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ELEIÇÕES 2012. RECURSOS ESPECIAIS ELEITORAIS.
CRIMES ELEITORAIS E CONEXOS. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. ART. 10, I E V, DO DECRETO-LEI
N° 201/1967. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL. CRIMESi CONEXOS. COMPETÉNCIA DA
JUSTIÇA ELEITORAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N° 24/TSE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N° 72/TSE.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. HABEAS
CORPUS CONCEDIbO EX OFFICIO. DOSIMETRIA DA
PENA. REVALORAÇÃO DE UMA DAS
CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL.
ANÁLISE OBJETIVA.: DESNECESSIDADE DE REMESSA
À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA RECÁLCULO DA
PENA.
1. RECURSOS ESPECIAIS DE MANOEL MESSIAS
SUKITA SANTOS, ANA CARLA SANTANA SANTOS E
MARIA APARECIDA NUNES.
1. A alegação de necessidade de citação de Iitisconsortes
passivos necessários não foi debatida na origem,
configurando indevidá inovação recursal que carece de
prequestionamento, nos termos da Súmula n° 72/TSE.
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O litisconsórcio pssivo necessário é figura do processo
civil sem aplicação ao processo penal, pois a ação penal
pública rege-se pelõ princípio da divisibilidade. "A não
instauração da põrsecução penal em relação a
determinados agentes não é, a toda evidência, garantia da
impunidade de outros" (STF: RHC n° 11121 1/MG, Rei. Mm.
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30.10.2012).
Em consonância com o princípio acusatório e com a
matriz interpretativa,1 da redução teleológica do foro
funcional, entende-se que a abertura de investigações ou a
instauração de inqúérito contra detentor de foro por
prerrogativa de função não depende de autorização
judicial.
É inconstitucional a exigência de prévia autorização
judicial para a instauração de investigação criminal (MCADI no 5.104IDF, Rei. Mm. Luís Roberto Barroso, julgado
em 21.5.2015).
A competência crminai da Justiça Eleitoral estende-se
aos crimes conexos aos crimes eleitorais, nos termos dos
arts. 78, inciso IV, é 81 do Código de Processo Penal,
podendo estender-se aos crimes de responsabilidade de
prefeitos previstos no Decreto-Lei n°201/1967.
O Supremo Tribunal Federal reafirmou, em julgado
recente, a competênçia da Justiça Eleitoral para julgar os
crimes conexos, conforme acórdão do lnq. n° 4435, Rei.
Mm. Roberto Barrosd, julgado em 14.3.2019 (pendente de
publicação).
A alegação de que a condenação fundamenta-se em
depoimentos contraditórios foi afastada pelo acórdão
recorrido, razão pela qual a reforma demandaria reexame
do acervo fático-próbatório, vedado pela Súmula n°
24/TSE.
A inadmissibiIidad i e do. "chamamento de corréus" e a
suposta ausência Ida condição de eleitores dos
beneficiários das vartagens ilícitas estão afastadas pela
preclusão, reconhecida pela instância ordinária, pois não
foram alegadas emi momento oportuno. Incidência da
Súmula n° 72/TSE.
A alegação de mira promessa genérica de vantagem
não se sustenta, poiso acórdão recorrido entendeu que as
provas permitem juízõ de certeza acerca do pagamento de
vantagens com pedido expresso de votos. Entender de
forma contrária implicaria violação à Súmula n° 24/TSE.
Havendo indicação de condutas concretas atribuídas
aos recorrentes que se amoldam aos verbos típicos com a
demonstração de provas do elemento subjetivo doloso,
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não há falar em responsabilização penal objetiva. Tal
alegação foi reiteràdamente afastada pela instância
ordinária com fundanento nas provas dos autos.
Não se conhce da alegação de erro no
enquadramento típico dos fatos, por se tratar de matéria
não alegada oportunamente na instância ordinária e
acobertada pela precusão.
A alegação de que a condenação simultânea pelos
crimes do art. 1, 1 e V, do Decreto-Lei n° 201/1967
configura bis in idem carece de prequestionamento e não
se sustenta em razãô da verificação de condutas diversas
que se amoldam, individualmente, a cada um dos tipos
penais.
A dosimetria da ipena não segue fórmula matemática
pré-definida, mas
realizada de acordo com as
circunstâncias do caso concreto, reconhecendo-se certa
discricionariedade do julgador na fixação do montante da
pena dentro dos limités legais. Precedentes.
A suposta inidoneidade da fundamentação adotada
para valorar as circunstâncias judiciais de forma negativa
não foi abordada no acórdão recorrido, incidindo a Súmula
no 72/TSE.
i
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral entende
que incide a regra do concurso formal impróprio quando o
candidato, em conduta única, promete bem ou vantagem
em troca de voto de dois ou mais eleitores, com desígnios
autônomos. Precedente.
II. DO RECURSO ÊSPECIAL DE ARNALDO SANTOS
NETO.
A nulidade em rázão da inobservância do art. 514 do
CPP não foi suscitaJa em momento oportuno, estando
acobertada pela preclusão e impossibilitando seu
reconhecimento em sede de recurso especial.
A defesa prévia ào recebimento da denúncia, prevista
no art. 514 do CPP, áplica-se somente nos casos em que
forem imputados exclusivamente crimes funcionais típicos
e sua inobservância Iconstitui nulidade relativa, superada
com a supervenincia de sentença condenatória.
Precedentes.
Verifica-se a ak
nulidades preclusas
"nulidades de algibe
objetiva enquanto
processual.

ação de expressiva quantidade de
u carentes de prequestionamento,
a", que violam o princípio da boa-fé
vetor interpretativo do sistema
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Recursos especiais eleitorais não conhecidos.
III. HABEAS CORPUS DE OFICIO E DOSIMETRIA DA
PENA.
Definição sobre a possibilidade de esta Corte Superior
decidir diretamente sóbre a dosimetria da pena.
A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada
em habeas corpuà quando: (i) verificada flagrante
ilegalidade na fixação da reprimenda; e (ii) a análise não
depender de revalorações subjetivas que demandem
incursão no conjunto fático-probatório. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
Hipótese em qué as consequências do crime foram
tomadas desfavoravlmente na primeira fase de dosimetria
da pena. A subtração da liberdade do eleitor a respeito da
consciência crítica quanto ao exercício do voto é elementar
do tipo de corrupçãd eleitoral, não podendo ser valorada
negativamente nestá etapa. Está configurada, portanto,
flagrante ilegalidade !na utilização do método trifásico de
aplicação da pena j que autoriza a fixação da pena
diretamente nesta insância.
Habeas corpus concedido de ofício a fim de, tão
somente, afastar a exasperação pela consequência do
crime na primeira fase da dosimetria em relação ao tipo do
art. 299 do Código Eleitoral e, por isso, fixar a pena
definitiva de: a) Mahoel Messias Sukita Santos em 11
anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, assim como 28 diasmulta, no valor de 1 salário mínimo vigente à época do
fato; e b) Ana Carla Santana Santos em 5 anos, 9 meses e
15 dias de reclusão, assim como 8 dias-multa, no valor de
% salário mínimo vigetnte à época do fato.

Acordam os ministros
unanimidade, em negar provimento

Tribunal Superior Eleitoral, por
recursos especiais eleitorais e, por

maioria, conceder habeas corpus de ol o a fim de, tão somente, afastar a
exasperação pela consequência do cnn

na primeira fase da dosimetria em

relação ao tipo do art. 299 do Código Ele

al e, por isso, fixar a pena definitiva

de Manoel Messias Sukita Santos em 11

9 meses e 15 dias de reclusão,

assim como 28 dias-multa, no valor de

salário mínimo vigente à época do

fato e de Ana Carla Santana Santos

5 anos, 9 meses e 15 dias de
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reclusão, assim como 8 dias-multa, no valor de meio salário mínimo vigente à
época do fato, nos termos do voto do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Brasília, 3 de s te bro de 2019.
/
MINISTRO TÀRCI'IO VIEIRA DE CARVALHO NETÕ.-...RDATOR
PARA O
ACÓRDÃO
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
trata-se de recursos especiais eleitorais ilterpostos por Manoel Messias Sukita
Santos, Ana Cana Santana Santos, Maria Aparecida Nunes e Arnaldo Santos
Neto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe
(TRE/SE), que negou provimento acs recursos criminais, mantendo a
condenação dos recorrentes pelos crirres previstos no art. 299 do Código
Eleitoral e no art. 10, 1 e V, do DL n° 201/1967. Confira-se a ementa (fi. 629):
'RECURSOS. CRIME ELEITORAL E COMUNS CONEXOS. ART.
299 DO CE. ART. 1°, 1 E V, DO DL 201/67. Juízo A QUO.
CONDENAÇÃO. PENAS PRlVATIVAS DE LIBERDADE E MULTA.
RECURSOS. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. REJEIÇÃO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO
INVESTIGATORIO, INICIADO SEM SUPERVISÃO JUDICIAL, EM
RAZÃO DE PRERROÕATIVA DE FUNÇÃO, REJEIÇÃO.
INCIDÊNCIA DO ART. 96-13, § 3°, DA LEI 9.504/97 REJEIÇÃO.
MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS INEQUÍVOCAS.
MANUTENÇÃO
DA 1
SENTENÇA
CONDENATORIA.
IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.
Por força do disposto no artigo 81 do Código de Processo Penal,
ainda que haja absolvição pelo crime de corrupção eleitoral (art. 299
do CE), a competência desta justiça especializada se prorroga em
relação aos crimes comuns Iconexos.
Da prerrogativa de função não decorre qualquer condicionante à
atuação do Ministério FúbIico, no exercício do seu mister
investigatório, conferido expressamente pelo art. 129, VIII, da
Constituição da Republica, sendo prescindível a supervisão da
investigação pelo tribunal competente para o julgamento da ação
penal, ressalvada a reserva constitucional de jurisdição e a disciplina
normativa específica do RISTF.
Incabível, no caso, a incidência do parágrafo 3°, do artigo 96-13,
da Lei 9.504/97, devido à maior abranigência do objeto da presente
ação penal, em relação à A!JE invocada, e a incomunicabilidade das
esferas penal e cível-eleitôral, consoante firme jurisprudência do
TSE.
Demonstrada, na espéie, a ocorrência de entrega de dinheiro
em troca do voto de eleitores, conclui-se pela subsunção da conduta
ao tipo previsto no artigo 299 do Código Eleitoral. Precedentes do
TSE.
Há concurso formal impróprio, no crime de corrupção eleitoral,
quando o agente, em condtta única, realiza doações em dinheiro em
troca do voto de dois ou mais eleitores determinados, agindo com
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desígnios autônomos (C4digo Penal, art. 70, segunda parte).
Precedente do TSE.
Evidenciado nos autos que os réus agiram com o dolo necessário
de malversar recursos públicos, resta caracterizada a prática dos
crimes previstos no art. 10 , incisos 1 e V, do Decreto-Lei n0201/1 967.
Presente a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
aos réus, revela-se proporcional e adequada a fixação fundamentada
de pena-base acima do mínimo legal.
Improvimento dos recurs'os."
Os embargos de declaração opostos (fis. 693-702; 704-740;
744-752) foram rejeitados (fI. 792).
Manoel •Messias Sukita Santos interpõe recurso especial
eleitoral (fis. 817-874), suscitando prelim

ite a nulidade do processo por

ausência de litisconsórcio passivo

Afirma que deveriam ter sido

incluídos no polo passivo tanto os
corrupção eleitoral quanto as testemu

beneficiários da suposta
que teriam aceitado vantagem

pecuniária em troca de voto.
Assevera, ainda, que a

penal e as provas produzidas são

nulas, em razão de violação à garanti

do juiz natural e de incompetência

absoluta do juízo. Aduz que ocupava o

argo de prefeito e a investigação foi

iniciada em violação às regras de foro

r prerrogativa de função, pois não

houve a autorização e supervisão do Tri mal Regional Eleitoral. Ressalta que
foro por prerrogativa de função te

como fonte normativa a própria

Constituição e deve incidir não apenas d ante o processo penal, mas desde a
fase investigatória, que somente poderi ser iniciada mediante autorização e
supervisão do órgâo competente. Desqbedecida tal garantia de jurisdição,
seriam ilícitas todas as provas obtidas. 1 Suscita, ainda, a incompetência da
Justiça Eleitoral para julgar o prefeito poricrimes de responsabilidade previstos
no Decreto-Lei n°201/1967, pois se tratarin de crimes comuns.
No mérito, alega que o

recorrido violou o art. 299 do

Código Eleitoral, porque a conden

baseou-se em depoimentos

testemunhais contraditórios e não foi c

que os beneficiários das

vantagens pecuniárias eram eleitores do

icípio de Capela/SE. Reitera que

as testemunhas seriam também coauton

do delito e, portanto, não poderiam
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ser õuvidas, já que possuem interessei no litígio e o ordenamento jurídico
brasileiro não admite o "chamamento de orréus".
Afirma, ademais, que não se demonstrou a correlação entre a
conduta concreta do recorrente eI as imputações, configurando-se
responsabilidade penal objetiva. Refere que consta expressamente no acórdão
a informação de que sua responsabilidade foi objetivamente aferida em
decorrência de sua posição hierárquica.
Adicionalmente, defende o recorrente que há erro na
qualificação jurídica do fato enquadrado Ino art. 1, inciso 1, do Decreto-Lei n°
201/1967. Diante dos fatos imputados (distribuição de recursos sem a
observância dos critérios do programa social), a qualificação correta seria o
crime do art. 1, inciso IV, do mesmo diploma, já que os recursos foram
destinados à coletividade.
Aduz que o acórdão
depoimentos indicam mera

de analisar o fato de que os
genérica de vantagem", pois as

vantagens foram oferecidas a um grupo eterminado de pessoas.
O recorrente entende, ainda, que houve violação ao art. l,
inciso V, do Decreto-Lei n° 201/19671 pois não foram comprovadas as
elementares "ordenar" ou "efetuar". Além disso, o acórdão não teria
demonstrado o dolo do recorrente.
Acusa a ocorrência de biÀ in idem, pois as condenações pelos
crimes previstos no art. l, incisos 1 e ', do Decreto-lei n° 201/1967 teriam
decorrido do mesmo fato, qual seja, ia distribuição de recursos sem a
observância dos requisitos do programà social. Assim, o fato deveria ser
considerado de forma global e não cindi4 em dois delitos.
Por fim, afirma que a dosimetria da pena do crime de
corrupção eleitoral violou o princípio da proporcionalidade, "tendo em vista que
a pena fora majorada em mais da metade do mínimo legal" (fI. 863). Assevera
que a culpabilidade, as circunstâncias le a consequência do crime foram
avaliadas de maneira incorreta. Da

