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ELEIÇÕES 2008. RECURSO ESPECIAL. CONDENDAÇÃO
POR CORRUPÇÃO ELEITORAL. DOSIMETRIA. REVISÃO
CRIMINAL. ACÓRDÃO RESCINDENDO FUNDAMENTADO
EM HIPÓTESE DE CABIMENTO DIVERSA DA DELINEADA
NA REVISIONAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. VALORAÇÃO DA
RELATIVA
JUDICIAL
ÀS
CIRCUNSTÂNCIA
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. OBTENÇÃO DO VOTO.
MERO EXAURIMENTO. DOLO ESPECÍFICO. RESULTADO
TÍPICO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória
que, na fixação na pena-base, valorou negativamente a
circunstância judicial relativa às consequências do crime,
tendo em vista a obtenção do voto do eleitor corrompido
pelo corruptor.
Conforme entendimento desta Corte Superior, "é
irrelevante a capitulação jurídica dada pelas partes aos fatos
constantes da inicial, pois cabe ao juiz realizar a referida
subsunção, ante a prevalência do princípio da ratio petendi
substancial" (ED-Rp n° 1287-04/DF, rei. Mm. Dias Toffoli,
DJe de 27.10.2015). Nesse norte, não há falar em violação
ao princípio da não surpresa pelo fato de a decisão judicial
ter sido fundamentada em dispositivo legal diverso do
sustentado pelas partes, mormente porque são os fatos da
causa que se submetem ao contraditório, e não o
ordenamento jurídico.
O delito de corrupção eleitoral é de natureza formal, cuja
consumação independe da existência do resultado
naturalístico, razão pela qual a concretização do intuito do
corruptor em obter o voto do eleitor constitui mero
exaurimento.
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A ocorrência do resultado naturalístico nos crimes de
natureza formal, por si só, não constitui circunstância judicial
desfavorável no que tange às consequências dos delitos,
tendo em vista a necessidade de o respectivo desvalor estar
sobejamente fundamentado nas pecuharidades específicas
do caso. Além disso, somente é lícita a valoração negativa
das consequências do crime quando os elementos
concretos da hipótese denotam a ocorrência de resultados
que extrapolam o resultado típico esperado. Precedentes do
STJ.
A destinação do voto, além de constituir mero
exaurimento do delito de corrupção eleitoral, confunde-se
com o dolo específico exigido pelo tipo, qual seja: a
obtenção ou abstenção do voto, razão pela qual a
circunstância relativa à obtenção ou abstenção do voto pelo
agente corruptor é inerente ao delito de corrupção eleitoral,
na medida em que constitui consequência natural do
elemento subjetivo exigido pelo tipo.
É cediço que os elementos inerentes à própria
configuração do delito não podem ser considerados para a
exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem.
Precedentes do STJ e do TSE.
Na hipótese, o juízo sentenciante - em razão da
afirmação do eleitor corrompido de que "efetivamente votou
no acusado, por ter sentido pesar a consciência depois da
vantagem recebida" - considerou que as consequências do
crime "foram superiores ao normal" e, diante disso, valorou
negativamente essa circunstância judicial.
Uma vez que a concreta obtenção do voto pelo corruptor
não extrapola o resultado naturalístico previsto pelo
legislador ao tipificar a conduta descrita no art. 299 do CE, é
inviável considerá-la como fundamento idôneo para a
exasperação da pena-base sob o prisma da consequência
negativa do delito.
Negado provimento ao recurso.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar provimento ao recurso especial eleitoral, nos termos
do voto do relator.
Brasília, 7de nôvembro de 2019.
/

