por
fundamento diverso, para desprover o recurso especial.
É o voto.

VOTO
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhora Presidente, anotando as preocupações do Ministro Dias Toifoli,
acompanho o eminente relator.

VOTO
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente):
Também acompanho o relator, porque, como afirma o Ministro Dias Toifoli,
Tribunal Regional Eleitoral reformou a decisão de primeira instância mesnjo
com base nessa impossibilidade, segundo eles, que teria de haver esss
"corrompidos" como testemunhas, o que anoto, com muita preocupação, coo
o Ministro Dias Toifoli, porque, neste caso, se• não pode haver es
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testemunho com outras provas, não conseguiremos jamais a prestação da
jurisdição penal ou pelo menos com muita dificuldade em casos como esses.
Então, não me vinculo, de jeito nenhum, a essa assertiva do
Tribunal.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Naquele caso, por
exemplo, da Ação Penal n o 481, houve os depoimentos das corrompidas e se
verificou que ocorreram as cirurgias, lá há os laudos.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Não
aceito apenas essa testemunha como prova, mas com outras provas admito.
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI: Mas se há
convergência no conjunto probatório, não podem ser desconsideradas.
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (presidente): Não
desconsidero, por isso estou fazendo a ressalva.
Realmente, diante do quadro apresentado pelo Tribji
Regional Eleitoral de São Paulo, que o Ministro Marco Aurélio, na leitifa do
voto, enfatizou, não vejo como superar o que foi posto.
Por isso, sem me vincular à tese, menos ainda à que cbntém
acórdão, acompanho também o Ministro relator.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 1-98.2007.6.26.0230/SP. Relator: Ministro Marco
Aurélio. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: Benedito Gregório
Pereira (Advogados: Dauro de Oliveira Machado e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o recurso,
nos termos do voto do Relator.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Presentes as Ministras
Nancy Andrighi e Laurita Vaz, os Ministros Marco Aurélio, Dias Toifoli,
Henrique Neves da Silva, e o Procurador-Geral Eleitoral, Roberto Mon eiro
Gurgel Santos. Ausente a Ministra Luciana Lóssio.

SESSÃO DE 2.2.201.*

* Sem revisão das notas de julgamento da Ministra Cármen Lúcia.