forma, defende que o dano ao

erário não pode justificar aumento na pna-base dos crimes previstos no art.
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1, incisos 1 e V, do Decreto-Lei n° 201/1967, por se tratar de elemento
essencial do primeiro tipo e não ter relação com o segundo.
Ademais, entende inadequada a aplicação da regra do
concurso formal impróprio ao crime de corrupção eleitoral, pois não teria sido
demonstrada a unidade de conduta. Desa maneira, pede a aplicação da regra
do concurso formal próprio ou do crime cntinuado.
Pede a concessão de efito suspensivo ao recurso especial, a
fim de suspender a inelegibilidade, ncs termos do art. 26-C da Lei n°
9.504/1997. Requer, ainda, a declaração de que a oposição de embargos de
declaração na origem suspendeu os efeitos da inelegibilidade até seu
julgamento.
Ana Carla Santana Santos e Maria Aparecida Nunes
apresentam recurso especial eleitoral s fis. 875-925. As razões recursais
reiteram todas as questões prel.iminars indicadas no recurso de Manoel
Messias Sukita Santos e afirmam que as provas são contraditórias, não
havendo demonstração da situação de eleitor dos cidadãos supostamente
corrompidos. Reiteram que os beneficiários dos supostos desvios não
poderiam ser ouvidos na condição de testemunhas, pois concorreram para o
fato criminoso do art. 299 do Código Eleitral.
Afirmam, ainda, que :o acórdão recorrido não demonstrou a
correlação entre a conduta concreta das recorrentes e as imputações que lhes
são direcionadas, resultando em condenação por responsabilidade penal
objetiva.
Adicionalmente, defendE

que há erro na qualificação jurídica

do fato enquadrado no art. 11, inciso 1, d Decreto-Lei n° 201/1967. Diante dos
fatos imputados (distribuição de recursc

sem a observância dos critérios do

programa social), a qualificação correta

o crime do art. 10, inciso IV, do

mesmo diploma, já que os recursos forai destinados à coletividade.
Assentam que houve,

caso concreto, mera promessa

genérica de vantagem, não havendo comprovação do pedido de voto no
momento do pagamento dos benefícios. s recorrentes entendem, ainda, que
houve violação ao art. 1, inciso V, do Debreto-Lei no 201/1967, pois não foram
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comprovadas as elementares "ordenar"! ou "efetuar". Além disso, o acórdão
não teria demonstrado o dolo das recorrntes.
Repetem, ainda, os argumentos do recorrente "Sukita" acerca
da ocorrência de bis in idem nas condenções pelos crimes do art. 1, incisos l
e V, do Decreto-lei n° 201/1967.
Quanto à dosimetria, afirmam que o acórdão reconheceu
apenas 3 circunstâncias judiciais desfai0ráveis, mas, ainda assim, majorou a
pena em mais da metade do mínimo legal. Aduzem que a fundamentação
adotada para avaliar negátivamente aulpabilidade, as circunstâncias e as
consequências do crime é inidônea, sendo cabível o redimensionamento da
pena. Ademais, não caberia valorar ngativamente as consequências dos
crimes previstos no art. 1, incisos 1 e V, do Decreto-Lei n° 201/1967, pois o
dano ao erário é elemento típico do primeiro e não se relaciona ao segundo
tipo.
Arnaldo Santos Neto intérpõe recurso especial eleitoral às fis.
926-939. Suscita, preliminarmente, a nulidade do processo, por não ter sido
observada a exigência do art. 514 do CPP (defesa prévia do servidor público).
Afirma que a defesa prévia deve ser considerada indispensável mesmo nas
hipóteses em que a denúncia é lastreada em inquérito, ressaltando que o
Supremo Tribunal Federal superou o
330/STJ. Assenta que também o art.
estabelece a necessidade de defesa

imento contido na Súmula n°
inciso 1, do Decreto-Lei n° 201/1967
sendo sua ausência reputada

nulidade absoluta pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Portanto,
defende que é patente o prejuízo ao seu direito de defesa, pedindo o
reconhecimento da nulidade do proce

desde a citação.

Os recursos especiais

foram admitidos (fis. 993-997).

O Ministério Público

itoral apresentou contrarrazões ao

recurso (fis. 1.001-1.032). Defende que análise dos elementos de prova que
justificara a condenação e as circunstâdcias judiciais demandaria reexame de
provas, vedado pela Súmula n° 24/TSE.Afirma que o procedimento da defesa
prévia do art. 514 do CPP é dispensado quando a denúncia está respaldada
em inquérito policial (Súmula n0 330/Sj1 J) ou quando estiverem capitulados
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crimes funcionais e não funcionais. Aléi disso, eventual nulidade demandaria
demonstração de prejuízo, o que não

no caso concreto, revelando

tratar-se de "nulidade de algibeira". C

nto à necessidade de autorização

judicial para a abertura de inquérito, res

a que o TSE admite a convalidação

dos atos de investigação praticados s

supervisão contra detentor de foro

por prerrogativa de função. Ressalta aompetência da Justiça Eleitoral para
julgar crimes conexos aos crimes eleitoris (arts. 80 e 81 do CPP). Acerca dos
demais argumentos, afirma que os recursos buscam apenas o reexame das
provas.
O Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo parcial
conhecimento e desprovimento dos recursos de Manoel Messias Sukita
Santos, Ana Cana Santana Santos e Mria Aparecida Nunes, bem como pelo
não conhecimento ou, se conhecido, 1 pelo desprovimento do recurso de
Arnaldo Santos Neto (fis. 1.041-1.050). 1
Ressalta o Parquet que as seguintes teses recursais
configuram indevida inovação, violando a Súmula n° 72/TSE: a) nulidade por
ausência de citação de litisconsortes pssivos necessários; b) ofensa ao art.
89 da Lei n° 9.099/95; c) não aferição da condição de eleitores; d) vedação da
oitiva dos supostos partícipes; e) incori

) enquadramento da conduta no art.

1, inciso 1, do Decreto-Lei n°201/1967;

bis in idem quanto à condenação por

dois crimes de responsabilidade.
Afirma que o entend

do acórdão regional quanto à

supervisão do inquérito está em con

de com o entendimento deste

Tribunal, devendo incidir a Súmula n°

Ademais, os argumentos acerca

de testemunhos inverídicos e da redui
acervo probatório, vedado pela Súmula
Acerca da nulidade

das penas implicariam reexame do
24/TSE.
ausência de defesa prévia ao

recebimento da denúncia (art. 514

CPP), afirma que se trata de tese

inovadora; além disso, a formalidade

ia dispensada quando a denúncia é

amparada por inquérito policial e imputa crimes funcionais e não funcionais.
Após a manifestação da Procuradoria Geral Eleitoral o
recorrente Manoel Messias Sukita Santos promoveu a juntada de
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substabelecimento e formulou pedido de vista dos autos mediante carga (fis.
1.053/1.054), que foi deferido (fi. 1.058).
Publicada a inclusão dofeito em pauta no dia 30.05.2019 (fI.
1.061), no mesmo dia a ré Maria 4parecida Nunes protocolou petição
informando a revogação dos poderes cor cedidos aos seus antigos patronos e
a constituição de nova representação prccessual, solicitando vista e carga dos
autos (fis. 1.064/1.071).
Determinou-se a juntadai do protocolo aos autos, deferindo-se
o pedido de vistas, em cartório, pelo prazo de 5 (cinco) dias, com a
determinação de imediato retorno dos autos à ASPLEN para oportuna inclusão
em pauta de julgamentos (fl. 1.062).
Encerrado o prazo de vistas dos autos, a ré Ana Carla Santana
Santos informou a revogação dos poderes de seus antigos advogados e a
constituição de novo causídico para a defesa de seus interesses, requerendo a
concessão de vista e carga dos autos (fls. 1.075/1.078).
É o relatório.

VOTb

O SENHOR MINISTRO! EDSON FACHIN (relator): Senhora
Presidente, os recursos especiais não

ser conhecidos.

Cana Santana Santos
O pedido deve ser
Observe-se que o email

como apto a revogar os

poderes concedidos aos anteriores

de Ana Carta Santana Santos foi

emitido de conta titularizada por Jc

Gois Santos, inexistindo procuração

nos autos conferindo poderes suficientes Ipara a prática de tal ato.
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Nesse cenário, não se pode aferir, com a segurança
necessária, a ocorrência efetiva da reiogação do mandato que acarrete a
necessidade de nova interrupção da marcha processual.
Acrescente-se ainda, coino relatado, que houve uma sucessão
de substituição dos patronos dos diversos réus do presente recurso especial
eleitoral, inclusive sendo dois deles após a inclusão do feito em pauta de
julgamentos, apesar de já alcançada pela preclusão consumativa a
possibilidade de apresentação de novas razões recursais, descortinando-se,
assim, o intento de postergar o julgameno de mérito da causa.
Assim, inexistente a revogação dos mandatos concedidos aos
patronos de Ana Carla Santana Santos, bem como depreendendo-se da
sucessão de fatos nos autos o intento de impedir o exercício da jurisdição por
esta Corte Superior, defiro a juntada da procuração de fis. 1.077, porém,
indefiro o pedido de vista e carga dos autos.
Dos recursos de Manoèl Messias Sukita Santos, Ana Cana
Santana Santos e Maria Aparecida Nunes
Preliminares
Manoel Messias Sukita jSantos, Ana Carla Santana Santos e
Maria Aparecida Nunes suscitam a nUlidade do processo por ausência de
citação de litisconsortes passivos necessários, pois deveriam ser denunciados
também os candidatos supostamente beneficiados pela prática criminosa e os
eleitores que teriam aceitado vantagem em troca do voto.
No entanto, esse argumento não foi debatido pelas instâncias
ordinárias, sendo trazido pela primeira

nas razões do recurso especial. Em

razão da ausência de preq

não pode este Tribunal conhecer da

alegação, nos termos da Súmula n°
Ainda que assim não

não assiste razão aos recorrentes.

Em primeiro lugar, o litisconsórcio necessário é instituto do processo civil, não
havendo que se tratar de tal expressão no processo penal. A ação penal
pública é informada pelo princípio da' divisibilidade, podendo o Ministério
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Público optar por não denunciar todos os supostos envolvidos na prática
criminosa ao mesmo tempo. Nesse sêntido, a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal:
"Penal eleitoral. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Corrupção
ativa - art. 299 do Código Eleitoral (oferecimento de vantagem
pecuniária em troca de voto). Denúncia oferecida apenas contra os
corruptores. Violação dos princípios da obrigatoriedade e da
indivisibilidade da ação penal. Inocorrência. 1. O principio da
indivisibilidade da ação, expressamente previsto no art. 48 do
Código de Processo Pènal, prevendo a impossibilidade de
fracionamento da ação penal, é restrito à ação penal privada.
Precedente: RTJ 73717191 2. In casu, o Ministério Público Eleitoral
ofereceu denúncia pela práica do crime de corrupção ativa, tipificado
no art. 299 do Código Eleitoral, apenas contra os recorrentes, em
face do oferecimento de vantagem pecuniária para a obtenção de
votos, omitindo os corrompidos, que prestaram depoimentos como
testemunhas de acusação. 3. O crime tipificado no art. 299 é formal
e, por isso, consuma-se com o oferecimento da vantagem indevida,
cujo recebimento constituil mero exaurimento do delito, vale dizer,
ainda que não fosse possível incriminar o eleitor que se recusou a
receber tal vantagem, a responsabilidade penal do corruptor resta
configurada. 4. A alegada inidoneidade dos depoimentos dos
corrompidos não tem a virtude de infirmar a condenação, porquanto
não foram tais depoimentos os únicos elementos formadores da
convicção do Juiz, que deu relevância à oitiva de informante e aos
depoimentos das testemtiinhas arroladas pela defesa, que não
lograram construir um álii capaz de afastar a responsabilidade
penal dos recorrentes. S. A responsabilidade pelo não oferecimento
da denúncia em relação aôs corrompidos, a evidenciar violação do
princípio da obrigatoriedade da ação penal, recai sobre o órgâo do
Ministério Público, à luz dó art. 28 do CPP, sem reflexo na situação
processual dos denunciados, sobretudo em se tratando de delito
formal cuja consumação prescinde da conduta típica da parte
corrompida. 6. A não instauração da persecução penal em
relação a determinados agentes não é, a toda evidência,
garantia da impunidadei de outros. 7. Recurso Ordinário em
Habeas Corpus ao qual se nega provimento." (RHC 111211, ReI.
Mm. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 30.10.2012 - grifo nosso)
As alegações de nulidake das provas e de violação ao juiz
natural por ausência de autorização