MlNTlO OG FERNANDES - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES: Senhora
Presidente, o Ministério Público Eleitoral ofertou denúncia em desfavor de
Osney Picanço tendo em vista a prática, por diversas vezes, da conduta
descrita no art. 299 do Código Eleitoral - corrupção eleitoral.
Após o regular processamento do feito perante o Juízo da 1331
Zona Eleitoral do Paraná, que abrange o Município de Corumbataí do Sul,
sobreveio a sentença condenatória, que concluiu que Osney Picanço praticou
corrupção eleitoral em cinco oportunidades.
Em quatro delas, a pena imposta foi de 1 ano e 9 meses de
reclusão e 12 dias-multa e em uma conduta a reprimenda alcançou o patamar
de 2 anos e 1 mês de reclusão e 15 dias-multa, haja vista a valoração das
circunstâncias judiciais relativas às consequência do crime e ao
comportamento da vítima.
A referida sentença transitou em julgado em 29.5.2017.
Posteriormente, Osney Picanço ajuizou revisão criminal, sob o
argumento de que a sentença condenatória que lhe aplicou a pena de 2 anos e
1 mês de reclusão padece de erro quanto à dosimetria, no ponto em que
valorou de forma negativa a circunstância judicial relativa às consequências do
crime, e não levou em consideração o comportamento da vítima, que teria
induzido a prática do delito.
A Corte regional julgou parcialmente procedente a revisão
criminal para retirar da condenação o percentual relativo à valoração negativa
das consequências do crime, sob o fundamento de que o Juízo sentenciante
incidiu em bis in idem, na medida em que considerou a efetiva obtenção do
voto como consequência negativa do delito, quando, na realidade, trata-se de
elementar do tipo. Diante disso, a pena - que era de 2 anos e 1 mês - foi
redimensionada para 1 ano, 8 meses e 15 dias.
Ato contínuo, ao verificar que entre a prática das condutas e o
recebimento da denúncia transcorreram-se mais de 4 anos, reconheceu a
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ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
conforme a redação dos arts. 109 e 110, §§ 11 e 21, vigentes à época. Por
conseguinte, julgou extinta a punibilidade de Osney Picanço.
O acórdão ficou assim ementado (fI. 134):
EMENTA - REVISÃO CRIMINAL - AÇÃO PENAL - ARTIGO 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL - REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA ARTIGO 621, 1 E III - ANÁLISE EQUIVOCADA QUANTO À
VALORAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
- PENA-BASE AUMENTADA PELO FATO DE O ELEITOR TER
VOTADO NO ACUSADO - IMPOSSIBILIDADE, JÁ QUE A
OBTENÇÃO DO VOTO É ELEMENTAR DO TIPO - BIS IN IDEM CONTRARIEDADE À LEI CONFIGURADA - REDUÇÃO DA PENA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
A revisão criminal é cabível sempre que se verificar erro na
dosimetria da pena.
A obtenção do voto é circunstância elementar do tipo do artigo
299 do Código Eleitoral e, como tal, não pode fundamentar a
valoração negativa da circunstância judicial consequências do crime,
sob pena de configurar bis in idem.
O novo regramento prescricional estabelecido pela Lei n°
12.234/2010 não se aplica a fatos ocorridos antes da sua vigência,
tendo em vista tratar-se de norma penal mais gravosa, aplicando-se
o princípio da ultratividade da lei penal.
No concurso de crimes, a análise da prescrição incide sobre cada
delito isoladamente (artigo 119 do Código Penal).
Fixada a pena em 1 ano, 8 meses e 15 dias de reclusão e tendo
decorrido mais de 4 anos entre a prática do crime e o recebimento
da denúncia, é de ser reconhecida a prescrição retroativa e extinta a
punibilidade do agente.
6. Revisão Criminal parcialmente procedente
Opostos embargos de declaração (fls. 173-177), foram eles
rejeitados pelo acórdão de fls. 190-200.
Irresignado, o MPE interpôs o presente recurso especial (fls.
206-219), com esteio no art. 276, 1, alínea a do CE, em que aduz:
a) nulidade do feito por inobservância do contraditório, tendo
em vista a não observância aos arts. 90 e 10 do Código de Processo
Civil/2015, sob o argumento de que, embora a Corte regional tenha
reconhecido que a revisão criminal se fundamentou no permissivo referente à
sentença proferida em contrariedade à evidência dos autos, julgou-a com base
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na violação de disposição legal, sem, no entanto, oportunizar o exercício do
contraditório quanto a esse fundamento; e
b) violação do aresto regional ao art. 59 do Código Penal, por
ter excluído, no cálculo da dosimetria da pena, a valoração negativa
relacionada às consequências do delito realizada pelo Juízo condenatório, haja
vista que, ao contrário do que concluiu a Corte regional, a efetiva obtenção do
voto constitui mero exaurimento do delito formal de corrupção eleitoral, razão
pela não há falar em circunstância inerente ao referido tipo penal.
Requer que o recurso especial seja conhecido e provido, para
o fim de se anular o acórdão recorrido, em virtude da violação ao princípio do
contraditório, ou, subsidiariamente, a reforma do acórdão com vistas a se
julgar improcedente a revisão criminal, para afastar o reconhecimento da
prescrição.
O apelo nobre foi admitido pela Presidência da Corte regional,
conforme a decisão de fls. 221-224.
O recorrido apresentou contrarrazões às fis. 227-234.
A Procuradoria-Geral Eleitoral se manifestou pelo
conhecimento e pelo provimento do recurso especial, a fim de que,
reconhecido o errorin procedendo, seja invalidado o acórdão regional para que
a Corte regional proceda a novo julgamento, em observância ao art. 10 do
CPC/2015. Subsidiariamente, opina pela reforma do julgado para se julgar
improcedente o pedido delineado na revisão criminal (fis. 238-243).
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES (relator): Senhora
Presidente, verifico a tempestividade do recurso especial. O acórdão que
rejeitou os embargos de declaração foi publicado no DJe de 11.12.2018, terçafeira (fI. 202). Os autos foram disponibilizados ao MPE em 17.12.2018,
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segunda-feira (fI. 204), e o presente recurso, interposto em 21.1.2019,
segunda-feira (fi. 206), conforme o art. 220 do CPCI2015, dc o art. 10 da Res.TSE n° 23.478/2016.
Consoante relatado, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
por maioria, conheceu da revisão criminal ajuizada por Osney Picanço para,
dando-lhe parcial provimento, determinar a exclusão do cálculo da pena-base
da exasperação decorrente da valoração negativa das consequências do
crime, sob o argumento de que o fundamento utilizado pelo Juízo condenatório
— consubstanciado na declaração do eleitor corrompido de que "[ ... ] votou no
acusado, por ter sentido pesar a consciência depois da vantagem recebida [ ... ]"
(fi. 140) — constitui elemento do tipo, razão pela qual esse fundamento não
poderia ter sido utilizado, sob pena de vedado bis in idem.
O recorrente afirma que o acórdão condenatório padece de
nulidade porque, tendo a revisão criminal se fundamentado na contrariedade
da condenação às evidências dos autos, a Corte regional não poderia ter
concluído pela sua parcial procedência com base na constatação de que foi
violado dispositivo de lei, sem que lhe fosse oportunizado o prévio
contraditório, conforme os arts. 90 e 10 do C1PC/2015.
Também defende que a conclusão da Corte regional quanto à
ocorrência de bis in idem não prospera, na medida em que "[ ... ] a obtenção do
voto, sendo mero exaurimento do delito, não caracteriza, assim, uma
elementar do tipo [ ... ]" (fi. 217), motivo pelo qual é lícito se valer dessa
circunstância para exasperar a pena-base.
De início, anoto que a controvérsia versada no presente
recurso especial não demanda o reexame do acervo probatório, mas o mero
reenquadramento jurídico dos fatos assentados pela Corte regional quanto às
alegadas violações aos arts. 90 e 10 do CPC/2015 e 59 do CP, que passo a
analisar.
Não prospera a alegação do recorrente de que o acórdão
regional qualifica-se como decisão surpresa apta a ensejar a sua nulidade por
violação ao contraditório.
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O MPE argumenta que não foi previamente intimado para se
manifestar acerca da conclusão de que o decreto condenatório foi proferido em
afronta ao art. 59 do CP, por configurar bis in idem na dosimetria da pena,
sendo certo que esse argumento não constou da petição inicial da presente
revisão criminal.
É incontroverso que a tese central da presente revisão criminal
cingiu-se ao suposto equívoco na dosimetria da pena realizada pelo Juízo
sentenciante nos autos AP no 52-78/PR, especificamente em relação ao crime
de corrupção eleitoral praticado contra o eleitor Olivino Gonçalves Ferreira.
Diante dessa constatação, percebo que em nenhum momento
o MPE foi surpreendido com a tese de que houve equívoco na valoração da
circunstância udiciai relativa às consequências do crime.
Rememoro que este Tribunal Superior entende que "[...] é
irrelevante a capitulação jurídica dada pelas partes aos fatos constantes da
inicial, pois cabe ao juiz realizar a referida subsunção, ante a prevalência do
princípio da ratio petendi substancial [ ... ]" (ED-Rp n° 1287-04/DF, rei. Mm. Dias
Toifoli, julgado em 27.8.2015, DJe de 27.10.2015).
Nesse sentido e sob o prisma do princípio da não surpresa,
confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA.
AUSÊNCIA DE OFENSA. . EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A
JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade,
omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não
servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o
fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito,
em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter
influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento
da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo
de lei regente da matéria). A apliãação do princípio da não surpresa
não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes
quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da
causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.
1. . •1
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(STJ: EDcI no REsp n° 1.280.825/RJ, rei. Mm. Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em 27.6.2017, DJe de 1°.8.2017 - grifos
acrescidos)
Portanto, estando o substrato fático devidamente delineado na
presente revisão criminal, não há falar em violação ao contraditório, justamente
porque, conforme visto, a jurisprudência pátria entende que são os fatos da
causa que se submetem ao contraditório, e não o ordenamento jurídico.
Ainda que não fosse assim, especificamente quanto à revisão
criminal, admite-se o ajuizamento de revisão criminal para reavaliar a
legalidade da pena aplicada, tendo em vista o permissivo previsto no art. 621,
1, do Código de Processo Penal. Veja o seguinte julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO.
CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
"A pena fixada sem fundamentação adequada constitui
ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção
superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso.
amparada no art. 621, 1, do Código de Processo Penal. Por isso, não
há falar em ausência de amparo legal para a propositura da revisão
criminal" (AgRg no REsp 1.587.184/SC, ReI. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/6/2016,
DJe 1/8/2016).
Agravo regimental não provido.
(STJ: AgRg no AREsp n° 693.8841PR, rei. Mm. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 20.3.2018, DJe de 26.3.2018 - grifos
acrescidos)
No que tange à alegada violação do acórdão regional ao art. 59
do CP, sob o argumento de que a efetiva obtenção do voto no crime de
corrupção eleitoral não constitui circunstância inerente ao tipo penal,
igualmente não prospera.
A tese ministerial, em resumo, baseia-se no argumento de que
a obtenção do voto pelo ora recorrido não se caracteriza como uma elementar
do tipo, mas sim mero exaurimento do delito formal previsto no art. 299 do CE.
Nessa linha, o MPE argumenta que a afirmação do eleitor
corrompido no sentido que votou no recorrido qualifica-se como consequência
negativa da conduta, apta a exasperar a pena-base. Para tanto, aduz (fI. 218):
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[ ... ] o fato de o Sr. Olivino confirmar em juízo (fI. 476 - TRE/PR) que
efetivamente votou no requerente porque "sentiu a consciência
pesada de ficar contra o réu nas eleições após receber a ajuda de
custo" evidente atribuiu consequência negativa à conduta em
questão.
Com base nessa compreensão, defende inexistir bis in idem no
fato de o Juízo sentenciante, por ocasião do cálculo da dosimetria da pena, ter
valorado negativamente a circunstância de o eleitor ter votado no recorrido por
ter sentido a consciência pesada.
De início, não se desconhece que o delito de corrupção
eleitoral é de natureza formal, cuja consumação independe da existência do
resultado naturalístico. Assim, de fato, a concretização do intuito do autor em
obter o voto do eleitor constitui mero exaurimento.
Confira o seguinte julgado desta Corte Superior:
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. CRIME ELEITORAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CONDUTA
INDUZIDA. ILICITUDE. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
COAUTOR. INADMISSIBILIDADE. CONFISSÃO INSUFICIENTE
PARA CONDENAÇÃO.
[ ... 1

