
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS N° 672 (39310-92.2009.6.00.0000) - CLASSE 16 -
JEQUITINHONHA - MINAS GERAIS.

Relator: Ministro Felix Fischer.
Impetrantes: Tarso Duarte de Tassis e outro.
Paciente: José Maria Mendes Rodrigues.
Advogados: Tarso Duarte de Tassis e outro.
Autoridade coatora: Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas

Gerais.

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE
TRANCAMENTO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299
DO CÓDIGO ELEITORAL. ELEITOR COM DIREITOS
POLíTICOS SUSPENSOS. FATO ATíPICO.
CONCESSÃO DA ORDEM.

1. Nos termos do art. 299 do Código Eleitoral, que
protege o livre exercício do voto, comete corrupção
eleitoral aquele que dá, oferece, promete, solicita ou
recebe, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou
qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para
conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não
seja aceita.

2. Assim, exige-se, para a configuração do ilícito penal,
que o corruptor eleitoral passivo seja pessoa apta a votar.
3. Na espécie, foi comprovado que a pessoa
beneficiada com a doação de um saco de cimento e com
promessa de recompensa estava, à época dos fatos e
das Eleições 2008, com os direitos políticos suspensos,
em razão de condenação criminal transitada em julgado.
Logo, não há falar em violação à liberdade do voto de
quem, por determinação constitucional, (art. 15, 111, da
Constituição), está impedido de votar, motivo pelo qual a
conduta descrita nos autos é atípica.
4. Ordem concedida.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
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por unanimidade, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos das

notas taquigráficas.sra:~~e 2010.

RES BRITTO - PRESIDENTE

~
FELlX FISCHER - RELATOR



HCnO672 (39310-92.2009.6.00.0000)/MG.

RELATÓRIO
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Q SENHORMINISTROFELlX FISCHER:Senhor Presidente,

cuida-se de habeas corpus (fls. 2-16) com pedido de liminar, impetrado por

Tarso Duartede Tassise RaphaelMartinsBorbaMagalhães,em favor de José

Maria Mendes Rodrigues, contra ato reputado coator do e. Tribunal

Regional Eleitoral de Minas Gerais consubstanciado no v. acórdão de

fls. 194-201,integrado pelo v. acórdão de fls. 278-286.

Tal decisum, que negou provimento a recurso criminal,

confirmou a condenação do paciente à pena de um ano de reclusão e ao

pagamento de cinco dias-multa, substituída pena restritiva de direito,

consistente na prestação de serviços à comunidade enquanto durar a
condenação.

Retratamos autosque o paciente, junto com outros co-réus,

foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 299 do Código

Eleitoral1.

O paciente e o candidato a prefeito Roberto Alcântara

Botelho teriam doado a Romério Ferraz da Silva um saco de cimento,

além de terem prometido custear obras de construção de um banheiro na

residência deste último, em troca de voto.

Posteriormente, a denúncia foi aditada para requerer a

exclusãodo denunciadoRobertoAlcântaraBotelho.

A denúncia foi recebida apenas com relação a José Maria

Mendes Rodrigues e Romério Ferraz da Silva.

Em primeira instância, o Juízo singular

absolveu Romério Ferraz da Silva e julgou parcialmente procedente a

acusação quanto a José Maria Mendes Rodrigues, condenando-o à pena

de um ano de reclusãoe ao pagamentode cinco dias-multa,substituídapena

1 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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restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade

enquantodurar a condenação.

Houve recurso ao e. TRE-MG, ao qual, por maioria, foi

negado provimento nos seguintestermos (fI. 194):

Recurso Criminal. Corrupção eleitoral. Doação de bem em troca de
voto - Art. 299 da Lei 4.737, de 15.7.1965 (Código Eleitoral). Ação
julgada parcialmente procedente.

Captação ilícita de votos. Doação de bem em troca de voto.
Cerceamento da liberdade do voto. Capacidade de influenciar a
legitimidade das eleições. Suporte probatório apto a demonstrar a
ocorrência do ilícito eleitoral. Sanções penais. Aplicabilidade.

Recurso a que se nega provimento.

Sobrevieram embargos de declaração, assim rejeitados

(fI. 278):

Embargos de Declaração. Recurso Criminal. Doação de bem em
troca de voto - art. 299 do Código Eleitoral. Recurso não provido.
Aplicabilidade de sanção penal.

Inexistência de obscuridade, dúvida, contradição ou omissão no
acórdão. Mero inconformismo da parte com a decisão deste TRE.

Embargos rejeitados.

Seguiu-se a interposição de recurso especial eleitoral.

Daí o presente habeas corpus no qual alegam os

impetrantes, em síntese, que o suposto eleitor corrompido, Romério Ferraz

da Silva, estava, desde a época dos fatos, e está até hoje, com os direitos

políticos suspensos em razãode condenaçãocriminal.

Desse modo, Romério Ferraz da Silva estava desprovido da

capacidadeeleitoral ativa e passiva, não ostentando a condição de eleitor.

Concluemos impetrantesque, em razão deste fato, a conduta

supostamente praticada pelo paciente é atípica, já que não houve doação

ou promessade recompensapara eleitor em troca de voto.