investigações pelo TRE/SE não

prosperam. Em consonância com o

íio acusatório e com a matriz

interpretativa da redução teleológica i

foro funcional, a jurisprudência vem

entendendo que a abertura de investig

ou a instauração de inquérito não

depende de autorização judicial.
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Nesse sentido, o entendimento adotado por esta Corte
Superior no recente julgamento do REspe 129-35.2015.6.23.0000, em
18.8.2018, aplicando a compreensão do Supremo Tribunal Federal no sentido
da inconstitucionalidade da exigência deautorização judicial para a abertura de
investigação. Confira-se:
'DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. CRIMES DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA ELEITORAL. E USO DE DOCUMENTO FALSO PARA
FINS ELEITORAIS. DEPUTADO ESTADUAL. INQUÉRITO
POLICIAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL.
Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou a
denúncia oferecida contra deputado estadual, ao argumento de que
é nulo o inquérito policial que tramitou sem a supervisão do Tribunal
Regional.
A instauração do inquéito policial sem a supervisão do Tribunal
Regional, em razão da prerrogativa de foro do investigado, não
acarreta, por si só, nulidadé. No caso concreto, foi curto o período de
tramitação e não houve a prática de atos de investigação que
exigissem autorização judi4ial.
Além disso, a denúncia foi oferecida pela Procuradori-Regional
Eleitoral, órgão com atribuição para tanto, e dirigida ao Tribunal
Regional competente para a sua apreciação.
De outro lado, vícios do procedimento investigatório não infirmam
o subsequente processo àrimirial no qual se desenvolve atividade
instrutória própria. Nessel sentido: RHC no 85.286/SP, ReI. Mm.
Joaquim Barbosa, j. em 2.11.2005, e ARE n° 868.516-AgR, j. em
26.5.2015, sob minha relatoria.
Ademais, é inconstitucional a exigência de prévia autorização
judicial para a instauração de investigação criminal (MC-ADI n°
5.I04IDF, sob minha relatoria, j. em 21.5.2014). A Constituição de
1988 fez uma opção inequívoca pelo sistema acusatório, do que
decorre uma separação ígida entre as tarefas de investigar e
acusar, de um lado, e a de julgar, de outro. Condicionar a
instauração do inquérito policial à autorização do Poder Judiciário
equivale a um controle judicial prévio sobre a condução das
investigações, inexistente r1a Constituição.
Também é legítima, a instauração de Procedimentos
lnvestigatórios Criminais (PIC) de natureza penal pelo Ministério
Público, a fim de instruir inquéritos policiais ou subsidiar o
oferecimento de ação penal. Precedentes.
Por fim, a Corte Regional não apreciou os requisitos
autorizadores do recebim4do da denúncia, uma vez que acolheu de
imediato a preliminar de nulidade, rejeitando, por esse fundamento, a
denúncia. Dessa forma, a fim de se evitar a supressão de instância,
impõe-se apenas afastar a nulidade reconhecida e determinar o
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retorno dos autos à origem para análise do recebimento da
denúncia, superado esse pbnto.
8. Recurso especial eleitoraI a que se dá parcial provimento."
(Recurso Especial EleitoraInb 12935, Acórdão, Rel.Min. Luís Roberto
Barroso, Publicado no DJe de 26.11.2018)
Em orientação semeIhnte, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
"PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. FRUDE EM DISPENSA DE LICITAÇÃO.
PREFEITO. AUTORIDADE: COM FORO POR PRERROGATIVA DE
FUNÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO A PEDIDO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PODER
JUDICIÁRIO.
DESNECESSIDADE. DEtERMINAÇÃO PELO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DE REMESSA IDOS AUTOS À SUBPROCURADORIA
GERAL DE JUSTIÇA.i SUPERVISÃO DO FEITO PELA
AUTORIDADE JUDICIAL COMPETENTE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEÕAL.
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA. HIPÓTESE NÃO COMPROVADA DE PLANO. PRESENÇA
DE INDICIOSM1NIMOS DE AUTORIA.
AFASTAMENTO. NECESIDADE DE AMPLO REEXAME DA
MATÉRIA FÁTICO-PROBÁTÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1 'No que concerne às investigaçôes relativas a pessoas com foro
por prerrogativa de função, tem-se que, embora possuam a
prerrogativa de serem proceSsados perante o Tribunal, a lei não
excepciona a forma comó se procederá à investigação, devendo
ser aplicada, assim, a regra geral trazida no art. 50, inciso II, do
Código de Processo Penal, a qual não requer prévia autorização
do Judiciário'. (REsp 163962IRN, Quinta Turma, ReI. Mm.
Reynaldõ Soares da Fonseca, DJe 16111/2016)11 - In casu, embora
o recorrente, então PrefEito Municipal, tenha sido inicialmente
investigado, diretamente, i, pelo Ministério Público estadual, que
solicitou a instauração dé inquérito à autoridade policial, o eg.
Tribunal de origem, ao julgr o writ, determinou a remessa dos autos
da investigação à Subproçuradoria Geral de Justiça, que enviou o
procedimento invastigatóriô ao Tribunal estadual. Caberá, portanto à
douta Procuradoria Geral de Justiça, requerer a convalidação, ou
não, dos atos investigatórios já praticados no bojo do Inquérito
Policial ora impugnado.
1
Recurso ordinário em habes corpus desprovido."
(RHC 93.723/PE, ReI. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 7.8.2018, DJe de 15.8.201 8)
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Portanto, a investigação sem autorização judicial não viola o
juiz natural, tampouco prejudica as provs decorrentes.
Não pode ser acolhida, ainda, a alegação de incompetência da
Justiça Eleitoral para julgar os crimes de responsabilidade previstos no
Decreto-Lei n° 201/1967. Tratando-sd de crimes conexos a crimes de
competência desta Justiça especializada, prorroga-se a competência, nos
termos dos arts. 78, inciso IV, e 81 do Cdigo de Processo Penal.
O Supremo Tribunal Federal em julgado recente, corroborou
tal entendimento, reafirmando a competência da Justiça Eleitoral para o
julgamento dos crimes conexos (lnq. 445, ReI. Mm. Roberto Barroso, julgado
em 14.3.2019, pendente de publicação).
Mérito
As alegações de mérito co recurso de Manoel Messias Sukita
Santos são repetidas quase que integralmente no recurso de Ana Carla
Santana Santos e Maria Aparecida Nuns e, em sua maioria, não podem ser
conhecidas em sede de recurso especial.
Inicialmente, deve-se ressaltar que a alegação de que a
condenação se fundamentou em depoinientos testemunhais contraditórios foi
expressamente afastada pelo acórdão recorrido, que entendeu que as provas
demonstraram com segurança a prática criminosa. Reformar tal entendimento
demandaria reexame do acervo fáticc-probatório, vedado pela Súmula n°
24JTSE.
Os recorrentes afirmam que o ordenamento jurídico brasileiro
não admite o "chamamento de corréus", sendo vedada a condenação com
fundamento em depoimentos de coautoes dos delitos. Além disso, o acórdão
não teria verificado a efetiva condição dd eleitor dos supostos beneficiários das
vantagens entregues. No entanto, essas alegações carecem de
prequestionamento, pois o acórdão recorrido reconheceu a preclusão da
matéria por não ter sido trazida aos autos em momento oportuno. Confira-se
(fi. 805):
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"Retornando ao caso em exame, verifica-se que, após o recebimento
da denúncia, em 23/07/2915 (fis. 13/14), ele ofereceu defesa, em
28/08/15 (fis. 36/39); apresentou alegações finais, em 23/02/17 (fis.
295/301) e interpôs recurso, em 04/05/2017 (fis. 364/391).
Em nenhuma das três oportunidades em que interveio nos autos defesa, alegações finais erazões recursais - ele se insurgiu quanto
aos pontos descritos nos itens "a" (qualidade de eleitores dos
beneficiários da vantagem entregue) e "b" (inidoneidade dos
testemunhos de corréus) aima elencados.
E, também nenhuma insurgência se vislumbra, nas alegações finais
ou razões recursais, a respeito dos pontos descritos nos itens "c" e
"d" acima.
Todos esses pontos, apesar das oportunidades havidas em fases
processuais anteriores, s6 vieram a ser questionados na peça
embargante, o que caracteriza inovacão recursal."
Portanto, havendo reconhecimento da preclusão das matérias
na instância ordinária, descabe sua ariálise em recurso especial, conforme
aplicação da Súmula n° 72/TSE.
Ademais, o acórdão recorrido indicou provas testemunhais que
demonstraram a necessidade de aprésentação do título de 'eleitor para o
recebimento de R$ 40,00, tornando incua a argumentação de que não foi
comprovada a qualidade de eleitor (provs referidas às fis. 677-679).
Em acréscimo, embora os recorrentes afirmem que não se
pode admitir a oitiva dos corréus como fundamento para condenação, existem
dois óbices probatórios ao acolhimer

da alegação. Em primeiro lugar, o

acórdão recorrido fundamenta-se em liversas provas do cometimento dos
crimes, entre elas diversas informaç

s e relatórios da Corte de Contas

Estadual que corroboram os depoim

tos. Em segundo lugar, em nenhum

momento restou comprovado que to

s as testemunhas, de fato, fossem

corrés, pois não se demonstrou que tc as elas aceitaram vantagem em troca
do voto - até mesmo porque o recoi

apenas trouxe tal argumento em

sede de embargos de declaração.
Portanto,

ainda

se superasse o óbice do

prequestionamento, o acolhimento da pietensão recursal demandaria reexame
do acervo probatório, vedado pela Súmula no 24/TSE.

19

REspe no 42-10.201 5.6.25.0005/SE

Igualmente, o acórdão rÉ corrido afastou de maneira explícita a
alegação de que houve mera prome:ssa genérica de vantagem, pois "o
arcabouço probatório viabiliza um juízo de certeza no tocante à dação irregular
de R$ 40,00 vinculada com o pedido expresso de voto na chapa majoritária
apoiada pelo recorrente" (fi. 686). Mais dma vez, incide a Súmula n° 24/TSE.
Prosseguindo, os recoçrentes afirmam que o acórdão não
demonstrou a correlação entre condutas concretas e as imputações; pelo
contrário, o acórdão teria presumido a responsabilidade em razão de suas
funções ou posições hierárquicas, configurando responsabilidade objetiva.
Em primeiro lugar, a afirmação recursal de que o acórdão teria
expressamente aferido a responsabilidade criminal de forma objetiva em razão
da simples posição hierárquica aproxima-se da má-fé. Pelo contrário, o
TRE/SE reiteradamente afastou as alegações de responsabilização objetiva,
indicando os atos concretos dos recorrentes e ressaltando que se amoldavam
às condutas de "ordenar" ou "efetuar" previstas no art. 10, inciso V, do DecretoLeín0201/1967.

j

Nesse sentido, extrai-se do acórdão recorrido as seguintes
informações, dentre diversas outras que poderiam ser citadas:
Concessão de benesses a 142 pessoas sem lei autorizadora
pela recorrente Ana Carla Santana Santos (fl. 687-687-v);
As condutas do recorrente "Sukita", que "autorizava e
entregava valores pecuniários não previstos em lei,
nominados de auxílics financeiros, ou em desacordo com
esta, quando de tratava do bolsa ajuda, contando para tanto
com a participação da ré Ana Cana Santana Santos, então
Secretária Municipal de Assistência Social, a qual aprovava,
definia e distribuía taribém os valores" (fi. 687-v);
Os recorrentes Ana

t Santana Santos, Maria Aparecida

Nunes e Arnaldo

Neto reconheceram as assinaturas

apostas nos

s que fazem parte do inquérito

policial, demonstrand atos administrativos concretos a eles
imputados (fi. 687-v);
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A recorrente Maria Aparecida Nunes ordenou despesas
irregulares e participou do desvio de receitas públicas,
conforme demonstram assinaturas verificadas na audiência
de instrução e julgamnto (fI. 688);
A indicação de

unhas que receberam cheques na

casa de "Sukita" e

o teriam presenciado ordenando que

Ana Cana fizesse o
Como se observa dos

para pagamento (fls. 678-679).
acima referidos, o acórdão

recorrido indica as condutas concretas jque se amoldam aos verbos típicos e
demonstra o elemento subjetivo das condutas dos recorrentes. A alegação de
responsabilidade objetiva, exaustivamente afastada nos autos, se direciona
pura e simplesmente ao reexame das provas analisadas pelas instâncias
ordinárias. Incide, portanto, o óbice da Súmula n° 24ITSE.
Os recorrentes afirmam, ainda, que há erro na qualificação
jurídica do fato enquadrado rio art. 1°, inciso 1, do Decreto-Lei n° 201/1967 e
que a qualificação correta seria o crime do art. 1, inciso IV, do mesmo
diploma, já que os recursos foram destinados à coletividade. Aduzem, ainda,
que teria ocorrido bis in idem, pois as condenações pelos crimes previstos no
art. 10, incisos 1 e V, do Decreto-lei n0 201/1967 teriam decorrido do mesmo
fato, qual seja, a distribuição de recursõs sem a observância dos requisitos do
programa social.
Esses dois argumentos não podem ser conhecidos, pois
quanto a eles foi reconhecida a preclusão, conforme se extrai da fI. 805.
Verifica-se que foram arguidos pela primeira vez em embargos de declaração
opostos ao acórdão recorrido, não tendo sido efetivamente analisados pela
instância ordinária. Incide, portanto, o ólice da Súmula n° 72/TSE.
Ainda que reconhecida a preclusão, o acórdão dos embargos
de declaração afirmou expressamente que as provas revelaram condutas
distintas, subsumidas individualmente ao inciso 1 ou ao inciso V do art. 11do
Decreto-Lei no 201/1967. Por um lado, restou demonstrado que os recorrentes
distribuíram benefícios sem a observâkcia dos critérios do programa Bolsa
Ajuda; em outras circunstâncias, foi verificada a simples dação de valores para
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outras pessoas (fi. 805-v). Portanto, impossível a verificação de bis in idem no
caso concreto sem que se proceda a novo exame do acervo probatório,
vedado pela Súmula n° 24/TSE.
Acerca da dosimetria da pena, o recorrente Manoel Messias
Sukita Santos alega violação ao princípio da proporcionalidade, pois foram
reconhecidas apenas 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis, e a pena foi
aumentada em mais da metade do mínimo legal. Ocorre, no entanto, que a
dosimetria da pena não é ditada porj fórmula matemática, mas deve ser
realizada pelo magistrado de acordo àom as peculiaridades do caso e as
provas contidas nos autos. Portanto, reconhece-se, em certa medida, a
discricionariedade do magistrado na exasperação da pena-base, ressalvado o
controle de situações teratológicas. Nese sentido:
"Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3.
Crime de incêndio (artigo 250, § 10, do Código Penal). Condenação.
4. Alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade na dosimetria da pena. 5. Permitida certa
discricionariedade ao Juízo a quo na dosimetria da pena. Ausência
de ilegalidade. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental." (HC
148858 AgR, ReI. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
26.10.2018)
"HABEAS CORPUS. ROUO MAJORADO (ART. 157, § 20, 1 e II, do
CÓDIGO PENAL). FIXAÇ.O DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. APELAÇÂO EXCLUSIVA
DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÉNCIA. EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. 1. A dosimetria da pena está ligada
ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado
sentenciante após a análse do acervo probatório amealhado ao
longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do
Habeas Corpus, reavaliar los elementos de convicção, a fim de se
redimensionar a sanção. 0 que está autorizado, segundo reiterada
jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos
critérios invocadas, com ai correção de eventuais arbitrariedades, o
que não se verifica na espécie. 2. Não há falar em reformatio in
pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação
exclusiva da defesa não representaram advento de situação mais
gravosa para o réu. Precedentes. 3. Habeas Corpus denegado." (HC
126457, Rei. Mm. Marco Aurélio, rei. p/ acórdão Mm. Alexandre De
Moraes, Primeira Turma, julgado em 12.9.201 7)
No caso concreto, a péna do crime do art. 299 do Código
Eleitoral varia entre 1 e 4 anos. lilavendo o reconhecimento de três
circunstâncias judiciais desfavoráveis, no há violação da proporcionalidade na
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fixação da pena-base em 2 anos e 6 meses e não há fixação teratológica da
pena a ser corrigida pela instância especial.
O recorrente defendel, ainda, que a culpabilidade, as
circunstâncias e a consequência do crime do art. 299 do Código Eleitoral foram
avaliadas de maneira incorreta. Da msma forma, defende que o dano ao
erário não pode justificar aumento na pena-base dos crimes previstos no art.
l, incisos 1 e V, do Decreto-Lei n° 01/1967, por se tratar de elemento
essencial do primeiro tipo e não ter relaço com o segundo delito.
No entanto, esses argumentos acerca da legalidade da
fundamentação utilizada para avaliar de forma negativa as circunstâncias
judiciais não foram debatidos pelo acórdão recorrido, que se limitou a analisar
a existência ou não de concurso formali. Da mesma forma, não foram opostos
embargos de declaração para esclarecer, a matéria.
Dessa maneira, não hvendo análise explícita, no acórdão
recorrido, sobre os fundamentos da dosimetria, descabe analisá-los em
instância especial, nos termos da Súmula n° 72/TSE.
Ainda que assim não fosse, observa-se que a fundamentação
adotada pela sentença é idônea. A c

foi valorada negativamente

em razão do desvio de recursos de nados à satisfação de necessidades
básicas da população; as circunstânc