9. Tendo em vista o induzimento, a conduta não colocou o bem
jurídico protegido em risco, nem ao menos em tese. Via de regra, a
reserva mental, por parte do eleitor, não impede a consumação do
crime do art. 299 do Código Eleitoral - crime formal. O relevante é
que a própria negociação do voto é insincera. O eleitor policitante
tem por objetivo principal obter uma prova incriminatória contra o
candidato.
(AI n° 1533-70/RS, rei. designada Mm. Rosa Weber, julgado em
8.5.2018, DJe de 6.6.2018 - grifos acrescidos)
Também não se olvida que a jurisprudência pátria admite que
o Juízo sentenciante, diante da constatação da ocorrência do resultado
naturalístico decorrente da prática de um crime formal, exaspere a pena-base
pela valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP,
a exemplo do exaurimento da conduta sob o prisma da consequência do crime
formal. Cito o seguinte julgado do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL. CONSÓRCIO GARIBALDI. CONDENAÇÃO
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POR GESTÃO FRAUDULENTA [ ... ] MAJORAÇÃO DA PENA-BASE
EM FACE DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO E DA CULPABILIDADE. ESTA SEM FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NO MAIS,
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA EM SEUS
PRÓPRIOS TERMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
E ... ]
6. Não viola o art. 59 do Código Penal o desvalor das
consequências do crime, que está sobejamente fundamentado na
enorme monta dos prejuízos advindos da fraude perpetrada, à
época, cerca de quarenta milhões de reais. Com efeito, "tendo o réu
sido condenado pela prática de crime formal, verificado o seu
exaurimento pela ocorrência do resultado, tal fato pode ser utilizado
como fundamento idôneo para exasperar a pena-base na apreciação
das consequências do delito" (HC 41.4661MG, ReI. Ministro GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 10/10/2005, p.
402).
E ... ]
(STJ: AgRg no REsp n° 1.242.129/PR, reI. Min. Laurita Vaz, Quinta
Turma, julgado em 11.3.2014,DJe de 27.3.2014 - grifos acrescidos)
Contudo, não é o fato de o crime ser formal que permite que a
ocorrência do resultado naturalístico, por si só, sirva como circunstância judicial
desfavorável no que tange às consequências dos delitos.
Isso porque também é remansosa jurisprudência no sentido de
que os elementos inerentes à própria configuração do delito não podem ser
considerados para a exasperação da pena-base, sob o risco de a sentença
incidir em vedado bis in idem, na medida em que as referidas circunstâncias já
foram consideradas pelo legislador na positivação do crime.
Confira os seguintes precedentes desta Corte e do STJ,
respectivamente:
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL MANTIDA PELO TRE DO
MARANHÃO, COM REDUÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS. AÇÃO
PENAL. CRIME DE DESVIO OU APROPRIAÇÃO DE RENDAS
PÚBLICAS (ART. 1°, INCISO 1 DO DECRETO-LEI 201/67) E
CORRUPÇÃO ELEITORAL (ART. 299 DO CE). CRIME COMUM EM
CONEXÃO COM CRIME ELEITORAL. DOSIMETRIA DA PENA.
ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INERENTES AO ELEMENTO DO
TIPO PENAL. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA G DO
CP. INAPLICABILIDADE. INVIABILIDADE DO RECURSO
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IMPUGNADO.

