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DECISÃO
Trata-se de recurso especial eleitoral, interposto por DAVI RODRIGUES DE
ABREU, com fundamento nos arts. 121, § 4o, II, da Constituição Federal, e 276, I, b, da Lei no 4.737,
de 1965 (Código Eleitoral), no qual questiona acórdão desta Corte Regional que, por maioria, o
condenou a duas penas restritivas de direitos - em substituição à sanção privativa de liberdade - e ao
pagamento de multa, com a conseqüente suspensão dos seus direitos políticos, pela prática da conduta
tipificada no art. 299 do Código Eleitoral (corrupção eleitoral) c/c art. 71 do Código Penal.
O acórdão recorrido se encontra assim ementado (fl. 455-456):
EMENTA: ELEIÇÕES 2008. AÇÃO PENAL. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL
COMBINADO COM O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA. PREFEITO.
PRERROGATIVA DE FORO. PROVAS SUFICIENTES. CONDENAÇÃO. PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUSPENSÃO DOS
DIREITOS POLÍTICOS (CF/1988, art. 15, III). CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DAS CUSTAS E DEMAIS DESPESAS PROCESSUAIS. PROVIMENTO.
O art. 299 do Código Eleitoral tutela o livre exercício do voto, afastando o comércio
ilícito eleitoral, ou seja, a corrupção eleitoral.
No caso, ao acusado, atual Prefeito do município de São Valério da Natividade/TO e
então candidato nas eleições de 2008, foi imputada a conduta delituosa consistente em
realizar, entre os anos de 2004 a 2008, transporte de pessoas e bens para eleitores
daquela, bem como pagamento a terceiros para realizarem transporte com seus
próprios veículos, visando a obtenção de votos para as eleições de 2008.
Para a configuração do delito de corrupção eleitoral exige-se a finalidade de obter ou
dar o voto ou conseguir ou prometer a abstenção, o que não se confunde com o pedido
expresso de voto. Precedentes.
O conjunto probatório apresenta elementos suficientes à comprovação do dolo
específico do agente voltado a angariar votos para seu projeto político de se eleger
Prefeito de São Valério da Natividade/TO. O que logrou conseguir.
Havendo elementos probatórios suficientes o réu deve ser condenado.
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Reconhece-se a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal por três
vezes.
Feita a dosimetria condena-se o réu à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão,
em regime aberto, e 7 (sete) dias-multa pela prática da conduta tipificada no art. 299
do Código Eleitoral combinado com o art. 71 do Código Penal.
O dia-multa é arbitrado em 1/2 (meio) salário mínimo vigente ao tempo do fato (2008),
atualizado monetariamente nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal, porquanto o
acusado possui atividade laboral lucrativa (comerciante) e ocupa cargo político na
esfera municipal (Prefeito) (art. 286, § 1º, CE).
Substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes
em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos e multa substitutiva
consubstanciada em 7 (sete) dias-multa, ao valor de 1/2 (meio) salário mínimo vigente
à época do fato, devidamente corrigido.
Deixa-se de aplicar os efeitos específicos da condenação, porque ausentes quaisquer
das circunstâncias elencadas no artigo 92 do CPB.
Suspendem-se os direitos políticos do réu enquanto durarem os efeitos da condenação
(CF/1988, art. 15, III).
Condena-se o réu ao pagamento das custas e demais despesas processuais, nos termos
do voto do relator.
ACÓRDÃO: VISTOS, relatados e discutidos os autos, decide o Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Tocantins, por maioria, CONDENAR o acusado DAVI
RODRIGUES DE ABREU à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em
regime aberto, e 7 (sete) dias-multa pela prática da conduta tipificada no art. 299 do
Código Eleitoral combinado com o art. 71 do Código Penal, ARBITRAR o dia-multa em
1/2 (meio) salário mínimo vigente ao tempo do fato (2008), atualizado monetariamente
nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal, porquanto o acusado possui atividade
laboral lucrativa (comerciante) e ocupa cargo político na esfera municipal (Prefeito)
(art. 286, § 1º, CE), SUBSTITUIR a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos consistentes em prestação pecuniária no valor de 10 (dez) salários mínimos e
multa substitutiva consubstanciada em 7 (sete) dias-multa, cujo dia-multa terá o valor
de 1/2 (meio) salário mínimo vigente à época do fato, incidindo a devida correção,
DEIXAR de aplicar os efeitos específicos da condenação, porque ausentes quaisquer
das circunstâncias elencadas no artigo 92 do CPB, SUSPENDER, nos termos do art.