, em razão da utilização de espaços

públicos para a prática criminosa; a

uência do crime, em razão da

efetiva subtração da liberdade do eleitori Não há ilegalidade na fundamentação
adotada pelo magistrado sentenciante.
Igualmente, as consequências dos crimes previstos no art. 1,
incisos 1 e V, do Decreto-Lei n° 201/1967 foram avaliadas negativamente em
razão do prejuízo considerável aos

es públicos. Embora o prejuízo seja

inerente ao tipo contido no inciso 1,

consequências foram agravadas, no

caso concreto, em razão de prejuízo

ou seja, em montante que

extrapola o tipo penal. Não há ilegalidade, portanto, na fixação da pena.
Por fim, o recorrente MnoeI Messias Sukita Santos pleiteia o
afastamento do concurso formal imprório aplicado aos crimes de corrupção
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eleitoral. Ocorre, no entanto, que o ac&dão recorrido está em conformidade
com a jurisprudência do TSE sobre a matéria:
"Recurso especial eleitoral. Crime eleitoral. Corrupção eleitoral.
Concurso formal imperfito. Caracterização. Impossibilidade de
revisão de fatos e provas. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.
Não há violação ao arti 275 do Código Eleitoral quando as teses
da defesa são examinada.
O recurso especial não se presta ao reexame de matéria fáticoprobatória.
O crime de corrupçãõ eleitoral (Cód. Eleitoral, art. 299), na
modalidade 'prometer' ou 'oferecer', é formal e se consuma no
momento em que é feita à promessa ou oferta, independentemente
de ela ser aceita ou não.
A oferta de dinheiro em troca do voto, realizada em ação única, a
mais de uma pessoa, caracteriza o tipo do art. 299 em relação a
cada um dos eleitores identificados.
Há concurso formal impróprio, ou imperfeito, quando o
candidato, em conduta única, promete bem ou vantagem em
troca do voto de dois ou mais eleitores determinados, agindo
com desígnios autônomos (Cód. Penal, art. 70, segunda parte).
Recurso especial desprovido."
(REspe n° 12266-97IMG, ReI. Mm. Henrique Neves Da Silva,
Publicação no DJe em 30.9.2014)
Ressalte-se que o adórdão recorrido analisou as provas
colhidas nos autos e concluiu que o recorrente "atuou, portanto, com 4 (quatro)
desígnios autônomos (intenções) comprovados nos autos quanto à prática do
delito em espécie" (fi. 690). Inafastáveli portanto, a regra do concurso formal
impróprio (art. 70, segunda parte, do Código Penal).
Dessa maneira, não se pode conhecer das supostas
ilegalidades apontadas pelo recorrente IManoel Messias Sukita Santos quanto
à dosimetria.
As recorrentes Maria Ararecida Nunes e Ana Cana Santana
Santos também pedem a reforma da

de suas penas, pelos mesmos

fundamentos trazidos pelo recorrente
Ocorre, entretanto, que

foi afastada a violação ao princípio

da proporcionalidade na dosimetria da

ia. Conforme se extrai dos autos, a

pena foi exasperada acima do mínimo

em razão da valoração negativa de
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três das circunstâncias
judiciais do art. 59 do Códiao
Penal, não havendo
- -ilegalidade a ser corrigida.
Igualmente, as alegaçhes de fundamentação inidônea na
dosimetria não foram questionadas io acórdão recorrido, carecendo do
requisito do prequestionamento, confornie exigido pela Súmula n° 72/TSE.
Portanto, os recursos
Santos, Ana Carla Santana Santos e

de Manoel Messias Sukita
Aparecida Nunes não podem ser

conhecidos.

O recurso especial de Arnaldo Santos Neto direciona-se,
exclusivamente, ao reconhecimento de suposta nulidade em razão da
ausência de intimação para o oferecimEnto de defesa prévia ao recebimento
da denúncia, conforme exigido pelo art. 514 do Código de Processo Penal.
Ocorre, entretanto, que também essa suposta nulidade não foi
arguida em momento oportuno, sendo tazida aos autos pela primeira vez nos
embargos de declaração opostos na origem. Por essa razão, foi reconhecida a
preclusão da matéria na origem, implicando, dessa forma, a inadmissibilidade
de sua análise no recurso especial, nos termos da Súmula n° 72ITSE.
A jurisprudência entend6 que a defesa prévia do art. 514 do
CPP aplica-se somente às hipóteses m que a denúncia descreve crimes
funcionais típicos e não à situação em que são imputados também crimes não
funcionais. Além disso, sua inobservância configura nulidade meramente
relativa, que se entende superada pela superveniência de sentença
condenatória. Confira-se:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PENAL E PRObESSO PENAL. CRIME DE PECULATO.
ARTIGO 312, § 1°, DO CDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DEFESA
PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 514 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL.
SUPERVENIÉNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO. INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DO "PAS DE iNULLITÉ SANS GRIEF". INEXISTÊNCIA
DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVÍDO. 1. A posição firme desta Corte é no
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sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas,
pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563
do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a
fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada
prestação jurisdicionai. Cuida-se de aplicação do princípio
cognominado de "pas de nullité sans grief, aplicável tanto a
nulidades absolutas quanto relativas. 2. In casu, o recorrente foi
condenado à pena de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de
reclusão, em regime inicialisemiaberto, pela prática do crime previsto
no artigo 312, § 1°, dc artigo 71 do Código Penal, por 160 (cento e
sessenta) vezes. 3. A siiperveniência de sentença condenatória
demonstra a inexistência de prejuízo à defesa, eis que a finalidade
da defesa preliminar, prevista no artigo 514 do Código de Processo
Penal, é evitar a instauração temerária da ação penal. 4. A reiteração
dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da
impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada.
Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rei. Mm. Ricardo
Lewandowski, DJe de 9.52017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma
Rei. Min. Edson Fachin, DJe de 17.5.2016; RHC 124.487-AgR,
Primeira Turma, Rei. Min Roberto Barroso, DJe de 10.7.2015. 5.
Agravo regimental desprovido." (RHC 159674 A9R, Rei. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 10.9.201 8)
"Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria
criminal. Alegada violação do art. 50, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV,
da Constituição Federal. Ofensa reflexa à Constituição. Pretendida
nulidade por inobservância do art. 514 do CPP. Imputação de crimes
funcionais e não funcionais.
'
Prejuízo não demonstrado.
Superveniência, ademaisi de sentença condenatória. Nulidade
inexistente. Crimes de Peculato e de coação no curso do processo
(CP, 312 e 344). Revisão criminal. Cabimento. Ofensa reflexa ao
texto constitucional. Pretensão de absolvição ou, alternativamente,
de afastamento dos efeitõs secundários da condenação (perda de
cargo público). Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade.
Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A afronta aos
princípios da legalidade, dõ devido processo legal, da ampla defesa,
do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação
jurisdicional, quando depénde, para ser reconhecida como tal, da
análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa
indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi
reafirmado no julgamento do ARE n° 748.371/MT, Relator o Ministro
Gilmar Mendes, DJe de 1°18113, sob o rito da repercussão geral. 3.
Havendo imputação de crimes funcionais e não funcionais, não se
aplica o procedimento previsto nos arts. 513 e seguintes do Código
de Processo Penal, a tornar prescindível a fase de resposta
preliminar nele prevista. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de que, para o reconhecimento de nulidade por
inobservância da regra prévista no art. 514 do CPP, é necessária a
demonstração do efetivo prejuízo causado à parte. 5. A
superveniência da sentença condenatória torna prejudicada a
pretensão de anulação da ação penal para renovação da resposta
prevista no art. 514 do Código de Processo Penal. Precedentes. 6.
Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido
demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-
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probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o
enunciado da Súmula n° 279/STF. 7. Agravo regimental a que se
nega provimento." (ARE 11072424 AgR, Rei. Mm. Dias Toifoli,
Segunda Turma, julgado em 7.5.201 8)
Portanto, de toda forma,1 torna-se inviável o reconhecimento da
alegada nulidade.
Verifica-se, nos três rcursos analisados, a alegação de
expressiva quantidade de preliminares e nulidades processuais e probatórias
que não foram alegadas em moment9 oportuno, sendo aventadas apenas
após a condenação em segunda instncia ou então em sede de recurso
especial. Mesmo com diversas oportuni1dades de manifestação e de exercício
do direito de defesa, os recorrentes insistem em trazer "novas" alegações de
nulidade que omitiram anteriormente, todas elas inexistentes, conforme já
demonstrado.
Essa técnica, conhecida como "nulidade de algibeira", consiste
na estratégia de não alegar deterninada nulidade e manter-se inerte,
"guardando-a" para o momento processLiai em que se tornar mais conveniente
a quem alega. Dessa maneira, se busca a anulação do processo depois de
grande parte de seu curso, tumultuando a jurisdição e, em último grau,
acarretando a prescrição da pretensão punitiva. Tal omissão deliberada fere o
princípio da boa-fé objetiva, que deve ser vetor interpretativo não apenas do
processo civil, mas de todos os sistemas processuais.
No caso concreto, grande parte das alegações trazidas pelos
recorrentes está preclusa ou não foi prequestionada e busca apenas o
prolongamento da ação penal, evitando b trânsito em julgado da condenação.
Ante o exposto, voto pólo não conhecimento dos recursos
especiais eleitorais.
À Secretaria Judiciária para atualizar a autuação do feito,
conforme procuração de fis. 1.077.
É como voto.
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ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Apenas
em função aqui de alguma anotação mirha. Vossa Excelência está propondo o
não provimento ou o não conhecimento dos recursos especiais?
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): O não
provimento. Na verdade, o Ministério Público Eleitoral trouxe à colação, no
parecer, o não conhecimento.
Boa parte das matérias efetivamente não foram arguidas, mas,
ainda que por algum efeito reflexo até do exame que fiz adentrando o mérito,
creio que o resultado a assentar - é jo que eu estou propondo - é o não
provimento.

VOTO

O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Eminente Presidente,
eminente Relator, quero cumprimentar IVossa Excelência pelo brilhante voto,
inclusive afastando todas essas preIiminres.
Apenas a título de esclárecimento e de alguma preocupação
que me traz, essa pena de treze anos e Seis meses o recorrente está a cumprir
há um ano, está cumprindo a pena há um ano, é pelo crime do artigo 299 com
mais o decreto. E, realmente foi reconhecido o concurso formal impróprio, de
acordo com os precedentes da Casa. Mas dos oito vetores do artigo 59 Vossa Excelência frisa no voto - três forbm considerados desfavoráveis.
Eu só perguntaria a Vossa Excelência se do total da pena de
treze anos e seis meses a base foi aumentada de um e meio.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (relator): A
exasperação da pena-base em um anote meio. O que o recorrente sustenta é
que a pena do crime de corrupção jeleitoral teria violado o princípio da
proporcionalidade - isso está em flsJ 863 dos autos -, pois, segundo o
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recorrente, a pena foi majorada em mais da metade do mínimo legal, o que
assevera - estou aqui a fazer a síntese do
i argumento - que a culpabilidade, as
circunstâncias e a consequência do crime teriam sido avaliadas de maneira
incorreta.
matéria e adentrar na dosimetria,

O problema é que rever
em meu modo de ver, isso, em
avaliação do quadro fático-probatório,
corroborado pelo Tribunal Regional El€
E, no que diz respeito

de recurso especial, esbarraria na
foi levado a efeito na sentença e
ral.
dano ao erário, o recorrente sustenta

que não se poderia justificar o aurr

to da pena-base por se tratar de

elemento essencial do primeiro tipo e r

) ter relação com o segundo. E, aqui,

portanto, advém também o argumento

eventual inadequação da aplicação

da regra do concurso formal impróprio

crime de corrupção eleitoral.

Mas, novamente, para 1 que esse argumento, que não me
parece apenas exclusivamente técnico-jrídico, seja arrostado e enfrentado no
plano da dosimetria da pena, teríamos que revalorar essas circunstâncias, que
é um exame que eu entendo que está obstado pelo limite cognitivo ou de
conhecimento do recurso especial.
Essa é a razão pela quaÍ, coerente com o que tenho entendido,
as cortes superiores, nomeadamente d Supremo Tribunal Federal e aqui no
Tribunal Superior Eleitoral, têm um coijunto de óbices para adentrar nessa
revaloração.
Essa é a razão pela qual não acolhi o provimento. Por isso não
votei pelo não conhecimento, porque, de qualquer maneira, esse argumento
precisa ser conhecido para ser acolhidolou não, e eu entendo que é o caso de
não acolher.
O SENHOR MINISTRO
Vossa Excelência.

MUSSI: Estou acompanhando
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VOTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, Senhores Ministros, eu acolho integralmente o como sempre
kriIhri*
IJi iii •i 1 t

V

de MiniQfre
Ihin
tI iii i.
lviii 1 iLl
i

Tenho apenas uma consideração a fazer no que diz respeito à
fundamentação da sentença, para fins1 de consideração, ou não, de habeas
corpus de ofício, que é o seguinte aspe6to:
Diz lá, a decisão estabeleceu três critérios de valoração
negativa da culpabilidade: desvio de recursos destinados à satisfação de
necessidade básica da população, circunstâncias em razão da utilização de
espaços públicos para a prática criminosa e a consequência do crime em razão
da efetiva subtração da liberdade do eleitor.
É certo que a doutrina, em boa parcela, considera o crime de
corrupçãb formal. Assim, indépenderia de resultádo. Contudo, quer me parecer
que é da essência do tipo essa tentativa, pelo menos, da subtração da
liberdade do eleitor.
Corrompe-se, no caso, visando a um objetivo, e não há no tipo
do 299 outro que não seja a restriç1ão de algo muito importante para a
cidadania, que é a liberdade de votar.
Prefiro entender que esse elemento, assim considerado, não
justifica de por se o acréscimo, e houve um acréscimo para cada uma dessas
consequências de seis meses, salvo equívoco, nessa fração, nesse percentual
de seis meses da consequência do crime pela óbvia subtração da liberdade do
eleitor.
Então, eu estou tendeite a confirmar a decisão do Ministro
Fachin, porém concedendo um habeas corpus de ofício para reduzir em seis
meses, apenas seis meses, as penas aplicadas aos réus, cuja fundamentação
levou para efeito de exasperação da ena a consequência da subtração da
liberdade do eleitor.
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Era a única considerção que faria, mas submetendo à
apreciação do Colegiado.