[...
É indevida a exasperação da pena-base, a partir de valoração
negativa da culpabilidade do agente e dos motivos e consequências
do crime, na hipótese em que esses elementos são inerentes ao
próprio tipo penal. Precedente: HC 275.496/MG, rei. Min. LAURITA
VAZ, DJe 2.9.2014.
O desvio de recursos públicos com finalidade particular constitui
delito com alto grau de reprovabilidade, sobretudo quando se trata
de recursos que deveriam ter sido destinados à educação e ao
pagamento de Servidores Públicos. Entretanto, o crime do art. l, 1
do DL 201/67 consiste, exatamente, em se apropriar de bens ou
rendas públicas ou desviá-los em proveito próprio ou alheio. Nesse
caso, a culpabilidade foi definida pelo Legislador como elemento do
próprio delito, motivo pelo qual não pode servir para majorar a penabase, sob pena de dupla valoração/bis in idem.
[ ... 1
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE: AgR-REspe n° 1234-98/MA, rei. Mm. Napoleão Nunes Maia
Filho, julgado em 8.2.2018, DJe de 23.2.2018 - grifos acrescidos)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA EM AUTOS
DISTINTOS DA AÇÃO PENAL. ACESSO GARANTIDO À DEFESA.
CERCEAMENTO INOCORRENTE. EIVA NÃO RECONHECIDA.
INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83/STJ. [ ... ] PENA-BASE. FIXAÇÃO
ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
E...]
Na hipótese, a Corte de origem majorou a sanção inicial
estabelecida com esteio na culpabilidade e nas consequências do
crime. Contudo, com relação às consequências, utilizou elementos
inerentes ao tipo penal, tendo em vista que o oferecimento de
propina, por si só, não transborda às elementares crime de
corrupção ativa, circunstância que impõe seu decote e o
redimensionamento da sanção inicial.
Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena do
agravante para 2 anos e 2 meses de reclusão e multa, mantidos os
demais termos do édito condenatório.
(STJ: AgRg no AREsp 1.077.743/RS, rei. Mm. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 19.3.2019, DJe de 27.3.2019 - grifos acrescidos)
Assim, a elevação da pena-base na primeira fase da
dosimetria do crime é possível quando fundada em circunstâncias judiciais
valoradas negativamente com base em elementos concretos, isto é,
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específicos do caso, sendo inidônea a exasperação com base em elementos
inerentes ao próprio tipo penal.
Fixadas essas premissas, passo a analisar se o fundamento
utilizado pelo magistrado sentenciante para majorar a pena-base do crime
imputado ao recorrido encontra-se em sintonia com os ditames do art. 59 do
cP.
Para tanto, reproduzo o seguinte trecho do acórdão regional
sobre o ponto (fl. 140):
Na hipótese dos autos, o magistrado considerou que as
consequências do crime 'foram superiores ao normal, já que Olivino
confirmou que efetivamente votou no acusado, por ter sentido pesar
consciência depois da vantagem recebida [...]". (grifos acrescidos)
Quanto às consequências do crime, Cleber Masson destaca:
Envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em
desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade.
Essa circunstância judicial deve ser aplicada com atenção: em um
estupro, exemplificativamente, o medo provocado na pessoa
(homem ou mulher) vitimada é consequência natural do delito, e não
pode funcionar como fator de exasperação da pena, ao contrário do
trauma certamente causado em seus filhos menores quando o crime
é por eles presenciado. Como alerta o Superior Tribunal de Justiça:
"Não é possível a utilização de argumentos genéricos ou
circunstâncias elementares do próprio tipo penal para o aumento da
pena-base com fundamento nas consequências do delito".
(MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado: Parte Geral. 9.
ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2015. vi. p. 718719 - grifos acrescidos)
O crime de corrupção eleitoral encontra-se previsto no art. 299
do CE, nos seguintes termos:
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:
Quanto à estrutura desse delito, assim ensina José Jairo
Gomes:
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O obieto 'urídico é a liberdade do eleitor de escolher livremente, de
acordo com sua consciência e seus próprios critérios e interesses, o
destinatário de seu voto. Tanto a dação, a oferta ou a promessa,
quanto a solicitação e o recebimento de vantagem podem criar
vínculo psicológico no eleitor, gerando obrigação moral que o force a
apoiar determinada candidatura em razão da vantagem auferida ou
apenas acenada.
[...