15, III, da Constituição Federal, os direitos políticos do réu enquanto durarem os
efeitos da condenação, CONDENAR o réu ao pagamento das custas e demais despesas
processuais, nos termos do voto do relator. Voto vencido o Juiz João Olinto.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas, 13 de dezembro de 2012.

Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados por unanimidade (fl.
490).
No presente recurso especial (fls. 496-510), o recorrente assenta as razões de
seu inconformismo em arestos exarados pelas Cortes Regionais Eleitorais do Rio de Janeiro (RC no 257), Paraná (RC no 218), São Paulo (RECC no 2066), Maranhão (RESPE no 28535) e Roraima
(RESPE no 7-08), com o fito de descaracterização da conduta delitiva que se lhe fora imputada (art.
299 do Código Eleitoral) e reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da
respectiva pretensão punitiva.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar in
totum o acórdão combatido, de modo a julgar improcedentes os termos da denúncia, à vista da
atipicidade da conduta, ou declarar extinta a punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva.
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É o sucinto relato. Decido.
Em se tratando de Recurso Especial Eleitoral, o juízo prévio de admissibilidade
está afeto a esta Presidência, conforme preceitua os arts. 278, § 1o, do Código Eleitoral e 20, XXII, do
Regimento Interno deste Tribunal Regional, cabendo verificar tão somente se estão presentes os
pressupostos recursais gerais e específicos.
No que tange aos pressupostos genéricos, tenho-os por preenchidos.
Sob este aspecto, observo ser o recurso próprio e tempestivo, uma vez que o
acórdão declaratório foi publicado em 22/2/2013, sexta-feira (fl. 490), e a interposição do presente
recurso protocolizada em 26/2/2013, terça-feira (fl. 494), em obediência ao tríduo legal (CE, art. 276,
§ 1o).
A regularidade formal, por sua vez, também fora observada, tendo em vista que
o recurso foi interposto por parte legítima, mediante petição endereçada ao juízo competente e com o
oferecimento simultâneo das razões do inconformismo.
No entanto, da análise dos pressupostos específicos do recurso especial
eleitoral, não verifico nos autos observância a esse critério. Explico.
Inicialmente, a matéria suscitada pelo recorrente não foi devidamente posta a
debate e decisão perante esta Corte Regional por ocasião do julgamento da ação penal em epígrafe, de
modo que não reputo configurado o presquestionamento.
Demais disso, observo que a pleiteada reforma do entendimento assentado no
acórdão combatido implica reapreciação do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite
em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas nos 7 do STJ e 279 do STF.
Noutra vertente, vejo que o recorrente não indica, objetivamente, o dispositivo
legal tido por violado pelo acórdão deste Regional, de modo a viabilizar a exata compreensão da
controvérsia.
Igualmente, não vislumbro configurado o dissídio jurisprudencial suscitado, já
que o recorrente se limita a transcrever trechos de excertos emanados de outras Cortes Eleitorais,
apenas com o fim de fundamentar as razões de seu inconformismo, sem demonstrar, mediante a
realização do devido confronto analítico, a necessária similitude fática daqueles em face do decisum
vergastado.
Assim, por não vislumbrar a presença dos pressupostos recursais específicos, o
presente feito não merece ultrapassar a barreira prévia de admissibilidade.
Posto isso, não admito o recurso especial em testilha.
Publique-se, registre-se e intime-se. Cumpra-se.
À Secretaria Judiciária e Gestão da Informação (SJI) para as providências de
mister.
Palmas – TO, 5 de março de 2013.

Desembargador MARCO VILLAS BOAS
Presidente
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