VOTO (ratificação)

A SENHORA MIN

ROSA WEBER (presidente): Na

verdade, eu ia perguntar se o em

te Ministro Fachin teria alguma

consideração a fazer sobre essa propo

de concessão de habeas corpus de

ofício para efeito de redução da dosimel

em seis meses.

O SENHOR MIN
obviamente não apenas compreendo as

EDSON FACHIN (relator): Eu
iissas a partir das quais o Ministro

Og traz esta proposição... Efetivamente há três circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a pena-base, neste caso, foi fixada em dois anos e seis
meses, sendo que a pena varia de um a quatro e foi fixada em dois anos e seis
meses.
De modo que, se jadentrarmos no conjunto dessas
circunstâncias, tal como fiz referência ao eminente Ministro Mussi, isso teria de
algum modo, a meu ver, que nos levar ao exame fático e, por via de
consciência valorativa, em relação a essas questões que dizem respeito à
culpabilidade que foi valorada neaativamente em razão do desvio de recursos
destinados à satisfação das

básicas da população - é o que

consta na sentença.
A segunda, tal como

se o Ministro Og, a utilização de

espaços públicos para a prática cr

sa e a terceira a consequência do

crime. E aí vem a expressão que ch

a atenção do Ministro Og, "em razão

da subtração da liberdade do eleitor".
Eu não reconheço

1 fundamentação ilegalidade que nos

levasse a avançar para o refazimento

dosimetria, embora compreenda, sim,

argumento que o Ministro Og traz à

ação para redimensionar a latitude de

compreensão de um juízo valorativo d

circunstâncias, numa percepção mais

restrita da compreensão da fundamen

das circunstâncias favoráveis.
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Mas, de novo, é o enurciado da Súmula n° 72, que, em meu
modo de ver, coloca o voto tal como eu frouxe na antessala. E, não obstante o
sempre gentil e lúcido convite do voto do Ministro Og para adentrar a sala
dessa argumentação, eu ainda fico na proposição, tal como eu trouxe
originalmente.
O SENHOR MINIS11RO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, eu posso fazer só um...
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Está
com a palavra. Eu vou ter que me retirarJ mas, nos próximos processos, não há
a necessidade de quórum integral. Porqiie o Ministro Toffoli já está se dirigindo
ao TSE e nós temos os termos de coopração que serão firmados às 11 horas;
Mas ainda tenho uns minutos. Ouço o voto de Vossa Excelência, a
complementação, com prazer.
O SENHOR MINISTRc.b 00 FERNANDES: É tranquila, é
pacífica...
O Ministro Tarcisio quer fazer uma consideração.

PEDIDO

O SENHOR MIN
NETO: Senhora Presidente, peço vista

VISTA

TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
autos.p)
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EXTRATO DA ATA

REspe no 42-10.2015.6.25.0005/SE. Relator: Ministro Edson
Fachin. Recorrente: Manoel Messias Sukita Santos (Advogados: Magno Israel
Miranda Silva - OAB: 328981DF e c

Recorrente: Ana Carla Santana

Santos (Advogado: Guilherme Nelson

dos Santos - OAB: 51242/DF).

Recorrente: Maria Aparecida Nunes (P

t: Cinthia Queiroz Farias - OAB:

527741DF). Recorrente: Arnaldo San s Neto (Advogados: Manoel Ferreira
Santos Filho - OAB: 9301/SE e outros Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Usaram da palavra,

) recorrente Manoel Messias Sukita

Santos, o Dr. Magno Israel Miranda

va; pela recorrente Maria Aparecida

Nunes, a Dra. Cinthia Queiroz Fa

e, pelo recorrido, Ministério Público

Eleitoral, o Dr. Humberto Jacques de

leiros.

Decisão: Após o voto do relator, negando provimento aos
recursos especiais eleitorais, no que li foi acompanhado pelo Ministro Jorge.
Mussi e, em parte, pelo Ministro Og Fernandes, que negava provimento aos
recursos, mas concedia habeas c

de ofício para reajustar a dosimetria da

pena, com a redução de 6 (seis)

s, pediu vista o Ministro Tarcisio Vieira

de Carvalho Neto.
Aguardam os Ministros

Banhos, Luís Roberto Barroso e

Rosa Weber.
Composição: Ministra
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge

Weber (presidente), Ministros Luís
ussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de

Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Geral

Eleitoral: Humberto Jacques de

Medeiros.

SESSÃO DE 27.6.2019.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTROI TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhora Presidente, trata-se de recursos especiais interpostos contra
acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) pelo qual negado
provimento a recursos criminais manejaJos e mantida a sentença em que se
julgou procedente pretensão acusatória formulada pelo Ministério Público ao
condenar os recorrentes às sanções prvistas no art. 299 do Código Eleitoral
(CE) e art. 10, 1 e V, do DL n° 201/67.
No recurso especial eleitoral, Manoel Messias Sukita Santos
(fis. 817-873) sustenta preliminarmente a nulidade do processo por ausência
de litisconsórcio passivo necessário; por ausência de prévia autorização e
supervisão do órgão jurisdicional competente; por ofensa ao juiz natural; pela
ilicitude das provas colhidas; e por ircompetência. No mérito, defende a
ocorrência de ofensa aos arts. 299 do CE, 3861 III e VII, e 617, ambos do
Código de Processo Penal (CPP), e 13, 18 e 19 do Código Penal (CP). Afirma
ainda ter ocorrido bis in idem quanto ao crime do DL no 201/67 e ofensa à
razoabilidade e à proporcionalidade na dc simetria da pena.
Ana Carla Santana S4tos e Maria Aparecida Nunes (fis.
875/924) reiteram a argumentação expsta no recurso de Manoel Messias
Sukita Santos, ao passo que Arnaldo Santos Neto (fis. 926/939) defende a
ocorrência de ofensa ao art. 514 do CPPI
A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se (fis. 1.041/1.050)
pelo parcial conhecimento e desprovimento dos recursos especiais eleitorais
de Manoel Messias Sukita Santos, .Ana Cana Santana Santos e Maria
Aparecida Nunes, bem como pelo não conhecimento ou desprovimento do
recurso de Arnaldo Santos Neto.
O relator, Ministro Edson Fachin, em percuciente voto, trilhou o
caminho do não provimento dos recursos especiais eleitorais - após
esclarecimentos orais -, em sessão juridicional de 27.6.2019. Na sequência,
o Ministro Jorge Mussi acompanhou o ',oto então proferido, ocasião em que
formulei pedido de vista regimental dos a utos.
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È o relatório do
Passo ao voto.
Senhora Presidente, na sessão jurisdicional de 27.6.2019,
após o voto proferido pelo relator Ministro Edson Fachin, no que foi
acompanhado pelo Ministro Jorge Mussi, o Ministro Og Fernandes refletiu
sobre a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício no caso
concreto, tendo em vista a utilização, na sentença, da argumentação
consistente em subtrair a liberdade do, eleitor para fins de exasperação da
pena na primeira fase da dosimetria, o que poderia ensejar um excesso, haja
vista que tal fato é ínsito à própria elementar do tipo do art. 299 do CE.
À medida que o debate evoluía, refleti sobre o tema e fui
levado a pedir vista dos autos para melhor ponderação, que, após realizada,
leva-me a acompanhar o vertical voto do relator quanto ao afastamento das
preliminares e defesas de mérito, contudo, entendo ser o caso de concessão
de habeas corpus de ofício apenas para redimensionar a dosimetria da pena,
conforme adiante exponho.
Consoante consta do akórdão recorrido, a juíza sentenciante
valorou negativamente, na primeira fasd da dosimetria da pena do tipo do art.
299 do CE, a culpabilidade, as circunstâncias e as consequêrÓias do crime,
conforme rol do art. 59 do CP.
No que concerne às
elevação da pena na gravidade do
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nulo) ou a abstenção do eleitor no processo eleitora!' (AgR-Al no 209-03/MT,
ReI. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.3.2015).
Nesse sentido, por mais reprovável que seja a tentativa de
obtenção de voto popular por intermédio de oferecimento ou promessa de
vantagem, é essa conduta insita à própkia estrutura do crime disposto no art.
299 do CE, ao passo que a subtração da consciência crítica do eleitor acerca
do papel fundamental do direito ao sufrágio é consequência natural ao ato e
que, por esse motivo, não pode ser valokada negativamente, o que denota bis
in idem vedado pelo ordenamento jurídico.
Realço que a constataço que faço dispensa a valoração e
exame do acervo fático-probatório engendrado nos autos, uma vez que a
simples leitura da fundamentação já aponta para a direção da ocorrência de
exasperação com amparo na própria estrutura do tipo penal básico, o que,
apesar de não poder ser taxado jde teratológico é, a meu sentir,
manifestamente ilegal.
Como bem adverte a doitrina, o crime de corrupção eleitoral é
"regra que tutela o livre exercício da librdade de voto, assegurando o direito
de o eleitor proceder a uma escolha de seus representantes sem qualquer
interferência indevida, observando apenas sua percepção pessoal e seu
próprio parâmetro de discemimeno"1 ;