No que concerne ao tipo subjetivo, só é típica a conduta dolosa, não
sendo prevista a modalidade culposa.
Há previsão de elemento subjetivo do tipo, assim expresso: "para
obter ou dar voto e para conseguir ou promoter abstenção".
Destarte, para a perfeição do crime é preciso que a causa da
conduta esteja relacionada diretamente ao voto, isto é, obter ou dar
voto, bem como conseguir ou prometer abstenção de voto. Caso
contrário, atípica será a conduta.
E ... 1
O crime em exame é de natureza formal. Para sua consumação,
basta a oferta (ainda que não seja aceita), a promessa (ainda que
não seja cumprida) ou a solicitação (ainda que não seja atendida). A
entrega concreta, efetiva, real da coisa, bem ou produto, ou mesmo
a transferência de sua propriedade, posso ou detenção, configura o
esgotamento da ação delituosa.
A tentativa não é admitida: "[...] o crime de corrupção eleitoral, por
ser crime formal, não admite a forma tentada, sendo o resultado
mero exaurimento da conduta criminosa" [ ... ]
(GOMES, José Jairo. Crimes e Processo Penal Eleitorais. São
Paulo: Atlas, 2015. p. 53-56 - grifos acrescidos)
Diante disso, depreendo que, no contexto do art. 299 do CE, a
obtenção do voto pode configurar tanto elemento subjetivo do tipo quanto mero
exaurimento, a depender do momento em que essa circunstância é analisada.
Senão vejamos:
durante a execução de qualquer dos núcleos do tipo

—

dar,

oferecer, prometer, solicitar ou receber vantagem -, a obtenção ou abstenção
do voto constitui elemento subietivo do tipo, sem o qual inexistirá a
consumação do delito.
após a consumação, a obtenção ou abstenção do voto
constitui mero exaurimento.