Segundo sua ótica, cuidar-se-ia de hipótese de crime

impossível.

As razõesexpostasexplicitariamo fumus boni juris.
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Já o perigo da demora estaria consubstanciado na "iminência

ou possibilidade de se dar cabo aos efeitos do acórdão condenatório" (fI. 15).

Ao fim, requerem, liminarmente, o sobrestamento do RC

nO 52/TRE-MG, com a consequente suspensão dos efeitos do v. acórdão

regional condenatório, até o julgamento do mérito deste writ.

No mérito, pugnam pela concessão definitiva da liminar, se

deferida, e pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa (fato

atípico).

Juntam documentos às fls. 17-289.

Às fls. 291-294, deferia liminar pleiteada para suspender o

trâmite do RC nO52/TRE-MG até o julgamento de mérito deste writ.

Informações do e. TRE/MG às fls. 302-303.

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opina (fls. 331-333) pela

concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

o SENHOR MINISTRO FELlX FISCHER (relator): Senhor

Presidente, na espécie, foi comprovado nos autos, fls. 39, que Romério

Ferraz da Silva, supostamente beneficiado com a doação de um saco de

cimento e a promessa de recompensa, caso votasse no paciente, estava à

época dos fatos e das eleições 2008, com os direitos políticos suspensos,

em razão de condenação criminal.

Assim, reafirmo os fundamentos da decisão monocrática na

qual deferi a liminar pleiteada.

Penso que a conduta descrita nos autos é atípica, na

medida em que não houve a prática de nenhuma das condutas típicas

previstas no art. 299 do Código Eleitoral envolvendo pessoa apta a votar.
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Por certo, a lei protege o livre exercício do voto. Todavia, no

caso dos autos, não há falar em violação à liberdade do voto de quem, por

determinação constitucional, (art. 15, 111, CR!88\ está impedido de votar.

Nesse sentido, a doutrina de Antonio Carlos da Ponte:

Para a configuração da corrupção eleitoral ativa, exige-se que o
elemento subjetivo que a Escola Clássica ou Causalista denominava
de dolo específico, consistente na atuação do agente buscando obter
o voto ou conseguir a abstenção. .

Caso a ação do agente recaia sobre não-eleitor, ou pessoa que
esteja com os direitos políticos suspensos, não há que se cogitar da
infração. Cuida a situação discutida de crime impossível, em
decorrência da absoluta impropriedade do objeto. Não se pode
captar irregularmente o voto de quem não ostenta a condição de
eleitor.

Atua como condição objetiva de punibilidade a necessidade do
destinatário da ação ser eleitor. (PONTE, Antonio Carlos da.
Crimes Eleitorais, São Paulo: Saraiva, 2008, p. 104)

Este é o mesmo posicionamento de Joel J. Cândido, que

pontua:

É verdade que o fato de o eleitor não ir votar não elide o crime, até
porque a busca pela abstenção (que é, exatamente, não ir votar) é
uma das modalidades criminosas. Tampouco afasta o crime o fato
de ele não cumprir o combinado com o corruptor, indo votar tendo
prometido abstenção, ou votando em outrem diverso do candidato
que lhe deu a vantagem e com o qual comprometera. Porém, não é
menos verdade que a doação, o oferecimento ou a promessa de
vantagem a quem não pode votar tal como quer o corruptor não
caracteriza crime. É o caso, por exemplo, nas eleições municipais,
do eleitor que vota em Zona Eleitoral diversa da do candidato
corruptor. Ou, ainda que ambos da mesma Zona Eleitoral, quando o
eleitor estiver impossibilitado de exercer o jus sufragii, de que é
exemplo certo a suspensão de seus direitos políticos. Haverá, no
caso, aqui como alhures, impropriedade absoluta do objeto (CP,
art. 17). (CÂNDIDO, Joel J. Direito Penal Eleitoral & Processo Penal
Eleitoral, Bauru, SP: EDIPRO, 2006, p. 184)

Nessa esteira, o parecer da d. Procuradoria-Geral Eleitoral, no

qual se afirma que

aquele que recebe ou aceita tal vantagem deve estar apto a votar,
ou seja, deve estar em gozo da capacidade eleitoral ativa, sob pena

2 Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de:
111- condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
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de atipicidade da conduta, ante a absoluta impropriedade do objeto,
nos termos do art. 17 do Código Penal (fI. 333).

Ante o exposto, concedo a ordem para determinar o

trancamento da ação penal, consubstanciada nos autos do RC nO52/TRE-MG,

por ausência de justa causa (fato atípico).

É o voto.
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EXTRATO DA ATA

HC nO 672 (39310-92.2009.6.00.0000)/MG. Relator: Ministro

Felix Fischer. Impetrantes: Tarso Duarte de Tassis e outro. Paciente: José

Maria Mendes Rodrigues (Advogados: Tarso Duarte de Tassis e outro).

Autoridade Coatora: Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem de

habeas corpus, nos termos do voto do relator.

Presidência do Sr. Ministro Ayres Britto. Presentes a

Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski, Felix

Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o

Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 23.2.2010.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

lavrei a presente certidão.

R loAfonso r-'rado
Analista Judiciário
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