dessa forma, há patente

recrudescimento ilegal da pena pela

afeta à subtração do

eleitor da sua consciência crítica ace

do papel fundamental do sufrágio,
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44/CE, ReI. Min. Admar Gonzaga,
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ZILIO, Rodrigo López. Crimes eleitorais. 32 ed. Salvador:
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2017, p.113.
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expediente" (fis. 342v-344 e 345v), sem o qual nem sequer crime haveria,
como expõem os precedentes deste TriLunal, bem como a doutrina:
Em outros termos, quem doa, oferece ou promete vantagem deve ter
o propósito de obter voto ou conseguir que o eleitor não vote, para
garantir que o adversário não receba a indicação eleitoral, ao passo
que o eleitor que negocia o voto, recebendo ou solicitando benefício,
tem a intenção de dar seu voto para o candidato combinado ou não
comparecer às urnas. Nâô havendo essas intenções por parte dos
envolvidos, não há conduta delitiva.2
ELEIÇÕES 2004 E 2008. AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSOS
ESPECIAIS. AÇÃO PENAL CRIME DE CORRUPÇÃO ELEITORAL.
ART. 299 DO CE. AGRAVOS REGIMENTAIS DOS RÉUS. PROVAS
INSUFICENTES PARA CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE BIS IN
IDEM. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO
ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DOS
RÉUS. SÚMULAS TSE N° 24 E 26. INCIDÊNCIA.
DESPROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO•
PÚBLICO ELEITORAL. IF1APLICABILIDADE DO ART. 400, CPP,
COM REDAÇÃO ALTERADA PELA LEI N° 11.719/2008.
POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO
DOS MOTIVOS DO CIIME. DESPROVIMENTO. EXECUÇÃO
PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. ACÓRDÃO
PENDENTE DE RECURSO ESPECIAL OU EXTRAORDINÁRIO.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL
DO STF E DO TSE.
- Agravos regimentais iriterpostos por José Rogério Cavalcante
Farias e Joselita Camila Bianor Farias
Na origem, o TRE/ALI acolheu parcialmente a preliminar de
nulidade da reabertura da instrução processual, o que ensejou a
anulação das provas próduzidas posteriormente à remessa dos
autos à Corte Regional ante a prerrogativa de foro ostentada pelos
réus. No mérito, o TRE/A.. julgou parcialmente procedente a ação
penal, com fulcro no art. 29 do CE (corrupção eleitoral), afastando,
contudo, as imputações de formação de quadrilha (art. 288 do CP) e
de crime de responsabilidade de prefeito (art. 11, §§ 10 e 21, do
Decreto-Lei n° 201/67).
As alegações de insuficiência probatória e de que suas
condenações são pautadas em provas testemunhais anuladas
necessitam de reexame ide fatos e provas, sendo a via eleita
inadequada para tal finalidàde, nos termos da Súmula n° 24/TSE.
A não configuração dp tipo objetivo do crime de associação
criminosa (CP, art. 288), que corresponde à associação de 3 (três)
ou mais pessoas, de forma estável e permanente, para a prática de
crimes não tem o condão de afastar a agravante de concurso de
pessoas (art. 62, 1, do CP), caracterizada pela ação de 2 (duas) ou
mais pessoas para a reaIizção do fato delitivo.
2 DE BEM, Leonardo Schmitt; CUNHA, Mariana Garcia. Direito penal eleitoral. 2a ed. So Paulo: Conceito Editorial.
2011,p.93.
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4. Não prospera o agravo cujas razões apresentam mera reiteração
das teses expendidas 'no recurso especial, as quais foram
exaustivamente analisadas na decisão agravada, embora de forma
contrária aos interesses dbs agravantes, por incidência do óbice da
Súmula n° 26ITSE.
5. Ê ato discricionário do juiz a análise das circunstâncias judiciais
dispostas no art. 59 d CP, que deve ser feita de forma
fundamentada, a fim de se evitarem ilegalidades. Precedentes do
STJedoSTF.
6. O acórdão regional, ao valorar as circunstâncias judiciais,
entendeu desfavoráveis aos agravantes as referentes à culpabilidade
e à personalidade, medante fundamentação que se apresenta
suficiente e adequada para justificar a reprimenda calculada, em sua
primeira fase, nos limites estabelecidos pelo art. 59 do CP, não
havendo que se falar em ilegalidade.
7. No campo doutrinário, a culpabilidade, em sentido lato, consiste
"na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem", e a
personalidade, no "conjúnto de caracteres exclusivos de uma
pessoa, parte herdada, parte adquirida", circunstâncias que
evidentemente não integram as elementares do crime de corrupção
eleitoral, descrito no art. 299 do CE, pelo que não prospera a tese de
bis in idem.
II - Agravo Regimental do Ministério Público Eleitoral
8. No âmbito dá Justiça Eleitoral, a 'aplicabilidade do art: 400 do
CPP, com a redação quê lhe conferiu a Lei n° 11.719/2008, foi
definitivamente regulamentada pela Res.-TSE n° 23.396, de 17 de
dezembro de 2013.
8. In casu, tendo em vista que a instrução probatória se encerrou
em 2014, quando a matéria estava, inclusive, regulamentada por
este Tribunal Superior, é le ser observada a nova redação do art.
400 do CPP na instrução criminal.
9. A valoração negativa da circunstância judicial dos motivos
do crime para efeito de iiajorar a pena-base na primeira fase da
dosimetria da pena (art. 59 do CP), implicaria indesejável bis in
idem, uma vez que a motivação dos recorrentes deliberadamente corromper a liberdade para o exercício do voto
de forma a se obter a vitória na disputa eleitoral - se confunde
com o dolo específico necessário à configuração do tipo penal
previsto no art. 299 do CE.
III - Da execução provisóri das penas restritivas de direito
10. No caso em apreço, às penas privativas de liberdade aplicadas
aos réus José Rogério Cavalcante Farias e Joselita Camila Bianor
Farias - das quais, à vista do que decidido na decisão agravada,
devem ser deduzidos 4 (cuatro) meses e 15 (quinze) dias - foram
convertidas, no acórdão 1 regional (fis. 2386 e 2388), em duas
sanções penais restritivas de direitos consistentes em: a) prestação
de serviços à comunidade pelo período da condenação a pena
privativa de liberdade; b) prestação pecuniána, nos termos do art. 45,
§ 10, do CP, fixada no importe de 20 (vinte) salários mínimos, a ser
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paga a entidade pública ou, na falta desta, a entidade privada que
tenha destinação social.
Julgado o presente agravo, ainda que pendente de recurso, e
diante do exaurimento das instâncias competentes para revisitar o
conteúdo fático-probatórid dos autos, se consolidam as penas in
concreto aplicadas contra 'José Rogério Cavalcante Farias e Joselita
Camila Bianor Farias, o qilie desencadeia a execução provisória das
penas restritivas de direito, providência que, a teor da iterativa
jurisprudência do STF, taçnbém reproduzida no âmbito desta Corte
Superior, não ofende o préceito da presunção de inocência instituído
pelo art. 50, LVII, da Carta Magna.
Agravos regimentais i desprovidos, com a determinação de
formação de autos suplementares a serem imediatamente remetidos
ao Tribunal de origem ara a execução provisória das penas
restritivas de direito.
(AgR-REspe n° 1763-59/AL, de minha relatoria, DJe de 18.6.201 8)
Observo que o present4 tópico afeto à ocorrência de excesso
na primeira fase da dosimetria da penh quanto à consequência do crime foi
objeto de recurso de forma específica às fis. 864 e 921; contudo, a insurgência
foi suscitada de forma originária nos recursos especiais interpostos, sem que
houvesse o 'efetivo prequestionámento da matériá, em flagrante saRo de
instância. Não é outra a razão pela qul o relator, de forma técnica, rejeitou a
argumentação trazida ao salientar que ambém não foram opostos embargos
de declaração na origem para o esclar?cimento da matéria, em aplicação da
Súmula n° 72/TSE.
Ainda assim, entendo que o caso merece ser analisado por
intermédio de concessão de habeas corpus de ofício, não porque houve
ofensa ao quantum em si da exasperação, mas pelo recrudescimento da pena
com base em argumentação que expôs verdadeira elementar do tipo, o que
findou por elevar a pena abstratamente Iprevista pelo legislador para reprimir a
conduta.
Destaco que o Superidr Tribunal de Justiça possui diversos
precedentes no sentido da possibilidade de concessão da ordem de ofício para
fins de redimensionar a dosimetria da pena não só em situações teratológicas,
mas também em casos excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso
reconhecíveis de plano, sem que hja a necessidade de incursões em
aspectos fáticos e probatórios, justamerte como a hipótese dos autos, em que
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a pena-base é exasperada com fundamento teórico-abstrato coincidente com a
elementar do tipo. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO! QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
PENA-BASE FIXADÀ ACIMA DO MINIMO LEGAL.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À CULPABILIDADE E
Às CONSEQUÊNCIAS DO DELITO CONSIDERADAS NEGATIVAS.
FUNDAMENTAÇÃO 1 INIDÔNEA COM RELAÇÃO Às
CONSEQUÊNCIAS. MORTE DA VITIMA. ELEMENTAR DO TIPO
PENAL. ORDEM 1 CONCEDIDA DE OFICIO PARA
REDIMENSIONAR A PENA-BASE. DECISÂO MANTIDA. AGRAVO
A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A revisão da pena 1imposta pelas instâncias ordinárias via
habeas corpus é possível somente em situações excepcionais
de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder reconhecíveis de
plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou
fáticos e probatórios, consoante orientação pacificada neste
Superior Tribunal.
A elevação da pena básica, lastreada na avaliação negativa das
consequências do crime, qual seja, a morte da vitima, não
apresentou qualquer o:utro elemento apto a demonstrar que a
elementar responsável pela tipificação do crime descrito no art. 121
do Código Penal traríspantou a normalidade a fim de apontar úma
maior reprovabilidade dó delito e, desse modo, justificar a majoração
da sanção aplicada. Precedentes.
O fato de a vítima ser um pai de família, como arguiu o Ministério
Público na presente lirresignação, não foi considerado pelas
instâncias ordinárias, não sendo possível neste momento processual
acrescentar fundamentó a fim de manter a análise desfavorável da
circunstância judicial relativa às consequências do delito.
Agravo regimental dsprovido.
(AgR-AgR-HC n° 457.072/SE, ReI. Mm. Jorge Mussi, Quinta Turma,
DJe de 27.6.2019 - grifdi)
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, tal orientação
também é adotada, ainda que de forma mais restrita, tendo em vista a
i pena é questão relativa ao mérito da
compreensão de que a dosimetria da
ação penal e, por isso, está necessriamente vinculada ao conjunto fáticoprobatório. Mesmo com essa respeitável visão estreita, contudo, há situações
em que, uma vez dispensada a revaIração fática e atestada a ilegalidade na
técnica em abstrato da dosimetria, é possível conceder a ordem de ofício.
Colaciono precedentes de ambas as rrurmas da Suprema Corte correlatas ao
tema:
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Penal e Processual penal. Agravo regimental em Habeas Corpus.
Tráfico de Drogas. Réu primário. Inadequação da via eleita. Ordem
concedida de ofício.
Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus
com todas as peças necessárias ao exame da pretensão nela
deduzida (HC 95.434,' Relator o Mm. Ricardo Lewandowski; HC
116.523, Rei. Min. Dias Toifoli; HC 100.994, Rei5. Min5. ElIen Gracie;
HC 94.219, ReI. Mm. Ricardo Lewandowski).
A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal,
estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório,
não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da
causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.
Hipótese em que asrazães apresentadas pela parte agravante e
a superveniente manifestação do Ministério Público Federal
recomendam a concessão da ordem de ofício, não obstante a
inadequação da via eleita.
O paciente, primário, foi condenado a 2 anos e 11 meses de
reclusão, em regime aberto, por tráfico privilegiado (art. 33, § 40, da
Lei de Drogas). Ocorre que a quantidade de drogas apreendidas (50
adesivos de LSD e 67comprimidos de ecstasy pesando, no total,
21,859) foi consideradatanto na primeira quanto na terceira fase da
dosimetria da pena. Em contrariedade, portanto, à orientação fixada
pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que
"configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade
da substância ou do prõduto para fixar a pena base (primeira etapa)
e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser
imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 40 do art. 33 da Lei
11.343/2006)" (HCs 112.776 e 109.193, ReI. Ministro Teori
Zavascki).
Agravo regimental desprovido. Concessão da ordem de ofício
para que o Tribunal de! segundo grau refaça a dosimetria da pena,
observada a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal
Federal.
(AgR-HC no 146.777/M1, ReI. Mm. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe de 10.9.201 8)
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria
criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas
nos 282 e 356 da Corte. Precedentes. Prescrição da pretensão
punitiva. Não ocorrência. Agravo regimental não provido. Tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06). Impossibilidade de
valoração negativa cumülativa da natureza e da quantidade da droga
na primeira e na terceira fases da dosimetria. Bis in idem. Habeas
corpus concedido de ofício para reconhecer a incidência da causa de
diminuição de pena do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06 e determinar ao
juízo de origem que,fundamentadamente, fixe o percentual
correspondente de redüção e o regime inicial de cumprimento da
pena condizente.
1. Não se admite o rècurso extraordinário quando os dispositivos
constitucionais que nelè se alega violados não estão devidamente
n0
prequestionados. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.

NN
201

REspe n°42-10.2015.6.25.0005/SE

41

A prescrição em diréito penal, em qualquer de suas modalidades,
é matéria de ordem jpública e, por isso, pode ser arguida e
reconhecida a qualquertempo (CPP, art. 61).
Na hipótese vertent, a prescrição da pretensão punitiva não se
efetivou, porquanto o lapso temporal necessário a seu
reconhecimento não fi alcançado entre os marcos interruptivos
válidos (CP, art. 117).
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Não se admite a valoração negativa cumulativa da natureza e da
quantidade da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria
(ARE n° 666.334/AM-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de
3/4/14).
6. Habeas corpus concedido de ofício para reconhecer a incidência
da causa de diminuição~i de pena do art. 33, § 40, da Lei n° 11.343/06
e determinar ao juízo de origem que, fundamentadamente, fixe o
percentual correspondnte de redução, bem como o regime inicial
condizente.
(A9R-ARE n° 1092775/SP, Rei. Mm. Dias Toifoli, Segunda Turma,
DJe de 23.4.201 8)
Com efeito, no caso específico dos autos, com relação a
Manoel Messias Sukita Santos, hou3/e elevação da pena-base em 6 meses
para cada tópico valorado negativmente na primeira fase da dosimetria.
Como a exasperação ocorreu com base na culpabilidade, nas circunstâncias e
nas consequências do crime, elevou-se a pena em 1 ano e 6 meses na
primeira etapa trifásica, com o estabelecimento final da pena pelo crime do art.
299 do CE em 2 anos e 6 meses de reclusão, além de 8 dias-multa no valor de
1 salário mínimo.
O caso, portanto, é de supressão de 6 meses de reclusão e,
proporcionalmente, 1 dia-multa, unia vez afastada a causa para tornar
superlativa a pena em relação às cènsequências do crime. Não houve, por
conseguinte, incidência de circunstânôias atenuantes ou agravantes, tampouco
causas de aumento ou diminuição dapena. Nesse norte, a pena definitiva pelo
crime isolado do art. 299 do CE dee ser fixada em 2 anos de reclusão e 7
dias-multa. Tem-se hígida, ademais, a técnica do concurso formal impróprio
aplicada, consoante precedente dest$ Tribunal (REspe no 12266-97/1VIG, Rei.
Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de 30.9.2014).
Com relação ao crime do art. 299 do CE praticado por Ana
Clara Santana Santos, houve fixaçãc da pena final em 2 anos e 6 meses de
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reclusão, além de 10 dias-multa no valor de 1/2 salário mínimo. Pela mesma
lógica acima empregada, a pena definitiva pelo crime isolado deve ser fixada
em 2 anos de reclusão e 8 dias-multal
Ante o exposto, acompanho o relator ao negar provimento
aos recursos eleitorais interpostos, porém, concedo habeas corpus de
oficio a fim de, tão somente, afastar a exasperação pela consequência do
crime na primeira fase da dosimetria em relação ao tipo do art. 299 do CE
e, por isso, fixar a pena definitiva d: a) Manoel Messias Sukita Santos em
11 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, assim como 28 dias-multa, no
valor de 1 salário mínimo vigente à época do fato; e b) Ana Cana Santana
Santos em 5 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, assim como 8 diasmulta, no valor de

/2

salário mínim4 vigente à época do fato.

Mantenho hígidos os demais pontos do acórdão recorrido, nos
termos do voto do relator.
É como voto.

ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINIS1iRA ROSA WEBER (presidente): Alguma
observação, Ministro Tarcisio?
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Eu estava comentando con o Ministro Mussi, eu não sei se Sua
Excelência votou quanto à questão do habeas corpus. Excelência tem essa... çj)
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Nós
temos o Ministro Mussi acompanhanJo aqui - é o registro que nós temos -, o
Ministro Edson Fachin negando provimento aos recursos especiais. Sem
concessão de ordem de habeas corps de ofício.
Nós temos quatro negando provimento aos recursos especiais,
e dois - que é Vossa Excelência, Ministro Tarcisio, acompanhando o Ministro
Og - na concessão da ordem de ofícib, indiferentes as questões.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Senhora
Presidente, eu, na assentada passada, no caso referido pelo Ministro Tarcisio,
votei acompanhando Sua Excelência !no sentido de que era possível, sim, aferir
e propor a dosimetria.
Como entendo, pels palavras de Vossa Excelência, que
podemos rediscutir esse assunto, eu';, mantendo-me fiel àquele entendimento,
acompanho mais uma vez o voto de Sua Excelência, com todas as vênias à
divergência.
Na verdade, é somdnte quanto à questão da concessão do
habeas corpus; no mais, acompanho o relator.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): A
divergência, a rigor, é quanto à concessão da ordem de habeas corpus de
ofíció. Nós temos dois vótos deferindc e dois que não deferem.
O SENHOR MINIS11RO SÉRGIO BANHOS: Deferindo o
habeas corpus.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Assim,
então Vossa Excelência acompanha e, ao deferir, acompanha a posição do
que também defere.