REspe no 364-26.2017.6.16.0000/PR

14

Em outras palavras, a destinação do voto, além de constituir
mero exaurimento do delito de corrupção eleitoral, confunde-se com o dolo
específico exigido pelo tipo, qual sela: a obtenção ou abstenção do voto.
Assim, a circunstância relativa à concreta obtenção ou
abstenção do voto pelo agente corruptor é inerente ao delito de corrupção
eleitoral, na medida em que constitui consequência natural do elemento
subjetivo exigido pelo tipo.
Essa compreensão possui guarida nos seguintes julgados
desta Corte Superior:
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CRIME ELEITORAL. CONDENAÇÃO COM BASE
NO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO QUE NÃO INFIRMOU OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. REGIMENTAL QUE NÃO INFIRMA OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO
DESPROVIDO.
[ ... ]
Suposto crime impossível. O art. 299 do Código Eleitoral, ao
qualificar como crime "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", tutela justamente o
livre exercício do voto (o direito do eleitor de votar livremente em
algum candidato, em branco ou nulo) ou a abstenção do eleitor no
processo eleitoral.
O crime de corrupção eleitoral ativa é crime instantâneo, cuja
consumação é imediata, ocorrendo com a simples prática de um dos
núcleos do tipo (dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber), bem
como se qualifica como crime formal, pois a consumação independe
do resultado, da efetiva entrega da benesse em troca do voto ou da
abstenção, sendo irrelevante se o eleitor corrompido efetivamente
votou no candidato indicado.
[ ... 1
(AgR-Al n° 209-03/MT, reI. Mm. Gilmar Mendes, julgado em
5.2.2015, DJe de 5.3.2015 - grifos acrescidos)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. ART. 299 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE FATO
TÍPICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
[ ... 1
3. Segundo o entendimento desta Corte, "não há o crime previsto no
artigo 299 do Código Eleitoral se o oferecimento da vantagem não se
vincula à obtenção de voto. Omitida essa circunstância, elementar do
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crime, inviável o processo" (HC no 292, rei. Mm. Eduardo Ribeiro, DJ
de 6.3.98). Na mesma linha de entendimento: HC n° 31-60, rei. Mm.
Luciana Lóssio, DJEde 3.4.2014, e HC n°1658-70, rei. Mm. Arnaldo
Versiani, DJEde 27.6.2012.
4. A teor de julgado do STF, "a conduta imputada ao denunciado
não se enquadra no tipo do art. 299 do Código Penal, o qual exige
dolo específico, qual seia, a obtenção de voto ou a promessa de
abstenção. [ ... ] O apoio político pretendido poderia se dar de
diversas formas, como, por exemplo, o financiamento de campanha,
não necessariamente em troca do próprio voto." (inq n° 3693, rei.
Mm. Cármen Lúcia, Pleno, DJEde 30.10.2014).
[...
7. Recurso ordinário parcialmente provido para conceder a ordem
de habeas corpus e trancar a Ação Penal n° 8-50.2015.6.21.0133,
em razão da atipicidade da conduta descrita na denúncia.
(RHC n° 22-11/RS, rei. Mm. Henrique Neves da Silva, julgado em
6.9.2016, DJe de 7.10.2016 - grifos acrescidos)
Em virtude da clareza do ensinamento, coiaciono abaixo trecho
do voto proferido pelo saudoso Ministro Jesus Costa Lima, então relator do HC
n° 270/GO, cujo acórdão, julgado em 3.8.1995 e publicado no DJ de
25.8.1995, guarda perfeita sintonia com os precedentes mais atuais acima
colacionados:
É sabido - e este Tribunal Superior reiteradamente tem decidido - o
que se incrimina é corrupção eleitoral em ambas as modalidades: a
ativa - dar, oferecer ou prometer, ou a passiva - solicitar ou receber,
em qualquer das hipóteses, porém, vinculando a conduta ilícita à
obtenção ou abstenção de voto, já tendo firmado o entendimento de
que, não se verificando essa finalidade, indissociavelmente ligada ao
tipo, não há como configurar-se crime de corrupção eleitoral.
In casu, verifica-se, prima facie, a ausência de elemento do tipo
penal descrito no artigo 299 do Código Eleitoral.
Deflui da interpretação do citado dispositivo, que a norma sanciona o
oferecimento de dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem, com a
finalidade de obtenção ou abstenção de voto, e tal hipótese não se
apresenta no caso em exame.
Nesse sentido, concordo com parecer do Ministério Público Eleitoral,
quando argumenta sobre falta de tipicidade delitiva da conduta
imputada ao paciente, verbis:
14. ( ... ) data venha de eventuais posicionamentos em
contrário, o sorteio de duas bicicletas entre assistentes do
comício eleitoral não perfaz o tipo estabelecido no art. 299, do
Código Eleitoral, pois não se tem o dar um bem, com o fito de
se obter o voto em troca, como, salvo melhor juízo, pressupõe
a norma acima mencionada.
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O que, na verdade, ocorreu na situação em discussão
neste habeas corpus foi o oferecimento de bens, no caso o
sorteio deles, com a finalidade de se obter o comparecimento
de pessoas no comício.
Tal fato não se apresenta descrito no acima referido art.
299 do Código Eleitoral, ate mesmo pela circunstância de que,
sabidamente, nem todo eleitor que comparece em comícios
necessariamente irá votar no(s) candidato(s) que objetiva ele
divulgar".
[ ... 1

Pelo exposto, dada a ausência de tipicidade, conheço do writ e
concedo a ordem postulada, determinando o consequente
trancamento da ação penal a que responde o paciente perante o
egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, objeto deste pedido.
(grifos acrescidos)
No caso, o recorrido ofereceu vantagem para o eleitor na
exclusiva perspectiva de lhe obter o voto. O que motivou a conduta do
recorrido foi a pretensão de, no dia do pleito, receber como resultado da
vantagem dada apenas, e tão somente, o voto do eleitor. Portanto, é nítida a
correlação entre a vantagem oferecida e o voto.
Conforme se extrai do acórdão regional, não houve nenhum
resultado além do esperado pelo agente corruptor.
No cálculo da dosimetria, somente é lícita a valoração negativa
das consequências do crime quando os elementos concretos do caso denotam
a ocorrência de resultados que extrapolem o resultado típico esperado.
Nesse sentido, com as devidas adaptações, confira-se o
seguinte julgado do STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO. EXTORSÃO E EXTORSÃO MAJORADA EM
CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INIDONEIDADE DA
NEGATIV
DOSIMETRIA REFEITA. CABIVEL REGIME PRISIONAL
SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFICIO.
[...
2. É certo que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o
critério trifásico descrito no art. 68, dc o art. 59, ambos do Código
Penal, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre
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fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as
circunstâncias elementares do tipo penal básico.
Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto aos
motivos do crime não são idôneos, tendo em vista que a busca por
lucro fácil se confunde com as próprias elementares do crime de
extorsão, o qual é cometido com o dolo específico de obter para sim
ou para outrem indevida vantagem econômica.
"O valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, somente pode ser
considerado para elevar a pena-base quando a lesão revele-se
exacerbada, transcendendo as consequências normais descritas
para o tipo penal violado, não verificado na espécie" (AgRg no
AREsp 951.900/PR, ReI. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe 0810312017).
[...
(STJ: HC no 451.783/P13, rei. Mm. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em 11.9.2018, DJe de 17.9.2018 - grifos acrescidos)
Sobre o tema, diz Guilherme de Souza Nucci:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a
consequência a ser considerada para a fixação da pena. E lógico
que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte
de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou
órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente
dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes,
precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma
consequência não natural do delito.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 6. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2014. p. 187 - grifos acrescidos)
No mesmo sentido, segue lição de Rogério Montai de Lima:
A consequência é o resultado do crime em relação à vítima, sua
família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando
próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da
reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências
devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância
judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os
resultados próprios do tipo não podem ser valorados.
(LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal
Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do
Júri. 1. ed. São Paulo: Método, 2012, p. 32 - grifos acrescidos)
Com base nesse entendimento, no presente caso, verifico que
a afirmação do eleitor corrompido na linha de que votou no recorrido não se
distanciou do resultado naturalístico previsto pelo legislador ao tipificar a
conduta descrita no art. 299 do CE.