Ministro Tarcisio, e não a do Ministro
O SENHOR MINI

SÉRGIO BANHOS: Perfeitamente.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINIS1jRO JORGE MUSSI: Ministra Rosa, na
sessão passada, nós discutimos a! possibilidade de refazer a pena nessa
instância. E houve.., tiveram entendmentos diferentes para baixar, para que
fosse refeita a sanção em primeiro gru.
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Eu trouxe vários precedentes, inclusive de minha relatoria,
sendo perfeitamente possível já sair daqui com a situação totalmente definida.
Então, eu fico a pensr: se eu estou votando no sentido de que
aqui nós devemos refazer a dosimetria, eu penso que seria então, eu deveria
votar concedendo o habeas corpus de ofício, não é? Porque, se daqui nós já
saímos, já é refeita a pena, então, paiece que... seria no sentido de conceder a
ordem.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: A
concessão de ofício para qual fim? j
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Fazer a
dosimetria.
O SENHOR MINISTRD JORGE MUSSI: Refazer a dosimetria.
O SENHOR MINlSTFO LUÍS ROBERTO BARROSO: Para o
Tribunal de origem refazer a dosimetria, é isso?
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): O
Ministro Fachin pode esclarecer melhor o voto.
O SENHOR MINISTRQ EDSON FACHIN (relator): Na verdade,
o debate que se estabeleceu, Ministo Barroso, se o Ministro Mussi também
me permite, diz, em primeiro lugar, a respeito se as circunstâncias
desfavoráveis que foram valoradas para exasperar a fixação da pena-base
além do mínimo - o mínimo seria umano, a decisão partiu de dois anos e seis
meses -, se efetivamente essa matéria precisa ser revalorada e por integrar
tais realidades, as elementares do tipo, uma refixação, digamos assim, da
pena-base.
Portanto, foi um
vencedora essa tese, se isso

) esse debate que se estabeleceu e, se
ser feito de modo direto e imediato aqui

pelo Tribunal ou retornar ao Tribunal Regional Eleitoral para que lá se refizesse
a dosimetria, portanto, nas três fases, refazendo-se desde a primeira.
O voto que eu trouxe à colação, a rigor, fica na antessala, qual
seja, eu estou não provendo os recursos por entender que essas
circunstâncias desfavoráveis não foram verticalmente examinadas pelo
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acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. E, de algum modo, embora
lá tenha uma referência á fixação da pena-base, aqui, sobre essa
circunstância, me parece não ter havido um adequado prequestionamento do
recurso especial eleitoral.
Mas, se vencido nissq, e for vencedora a tese da concessão de
um habeas de ofício, para entender que a pena-base foi exasperada de
maneira inidônea ou indevida, ainda ássim o refazimento dessa dosimetria não
me parece possa ser levado a ef4ito aqui no Tribunal Superior Eleitoral.
Porque nós estamos, a rigor, ingressndo num tema que não foi decidido; nós
estamos decidindo, em última e únicai instância, sobre uma nova dosimetria.
Portanto, são dois estágios distintos. Em primeiro lugar, o que
eu proponho é o não proviment, até porque essa matéria não foi
adequadamente prequestionada. Portanto, proponho a manutenção da
decisão do Tribunal Regional Eleitoral:, tal como se colocou.
das circunstâncias desfavoráveis for

Se quanto à
acolhido o especial pela maioria do

nal para que se refaça a pena, neste

passo seguinte entendo que esse

não deva se dar aqui, e sim

retornar para que seja feito pelo Tri

Regional Eleitoral, até porque poderá

haver recurso. Coisa que aqui, se nós'fizermos, em última e única instância, a
fixação, nós, evidentemente, estaríamos decidindo sobre uma matéria que não
-

houve decisão anterior.
Essa é a posição
O SENHOR MIN

LUIS ROBERTO BARROSO: Ministro

Fachin, Vossa Excelência sequer

a exacerbação, ou não, indevida
havia sido prequestionado.

da pena, por entender que o tema

EDSON FACHIN (relator): Exatamente.

O SENHOR MIN
Por isso votei pela negativa dos recu

O SENHOR MINISIrRO LUIS ROBERTO BARROSO: O
Ministro Tarcisio entende que houve exacerbação indevida da pena e por isso
i

propõe habeas corpus de ofício?
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O SENHOR

O TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO

NETO: A síntese do Ministro Fachin,

mo de hábito, é rigorosamente perfeita.

Tanto que eu acompanho Sua E

elência na conclusão, mas concedo,

justamente, a ordem de ofício, P(

entender que a juíza fundamentou a

elevação da pena em um dos ele

ntos que integram o próprio tipo. Eu

reconheço nisso uma ilegalidade c

está descrita no acórdão, quando o

acórdão - às fis. 342-v, 344 e 34

- transcreve a sentença, desde logo,

reconhecendo essa ilegalidade, ap

s decoto da dosimetria esse excesso.

Por isso que reputei ser uma contat relativamente simples de ser feita, sem
necessidade de revaloração desses olementos.

ç)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Na
verdade, a nossa discussão - se me permite, só para que todos nós tenhamos
bem a compreensão do que estamos a apreciar -, ela, na verdade, são duas
questões distintas. O Ministro Fachn, como relator, ao exame de recursos
especiais eleitorais, compreendeu qie a matéria trazida nesses recursos não
comportava exame por esta Corte, <porque implicaria em uma valoração de
aspectos que sequer haviam sido aventados no momento anterior.
Então, em sede de recurso especial, negou provimento aos
recursos especiais. Essa é a questã. Todos estão de acordo com relação a
isso. Como diz o Ministro Fachin, ¶ ós estaríamos em uma instância única
refazendo, revalorando e considerando circunstâncias que não foram objeto de
decisão em momento anterior.
Agora, examinando a dosimetria da pena que está exposta no
acórdão, é que o Ministro Og e agora o Ministro Tarcisio detectam uma
ilegalidade e, por isso, propõem a reforma, a concessão de habeas copus de
ofício. Se nós entendermos que cabe a concessão de habeas corpus de ofício,
nós vamos ter aí a segunda questo, que foi objeto de debate na sessão
anterior.
O SENHOR MINISTO LUIS ROBERTO BARROSO: Quem
fixa a dosimetria.
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1

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Quem é
que fixa? Nós fixamos ou dizemos: 'Voltem os autos para que o primeiro grau,
no caso o Regional, fixe a dosimetria", ou, desde logo, vamos fazer a conta.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Os
colegas que entendem que a doimetria foi exacerbada são o Ministro
Tarcisio...
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): E o
Ministro Og.
O SENHOR MINISIFRO LUÍS ROBERTO BARROSO: O
Ministro Og e, pelo que entendi, tambm o Ministro Mussi.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): Agora o
Ministro Sérgio.
O SENHOR MINISTRO JORGE MUSSI: Eu só queria fazer
uma colocação.

PEDIDÓ DE VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO: Eu vou
pedir vista.
O SENHOR MINIS1fRO JORGE MUSSI: Evidentemente o
julgamento já está suspenso pelo pedido de vista.
Os oito vetores do artgo 59 do Código Penal Vossa Excelência
entende que um deles foi aplicado
O SENHOR MIN
NETO: E, para justificar a gravidade,
finalidade eleitoral, no meu sentir, já
O SENHOR MIN

exacerbada. Compunha o tipo.
TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
juíza entendeu da finalidade eleitoral. A
integrante do tipo.

ç)

O JORGE MUSSI: E nós examinamos

sempre habeas corpus em matéria de pena. Quando há constrangimento
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ilegal, isso a gente examina em
exacerbada dentro daqueles oito ve
Então, eu acho

ria penal quando há uma sanção
do artigo 59.
aqui nós podemos conceder habeas

corpus de ofício se a gente entend

por exemplo, como Vossa Excelência

colocou, que um desses vetores já

do tipo. Então, nesse sentido é o meu

entendimento, mas eu vou aguardar.
O SENHOR MlNl

RO LUIS ROBERTO BARROSO: No

Supremo, na Primeira Turma,

nós, com muita parcimônia, muito

excepcionalmente é que ingressam

na dosimetria. São situações realmente

mais para teratologia do que para ubjetividade. Mas, como eu não estava
presente na primeira discussão, eu

u pedir vista, Presidente.

Na verdade, então, eu preciso formar juízo acerca de ter
havido ou não exacerbação na dosimetria e, em caso afirmativo, se nós
fixaríamos a pena ou se devolveríams para o Tribunal de origem.
A SENHORA MINISTiRA ROSA WEBER (presidente): Mastem
uma questão anterior.
O SENHOR MINISTFO LUÍS ROBERTO BARROSO: Se isso
deve ou não ser conhecido.
A SENHORA MINITRÃ ROSA WEBER (presidente): Se
podemos ou não conhecer todos dessa matéria.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO: Mas, se
é de ofício, é porque se detectou uma ilegalidade que supera a forma.
Eu vou examinar e trazer de volta. Já temos o voto escrito do
Ministro Fachin acessível e o voto esrito do Ministro Tarcisio. Trarei em breve,
Presidente, apenas para não votar sm convicção.
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EXTRAIO DA ATA

REspe n° 42-10.201.6.25.0005/SE. Relator: Ministro Edson
Fachin. Recorrente: Manoel Messias 1Sukita Santos (Advogados: Magno Israel
Miranda Silva - OAB: 32898/DE e outros). Recorrente: Ana Carta Santana
Santos (Advogado: Guilherme Nelson Corrêa dos Santos - OAB: 51242/DF).
Recorrente: Maria Aparecida Nunes (dvogada: Cinthia Queiroz Farias - OAB:
527741DF). Recorrente: Arnaldo Sahtos Neto (Advogados: Manoel Ferreira
Santos Filho - OAB: 9301/SE e outro). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: Prosseguin10 no julgamento, após o voto-vista do
Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, negando provimento aos recursos
especiais eleitorais, mas concederido habeas corpus de ofício a fim de, tão
somente, afastar a exasperação pela consequência do crime na primeira fase
da dosimetria em relação ao tipo do artigo 299 do Código Eleitoral e, por isso,
fixar a pena definitiva de Manoel Messias Sukita Santos em 11 anos, 9 meses
e 15 dias de reclusão, assim como 28 dias-multa, no valor de 1 salário mínimo
vigente à época do fato e; de Ana CaHa Santana Santos em 5 anos, 9 meses e
15 dias de reclusão, assim como 8 dis-multa, no valor de meio salário mínimo
vigente à época do fato, no que foi adompanhado pelo Ministro Sérgio Banhos,
pediu vista o Ministro Luís Roberto Barroso. Aguardam o Ministro Jorge Mussi,
apenas quanto à possibilidade de concessâo de habeas corpus de ofício, e a
Ministra Rosa Weber.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Gerl Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 1

1

3.8.20 gJ
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VOTp-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIS FOBERTO BARROSO: Senhora
Presidente,
- RELATÓRIO
Trata-se de três tecursos especiais eleitorais, interpostos
por (i) Manoel Messias Sukita Santos, (ii) Ana Carla Santana Santos e Maria
Aparecida Nunes e (iii) Arnaldo Sntos Neto contra acórdão do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe (TREVSE) que manteve sentença que julgou
procedente ação penal ajuizada peld Ministério Público Eleitoral, condenando
os recorrentes pela prática dos crimes do art. 299 do Código Eleitoral e art. 10,
1 e V, do Decreto-Lei n°201/1967.
Na origem, a condenação dos recorrentes decorreu da
compra de voto de eleitores, mediant,e o pagamento de quantia no valor de R$
40,00 (quarenta reais). O acórdãd, regional entendeu que também ficou
caracterizada a malversação de recuIsos públicos, tendo em conta que os réus
se apropriaram de valores destinados a programa social e, posteriormente,
fizeram a dação destas quantias com o intuito de captação ilícita de votos.
Além disso, demonstrou-se que hou\)e distribuição de recursos públicos sem a
observância dos critérios do programa social.
Os recorrentes stíistentaram as seguintes preliminares: (i)
nulidade do processo por ausência de citação de litisconsorte passivo
necessário; (ii) nulidade das pro)as por falta de autorização do juízo
competente em razão da prerrogativa de foro; e (iii) ausência de competência
da Justiça Eleitoral para processar crimes conexos aos eleitorais.
No mérito, aleg

em síntese, que: (i) inexistem provas

suficientes dos ilícitos; (ii) não se

rou a correlação entre a conduta

concreta do recorrente e as imp

configurando-se responsabilidade

penal objetiva; (iii) houve erro na

jurídica do fato enquadrado no

art. 10, 1, do Decreto-Lei n° 201/1

e (iv) configurado bis in idem, pois as
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condenações pelos crimes previstos nó .art. 1, 1 e V, do Decreto-lei n°
201/1967 teriam decorrido do mesmo fato, qual seja, a distribuição de recursos
sem a observância dos requisitos do programa social.
S. Quanto à dosimetria da pena do crime de corrupção
eleitoral, alega-se no recurso de Manóel Messias Sukita Santos, bem como na
peça apresentada por Ana Cana Santana Santos e Maria Aparecida Nunes,
violação ao princípio da proporcionalidade, ao argumento de que a
culpabilidade, as circunstâncias e a ccnsequência do crime foram avaliadas de
maneira incorreta. Da mesma forma, kefendem que o dano ao erário não pode
justificar aumento na pena-base dos crimes previstos no art. l, 1 e V, do
Decreto-Lei n° 201/1967, por se tratar de elemento essencial do primeiro tipo e
não ter relação com o segundo. Ademais, entendem inadequada a aplicação
da regra do concurso formal impróprio ao crime de corrupção eleitoral, pois
não teria sido demonstrada a unidade de conduta.
6. O Ministro Edsn Fachin apresentou voto negando
provimento aos recursos especiais eleitorais, com os seguíntes fundamentos:
a alegação de necesidade de citação de litisconsortes passivos
necessários não foi debatida na origem, configurando indevida
inovação recursal que darece de prequestionamento;
o litisconsórcio passivo necessário é figura do processo civil sem
aplicação ao processo penal;
a abertura de invetigações ou a instauração de inquérito contra
ativa de função não depende de
detentor de foro por pr
autorização judicial;
é inconstitucional a exigência de prévia autorização judicial para
a instauração de investigação criminal (MC-ADI n° 5.104/DF, Rei.
Min. Luís Roberto Barroso, j. em 21 .5.2015);
a competência criminal da Justiça Eleitoral estende-se aos
crimes conexos aos crimes eleitorais, nos termos dos arts. 78, IV, e
81 do Código de Procsso Penal, podendo estender-se aos crimes
de responsabilidade de prefeitos previstos no Decreto-lei n0
201/1 967;
a alegação de que a condenação fundamenta-se em
depoimentos contraditórios foi afastada pelo acórdão recorrido,
razão pela qual a reforma demandaria reexame do acervo fáticoprobatório, vedado pela Súmula n° 24/TSE;
a inadmissibilidadh do "chamamento de corréus" e a suposta
ausência da condição de eleitores dos beneficiários das vantagens
ilícitas estão afastadas pela preclusão;
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a alegação de mera promessa genérica de vantagem não se
sustenta, pois o acórdâà recorrido entendeu que as provas permitem
juízo de certeza acerca do pagamento de vantagens com pedido
expresso de votos. Entènder de forma contrária implicaria violação à
Súmula n° 24/TSE;
havendo indicaçâ de condutas concretas atribuidas aos
recorrentes que se amoldam aos verbos típicos com a demonstração
de provas do element4 subjetivo doloso, não há que se falar em
responsabilização penal objetiva;
não se conhece da alegação de erro no enquadramento típico
dos fatos, por se trata de matéria não alegada oportunamente na
instância ordinária e acàbertada pela preclusão;
a alegação de que a condenação simultânea pelos crimes do
art. 10, 1 e V, do Decreto-lei n°201/1967 configura bis in idem, carece
de prequestionamento é não se sustenta em razão da verificação de
condutas diversas que se amoldam, individualmente, a cada um dos
tipos penais;
a nulidade em razão da inobservância do art. 514 do CPP não
foi suscitada em momento oportuno, estando acobertada pela
preclusão; e
a alegação da nulidades preclusas ou carentes de
prequestionamento que violam o princípio da boa-fé objetiva como
vetor interpretativç do sistema processual.
Em relação à dosimetria da pena, afirmou que "não segue
fórmula matemática pré-definida, mas é realizada de acordo com as
circunstâncias do caso concreto, reconhecendo-se certa discricionariedade do
julgador na fixação do montante da pena dentro dos limites legais". No caso,
entendeu que reconhecidas três circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há
violação do princípio da proporcionaltidade na exasperação da pena-base em
um ano e meio acima do mínimo iedai. Assentou que a suposta inidoneidade
da fundamentação adotada para valrar as circunstâncias judiciais de forma
negativa não foi abordada no acórdãd recorrido, incidindo a Súmula no 72/TSE.
Quanto à suposta inadequação da aplicação da regra do
concurso formal impróprio ao crime de corrupção eleitoral, afirmou que a
jurisprudência do TSE entende que lincide tal regra quando o candidato, em
conduta única, promete bem ou vantagem em troca de voto de dois ou mais
eleitores, com desígnios autônomos.
Após o voto dol relator, o Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho pediu vista dos autos. Na sessão jurisdicional de 13.08.2019, votou
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pela negativa de provimento aos recursos especiais eleitorais, mas pela
concessão de habeas corpus de ofício, no que foi acompanhado pelo Ministro
Sérgio Banhos. Entendeu que o cso era o de afastar, tão somente, a
exasperação pela consequência do crime na primeira fase da dosimetria em
relação ao tipo do art. 299 do Código Eleitoral e, por isso, fixar a pena definitiva
de: a) Manoel Messias Sukita Santcs em 11 anos, 9 meses e 15 dias de
reclusão, assim como 28 dias-multa no valor de 1 salário mínimo vigente à
época do fato; e b) de Ana Carla Sntana Santos em 5 anos, 9 meses e 15
dias de reclusão, assim como 8 dias-multa, no valor de meio salário mínimo
vigente à época do fato.
10. O fundamento utilizado pelo Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho para rever a pena aplicada parte da constatação de excesso na
primeira fase de aplicação da dosin