REspe no 364-26.2017.6.16.0000IPR

íU

É absolutamente previsível que, no contexto da corrupção
eleitoral, o oferecimento de vantagem em troca do voto resulte na obtenção do
voto daquele que recebeu o benefício espúrio.
Não à toa, esta Corte Superior entende que, para configurar o
crime de corrupção eleitoral, além da imprescindibilidade do dolo específico obter ou dar voto, conseguir ou prometer abstenção -, "[ ... ] é necessário que a
conduta seja direcionada a eleitores identificados ou identificáveis, e que o
corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar [ ... J" (AgR-Al n° 749719/RJ, rel. designado Mm. Dias Toifoli, julgado em 11.12.2014, DJe de
23.2.2015 - grifos acrescidos).
Essa conclusão reforça que o legislador do tipo penal em
comento considerou indissociável à tipicidade da conduta a correlação entre a
vantagem ilícita e o voto. Isto é, a vantagem necessariamente tem que ser
dada (e demais núcleos do tipo) dentro do ambiente de convencimento do
eleitor e com a exclusiva intenção de obter-lhe o voto (e demais núcleos do
elemento subjetivo do tipo).
Isso porque se a conduta for direcionada a pessoas que não
são aptas a votar, inexistirá tipicidade penal, o que, por conseguinte, atrai a
aplicação do art. 386 do CPP, que estabelece como causa para que o réu seja
absolvido a constatação, pelo juiz, de que o fato não constitui infração penal.
Portanto, não assiste razão ao MPE quando aduz que a
obtenção do voto não constitui elemento inerente à própria configuração desse
tipo penal.
A conclusão ministerial implicaria desconsiderar o
entendimento acima exposto de que se faz necessário que a conduta vise a
corromper cidadão que detém a efetiva capacidade de votar, sob pena de
carecer o fato de tipicidade penal.
Ou seja, inexiste dúvida de que o corruptor ativo não almeja
outro resultado, senão a efetiva obtenção do voto.
No ponto, confira o seguinte precedente desta Corte Superior:
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RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
DO ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. PEDIDO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IDENTIFICAÇÃO DOS
ELEITORES. AUSÊNCIA. PROVIMENTO.
"Na acusação da prática de corrupção eleitoral (Código Eleitoral,
art. 299), a peça acusatória deve indicar qual ou quais eleitores
teriam sido beneficiados ou aliciados, sem o que o direito de defesa
fique comprometido" (RHC n° 45224, ReI. Min. Laurita Vaz, Rei.
designado Mm. Henrique Neves, DJe de 25.4.2013).
In casu, ausente a adequada identificação do corruptor eleitoral
passivo, fato esse que impede a aferição da qualidade de eleitores,
como impõe o dispositivo contido no art. 299 do Código Eleitoral,
devem ser reconhecidas a inépcia da denúncia e a ausência de iusta
causa para submissão do paciente à ação penal.
Recurso conhecido e provido para concessão do pedido de
habeas corpus negado na origem.
(RHC no 133-16/SC, rei. Mm. Luciana Lóssio, julgado em
17.12.2013, DJe de 18.2.2014 - grifos acrescidos)
Assim, a efetiva obtenção do voto pelo corruptor não extrapola
a previsibilidade do resultado do crime de corrupção eleitoral, na medida em
que representa o desenvolvimento natural do delito, motivo pelo qual não pode
constituir fundamento idôneo para a exasperação da pena-base sob o prisma
da consequência negativa do delito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO: Presidente,
um bom-dia. Eu acompanho o eminente relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO SÉRGIO BANHOS: Também eu,
Senhora Presidente, acompanho o ilustre relator.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO CARLOS MÁRIO VELLOSO FILHO:
Também acompanho o eminente relator, Presidente.

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Senhora Presidente,
eminente Ministro Relator, Ministro Og Fernandes, eminentes pares. Por igual,
Senhora Presidente, estou acompanhando a conclusão do acutíssimo voto de
Sua Excelência o eminente Ministro Relator. Nada obstante, peço apenas
licença para ponderar um fundamento em face do qual estou a chegar à
mesma conclusão de Sua Excelência.
Nesta hipótese, houve o acolhimento, no tribunal de origem, da
revisão criminal com o fundamento numa das hipóteses do art. 621 do Código
de Processo Penal e à luz das elementares do tipo do art. 299 do Código
Eleitoral, sob o argumento de que a decisão condenatória transitada em
julgado e, portanto, a decisão revisanda, afrontou a evidência dos autos.
E, nessa medida, o que aquela Corte fez, e ao menos em tese
podia fazê-lo, é que recebeu a matéria de fato e de direito devolvida para a sua
análise. Em sede do recurso especial, aqui, nós recebemos, por devolução,
matéria de direito e não matéria de fato.
Portanto, a decisão da Corte Regional pode, no legítimo
espectro das suas atribuições, verificar a ocorrência ou não do bis in idem.
Esse limite que lá não há, em meu modo de ver, há aqui. E, portanto, em se
tratando de recurso especial eleitoral e, nessa estrita cognição, é que vejo
dificuldade de avançar naquilo que a Corte Regional, ao comparecer no terreno
dos fatos, revalorou e concluiu em sentido diverso.
Portanto, fazendo esse discrímen, que, obviamente, não vai de
encontro com o voto do eminente Ministro Og Fernandes, apenas, no meu
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ponto de vista, agrego o fundamento em face do qual eu chego à mesma
conclusão do eminente Ministro Relator.
Portanto, com base nesse fundamento, eu acompanho Sua
Excelência o eminente Ministro Og Fernandes.