da pena. Argumentou que a pena-

base foi indevidamente elevada com

em circunstância judicial que

constitui elementar do tipo de corrupão eleitoral. Na ocasião, discutiu-se se a
subtração daliberdade do eleitore dá consciência crítica a respeito do voto foi
utilizada desfavoravelmente para agravar a pena na primeira fase de
dosimetria.
Pedi vista para 1 avaliar a possibilidade de esta Corte
Superior corrigir diretamente a dosimetria da pena ou eventual necessidade de
remeter os autos ao Regional para ncvo cálculo da pena.
Éorelatório.
II— VOTO
Inicialmente, acompanho o Ministro relator para desprover
os recursos especiais eleitorais.
As partes suscitaram as seguintes preliminares: (i)
nulidade do processo por ausência de citação de litisconsorte passivo
necessário; (ii) nulidade das provas por falta de autorização do juízo
competente em razão da prerrogativ de foro; e (iii) ausência de competência
da Justiça Eleitoral para processar cimes conexos aos eleitorais. No voto do
Relator, estas matérias de natureza processual foram devidamente afastadas,
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com observância de entendimentos fixados na jurisprudência do STF e do
TSE, motivo pelo qual acompanho as conclusões lançadas.
No mérito, a cordenação fundou-se em provas robustas
da prática da corrupção eleitoral e da malversação de recursos públicos. Em
primeiro lugar, nota-se que o programa "bolsa ajuda" passou a beneficiar
pessoas que não se enquadravam ncs requisitos de participação. Em segundo
lugar, constatou-se que parte dos vlores foram apropriados pelos réus para
fazer caixa e permitir a compra de vtos. O que se percebe, assim, é que o
programa social foi utilizado como forma de ocultação do esquema criado para
fraudar o processo eleitoral no Município de Capela/SE. A maioria das teses foi
afastada pelo Ministro relator em razãb da falta de prequestionamento (Súmula
n° 72/TSE) ou da necessidade de reiolvimento de fatos e provas (Súmula no
24/TSE).
Quanto à concssão de habeas corpus de ofício,
acompanho a proposta formulada no voto-vista do Ministro Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto: pelos fundamentos a seguir expostos.
Em primeiro lugar, destaco que a dosimetria da pena
somente pode ser reexaminada en habeas corpus quando: (i) verificada
flagrante ilegalidade na fixação da reirimenda; e (ii) a análise não depender de
revalorações subjetivas que demandÓm incursão no conjunto fático-probatório
(STJ, HC n° 405099/SC, Rei. Min. Ribeiro Dantas, quinta turma, j. em
23.04.2019; HC 4577491SP, ReI. I1in. Felix Fischer, quinta turma, j. em
23.08.2018). É possível, portanto, c&rigir a dosimetria da pena diretamente
nesta Corte Superior quando constatada manifesta ilegalidade na valoração de
circunstância judicial, cuja correção demande análise puramente objetiva.
No caso, o trechR utilizado para aumentar a pena-base em
6 meses na vetorial relativa às consquências do crime tem o seguinte teor:
"tentativa de obtenção de voto popular através do oferecimento ou promessa
de vantagem atenta contra o próprio íregime democrático, subtraindo do eleitor
a consciência crítica acerca do papel fundamental desse expediente".
A exasperação da pena-base deve estar fundamentada
em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado (STJ, HC n°
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494616/PR, Rei. Min. Reynaldo Sares da Fonseca, quinta turma, j. em
25.06.2019). Na hipótese em análise, todavia, as consequências do crime
foram tomadas desfavoravelmente na primeira fase de dosimetria, mas não
desbordavam as elementares próprias do tipo penal. A subtração da liberdade
do eleitor a respeito da consciência crítica quanto ao exercício do voto é
elementar do tipo do art. 299 do Código Eleitoral, não podendo ser valorada
negativamente nesta etapa. As consequências do crime consistem no conjunto
de efeitos danosos provocados pelo crime e devem ir além das consequências
naturais do delito.
Na dosimetria da pena do recorrente Manoel Messias
Sukita Santos, houve elevação da pena-base em 6 meses pelas
consequências intrínsecas do crime Ide corrupção eleitoral. Deve, assim, ser
suprimida da primeira fase de aplicação da pena de 6 meses de reclusão.
Diante da ausência de circunstâncis atenuantes ou agravantes, tampouco
causas de aumento ou diminuição dai pena, a pena definitiva pelo crime do art.
299 do CE deve ser fixada em 2 anos de reclusão e 7 dias-multa para cada
delito de corrupção eleitoral.
A regra do concurso formal impróprio, entretanto, deve ser
mantida nos moldes propostos nol voto-vista do Min. Tarciísio Vieira de
Carvalho Neto. Considerando a prática de 4 (quatro) delitos de corrupção
eleitoral, a redução da pena deve sd.r de 2 anos de reclusão. Diante disso, o
total da pena restritiva de liberdade, somada à pena dos demais crimes, passa
a ser de 11 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, assim como 28 dias-multa no
valor de 1 salário mínimo vigente à data do fato.
Com relação a Ana Clara Santana Santos, houve fixação
da pena do delito do art. 299 do Código Eleitoral em 2 anos e 6 meses de
reclusão, além de 10 dias-multa no ivalor de % salário mínimo. Pela mesma
lógica acima empregada, a pena definitiva pelo crime de corrupção eleitoral
deve ser fixada em 2 anos de reclusão e 8 dias-multa. Diante disso, o total da
pena restritiva de liberdade, somada à pena dos demais crimes, passa a ser de
5 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, além de 8 dias-multa no valor de %
salário mínimo vigente à data do fato),
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Diante do expoto: (i) acompanho o voto do Relator,
Ministro Edson Fachin, para negar provimento aos recursos especiais; e (ii)
voto pela concessão de habeas corp1is de ofício, a fim de retificar a dosimetria
das penas, nos termos da fundamenação do voto-vista do Mm. Tarcisio Vieira
de Carvalho Neto.

E como voto.

VOTO (com plementação)

O SENHOR MINIST*O JORGE MUSSI: Senhora Presidente,
saliento que excepcionalmente, desde que presente flagrante ilegalidade na
fixação da reprimenda e que não se cemande exame aprofundado do conjunto
probatório, é cabível a concessão de habeas corpus para fim de
reenquadramento da dosimetria da pena. A título ilustrativo, o seguinte julgado
1

doSTJ:

[...]ll - A via do writ sonente se mostra adequada para a análise da
dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise
aprofundada do conjurjto probatório e houver flagrante ilegalidade.

[. ..]
(AgRg- HC 504.268/0, Rei. Mm. Felix Fischer, 5a Turma, DJE de
27/5/201 9)
Na espécie, o TRE/SÈ, ao majorar em seis meses a pena-base
do crime de corrupção eleitoral a parir das consequências do crime (art. 59
do CP), assentou a "tentativa de obtenção de voto popular através do
oferecimento ou promessa de vantagem atenta contra o próprio regime
democrático, subtraindo do eleitor Ia consciência crítica acerca do papel
fundamental desse expediente".
Todavia, essa circun4tância integra a própria elementar do tipo
penal do art. 299 do Código Eleitoral3, que dispõe acerca da conduta de "dar,
oferecer, prometer, solicitar ou recêber, para si ou para outrem, dinheiro,
Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
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dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir
ou prometer abstenção, ainda que a dferta não seja aceita".
Conforme decidiu esta Corte no AgR-REspe 1763-59/AL, ReI.
Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 18/6/2018, envolvendo o mesmo
tipo penal, "a valoração negativa da cikcunstância judicial dos motivos do crime,
para efeito de majorar a pena-base jna primeira fase da dosimetria da pena
(art. 59 do CP), implicaria indesejávl bis in idem, uma vez que a motivação
dos recorrentes - deliberadamente corromper a liberdade para o exercício do
voto de forma a se obter a vitória na disputa eleitoral - se confunde com o dolo
específico necessário à configuração do tipo penal previsto no art. 299 do CE".
Ante o exposto, na Ilinha dos votos que me antecederam,
concedo de ofício a ordem de habeas corpus, na linha dos votos que me
antecederam.
É como voto.

VOTO

A SENHORA MINSTRA ROSA WEBER (presidente):
Senhores Ministros, eu peço vênia para, ou melhor, não peço vênia com
relação à negativa de provimento aos recursos especiais eleitorais, porque eu
também a eles nego provimento e

a

decisão aqui é unânime no sentido da

negativa de provimento aos dois recusos especiais eleitorais.
Há divergência porqu o Ministro Edson Fachin não concede a
ordem de habeas corpus de ofício, o Ministro Og concede para reajustar a
dosimetria da pena com redução de seis meses, e o Ministro Tarcisio, o
Ministro Sérgio Banhos e o MinistrolLuís Roberto e, agora, o Ministro Jorge
Mussi concedem refazendo a dosin1ietria e fixando a pena em todo o seu
detalhamento.
Eu peço vênia para divergir em parte. Eu concedo a ordem de
ofício, mas apenas para determinar

a devolução dos autos à origem para que

seja reajustado nos termos do voto do Ministro Og. Seria isso?
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ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Na realidade, na
altura do voto, eu fixei a pena. Depois, conversando a respeito e pensando um
pouco a respeito do tema, Iembro-me até que o Ministro Fachin comentou que
se a decisão fosse no sentido de devolver à origem e, assim, impedir o
tolhimento de uma instância para a fixação da pena, ele acompanharia e eu
me ajusto a esse entendimento e a essa Corte também. Então, se os pares...
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): A
maioria já se formou no sentido da definição da pena.
Eu também tenho a grande dificuldade, que foi o que nós
debatemos na assentada anterior, sobretudo porque estamos em regime, na
verdade, em instância extraordinária aos recursos especiais eleitorais. Tenho
essa dificuldade, mas, enfim, com o naior respeito às teses contrárias.
O SENHOR MINISTRO LUÍs' ROBERTO BARROSO:
Presidente, a lógica que me motivou é que nós íamos mandar baixar, seria
fixada a pena novamente e voltaria para cá. Portanto, eu achei que era
oportuno abreviar, embora compreerdendo as razões e talvez até a maior
técnica da solução alternativa, eu optei pela celeridade processual porque
tenho para mim que inexoravelmente terminaria aqui para nós definirmos a
dosimetria.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): E, no
caso, nós temos, assim, uma dosimetria que foi calculada e recalculada a cada
pedido de vista e a cada voto. Então1 com muita tranquilidade exaramos essa
decisão. Eu não chegaria a tanto, cor~i o devido respeito.
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EXTRATO DA ATA

REspe no 42-10.20156.25.0005ISE. Relator originário: Ministro
Edson Fachin. Redator para o acórdão: Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto. Recorrente: Manoel Messias Sukita Santos (Advogados: Magno Israel
Miranda Silva - OAB: 32898/DF e butros). Recorrente: Ana Carta Santana
Santos (Advogado: Guilherme Nelsori Corrêa dos Santos - OAB: 5124211)F).
Recorrente: Maria Aparecida Nunes (.dvogada: Cinthia Queiroz Farias - OAB:
52774/DF). Recorrente: Arnaldo Santos Neto (Advogados: Manoel Ferreira
Santos Filho - OAB: 9301/SE e outros). Recorrido: Ministério Público Eleitoral.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento aos
recursos especiais eleitorais e, por mioria, vencidos o Ministro Edson Fachin,
a Ministra Rosa Weber e, em menor extensão, o Ministro Og Fernandes,
concedeu habeas corpus de ofíci i b a fim de, tão somente, afastar a
exasperação pela consequência do Crime na primeira fase da dosimetria em
relação ao tipo do art. 299 do Código Eleitoral e, por isso, fixar a pena definitiva
de Manoel Messias Sukita Santos em 11 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão,
assim como 28 dias-multa, no valor Ide 1 salário mínimo vigente à época do
fato e de Ana Carta Santana Santbs em 5 anos, 9 meses e 15 dias de
reclusão, assim como 8 dias-multa, no valor de meio salário mínimo vigente à
época do fato, nos termos do voto do Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
que redigirá o acórdão.
Composição: Ministraf Rosa Weber (presidente), Ministros Luís
Roberto Barroso, Edson Fachin, Jorge Mussi, Og Fernandes, Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto e Sérgio Banhos.
Vice-Procurador-Gerl Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 3.9.2019

Sem revisão das notas de julgamento dos Ministros Jorge Mussi, 09 Femandes e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