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): É
interessante e mais do que justificável, Ministro Edson Fachin, que Vossa
Excelência traga essa nova vertente, na medida em que ontem nós passamos
toda a tarde no Plenário do Supremo Tribunal Federal a examinar, justamente,
uma revisão criminal, que todos sabemos, é uma ação constitutiva negativa.
Ontem, Ministro Fachin, muito bem isso frisou e, na verdade,
as questões todas ali postas, aqui sequer podem ser tangenciadas, porque a
revisão criminal já foi julgada parcialmente procedente, já se estabeleceu
aquilo que se chama o juízo rescindente, como tendo preenchido os seus
requisitos, e já partiu a Corte Regional para o juízo rescisório, ou seja, pelo
rejulgamento em termos de dosimetria da pena.
E aqui, sendo recurso especial eleitoral, que nos cabe
enfrentar, que é um recurso de natureza extraordinária, nós estamos adstritos
a essa matéria, a essa questão.
Então, a rica discussão que eventualmente poderíamos travar
aqui fica prejudicada.
Pois não, Ministro Og.
O SENHOR MINISITRO OG FERNANDES (relator): Só uma
observação, Presidente e eminente Ministro Fachin. É que aqui parece, ou pelo
menos foi a intenção, eventualmente desacompanhada de um gesto concreto,
de analisar apenas a seara do recurso eleitoral.
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O que houve aqui foi basicamente menção, eu procurei fazer
um pequeno relatório, em face do público, normalmente eu não o faço. E no
relatório é que, me parece, fiz referência mais amiúde à matéria de fato.
Apenas no item 6 da ementa eu digo: 'É cediço que os
elementos inerentes à própria configuração do delito não podem ser
considerados para exasperação da pena-base, sob pena de bis in idem".
A intenção, repito, aqui, era apenas discutir o direito.
Apenas essa observação. Mas estou aqui disposto a,
obviamente, acolher naquilo em que eventualmente possa ter me excedido.
Porque comungo do entendimento do eminente Ministro Fachin a respeito,
obviamente, dos limites impostos pela percepção do recurso especial como
recurso de cognição restrita.
Então, mas, se me excedi em algo, eu peço o favor de
desconsiderá-lo.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: De modo algum,
Ministro Og. Até porque a tese que Vossa Excelência assenta, nesse item 6,
que vem de nos obsequiar com a leitura, ela é de todo escorreita,
precisamente. Porque, para aferir as consequências do crime, o que está na
elementar do tipo não pode, obviamente, ser considerado em dois momentos,
porque isso precisamente configura o bis in idem.
O que eu estou a dizer - e nisso creio que estamos da janela
olhando o mesmo jardim - é apenas que comparecer na seara em que lá
esteve na sua ambiência própria, o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Paraná, é um campo aqui não se pode fazer. E Vossa Excelência não fez.
Obviamente, e, portanto, é por isso que eu estou concordando com a vossa
conclusão apenas fazendo essa achega do fundamento da cognição restrita do
recurso especial.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (presidente): E eu,
especificamente, saudando Vossa Excelência pelo belo voto proferido, na
verdade, chamava atenção que, em termos de ou em matéria de revisão
criminal, como na ação rescisória, talvez, o aspecto mais interessante não só
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para o debate, mas até em função dos alunos, porque é uma via
extraordinária, na verdade, seja a caracterização ou não da hipótese de
rescindibilidade prevista expressamente em lei.
No caso, em termos de dosimetria, que seria o bis in idem,
seria uma contrariedade expressa à disposição legal. Mas, esse debate, que
seria rico, aqui está totalmente prejudicado, como bem pontuou o eminente
relator no seu voto.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES: Bom dia,
Presidente, eu acompanho o relator.

APARTE

O DOUTOR HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS (viceprocurador-geral eleitoral): Eu queria só registrar, Senhora Presidente, que
esse caso tem uma peculiaridade que merece registro e louvor.
Esse candidato que estava condenado criminalmente seria, e
era, inelegível. A partir da rescisão do julgado, na revisão criminal no Paraná,
ele adquiriu a capacidade eleitoral novamente. E quando esse recurso sobe ao
TSE, o Ministério Público pede ao relator: "tenha velocidade neste caso,
porque esse cidadão atualmente espera poder ser candidato nas próximas
eleições. E se esse julgamento se reverte ou demora, ele vai ter todos os
planos dele atropelados".
E o Ministro Og teve a presteza de julgar muito celeremente
esse caso para que se pacificasse, de uma vez por todas, que, com a
prescrição, ele está a readquirir a capacidade eleitoral dele e ele pode - se
quiser - fazer planos para as próximas eleições municipais, prevenindo
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eventuais conflitos que teríamos de uma impugnação de uma candidatura,
porque tem uma ação penal não resolvida aqui.
Então, a Justiça Eleitoral e o TSE foi muito rápido na solução
disso para pacificar a relação e não criar conflitos próximos na eleição
vindoura, nesse caso.
Era esse registro que eu queria fazer, da sensibilidade do
Ministro Og de encontrar no seu acervo esse caso para prevenir mais ações na
justiça.
Muito Obrigado.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 364-26.2017.6.16.0000/PR. Relator: Ministro Og
Fernandes. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido: Osney Picanço
(Advogados: André Eiji Shiroma - OAB: 638331PR e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial eleitoral, nos termos do voto do relator.
Composição: Ministra Rosa Weber (presidente), Ministros
Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Sérgio Banhos e Carlos Mário Veiloso Filho.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 7.11.2019*.

Sem revisão das notas de julgamento do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Humberto Jacques de Medeiros.

