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PRONUNCIAMENTO

Trata-se  de  recursos criminais interpostos por 

Severino Luiz Bispo e Vilma Teixeira Ferreira dos Santos, que 

objetivam a  reforma  da  r.  sentença  de  fls.  3884/3885v, 

proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral, que, a partir da 

determinação  do  TSE  (fls.  3846/3878),  redimensionou  a 

reprimenda  que  lhes  fora  cominada  em  virtude  da  condenação 

pela prática  do  crime  de  corrupção  eleitoral,  disposto  no 

artigo 299, do Código Eleitoral.

Cumpre  salientar  que  a Severino  Luiz  Bispo  foi 

imposta a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses 

de  reclusão,  em  regime  aberto,  e  06  (seis)  dias-multa,  ao 

passo  que  a Vilma  Teixeira  Ferreira  dos  Santos  a pena 

definitiva de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias 

de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Presentes os requisitos do artigo 44, do Código 

Penal, substituiu-se a pena privativa de liberdade de ambos os 

recorrentes  por duas restritivas de direito, consistentes na 



      Ministério Público Federal – Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

prestação  de  serviços  à  comunidade  e  prestação  pecuniária, 

qual seja, pagamento de um salário mínimo a entidade a ser 

designada em audiência admonitória.

Em  seguida,  os  condenados  apresentaram  recurso 

criminal.

Severino Luiz Bispo aduz que a pena base deveria 

ser  fixada  no  mínimo  legal,  e  requer  seja  declarada  a 

prescrição  da  pretensão  punitiva,  visto  o  decurso  do  prazo 

superior a 05 (cinco) anos dos fatos ocorridos em 2010 (fls. 

3895/3897).

A seu turno, Vilma Teixeira Ferreira dos Santos 

alega que a pena foi aplicada de forma desproporcional, em 

razão da inobservância dos requisitos objetivos do artigo 59, 

do Código  Penal, e o desrespeito ao artigo 93, inciso IX, da 

Constituição da República (fls. 3898/3905).

O  Ministério  Público  Eleitoral  ofertou 

contrarrazões  pelo  não  conhecimento  do  recurso  interposto, 

ante sua intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento 

(fls. 3911/3915).

É o relatório.

INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS CRIMINAIS

Conforme apontado nas contrarrazões ministeriais, 

as  irresignações  apresentadas  pelos  recorrentes  são 

intempestivas.

A sentença combatida foi publicada no Diário de 

Justiça Eletrônico em 07 de dezembro de 2015 (fl. 3829), e os 

recursos interpostos em 18 de dezembro de 2015 (fls. 3895 e 

3898), após o prazo de 10 (dez) dias, estabelecido no artigo 

362, do Código Eleitoral.1

1 Art.  362.  Das decisões  finais  de condenação ou absolvição cabe recurso para o Tribunal  Regional,  a  ser 
interposto no prazo de 10 (dez) dias.
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Dessa  forma,  incidiu  o  lapso  preclusivo  para  o 

manejo dos recursos.

PRESCRIÇÃO

Inicialmente,  ao  contrário  do  que  sustenta  o 

recorrente  Severino  Luiz  Bispo,  a  prescrição  da  pretensão 

punitiva estatal com base na pena em concreto, fixada pela 

sentença (fl. 3885), não se consumou na hipótese sub examine. 

Conforme  decreto  condenatório,  o  recorrente  foi 

apenado  pelo crime do artigo 299, do Código Eleitoral, a 01 

(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão (fl. 3885), certo que 

os fatos que originaram a presente remontam ao pleito de 2008, 

cuja prática permaneceu até o oferecimento da denúncia, em 17 

de setembro de 2010 (fl. 02), na forma do artigo 71, do Código 

Penal.2

In  casu,  considerada a  pena-base traçada  na 

sentença de fl. 3885,3 o prazo prescricional é de 04 (quatro) 

anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal. 

Dos marcos interruptivos, não transcorreram quatro 

anos, a saber:  recebimento da denúncia, em  1° de outubro de 

2010 (fls. 1398/1409); publicação da sentença condenatória, em 

02 de maio de 2012 (fl. 3887); e, por fim, decisão da primeira 

instância,  referente  à  nova  dosimetria  da  pena,  segundo 

comando do TSE,4 em 26 de novembro de 2015 (fl. 3886).

2 Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma 
espécie  e,  pelas  condições  de  tempo,  lugar,  maneira  de  execução  e  outras  semelhantes,  devem  os 
subseqüentes  ser  havidos como continuação do primeiro,  aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes,  se  
idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

3 Súmula  497,  STF:  Quando se  tratar  de  crime continuado,  a  prescrição  regula-se  pela  pena  imposta  na 
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.

4 V. fl. 3878: […] b) conheço do recurso interposto por Severino Luiz Bispo, por ofensa ao art. 59 do Código 
Penal, e lhe dou parcial provimento, com base no art. 36, § 7°, do Regimento Interno do Tribunal Superior  
Eleitoral, a fim de que, mantida a condenação pelo delito do art. 299 do Código Eleitoral,  declarar,  em 
relação a este delito (corrupção eleitoral),  a nulidade do acórdão regional,  somente no que se refere à 
individualização  da  pena,  determinando  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  Eleitoral  para 
redimensionamento da reprimenda. (grifou-se).
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Portanto,  não  merece  acolhimento  a  arguição 

relativa à prescrição.   

DOSIMETRIA DA PENA

Outrossim, não assiste razão aos recorrentes quanto 

ao equívoco na fixação da pena  do crime disposto no artigo 

299, do Código Eleitoral. 

Conforme disciplina o artigo 68 do Código Penal, a 

pena-base  será  fixada  atendendo-se,  primeiramente,  as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Após, 

serão sopesadas as circunstâncias atenuantes e agravantes, e, 

por último, as causas de diminuição e aumento de pena.

O julgador, ao individualizar a pena, deve examinar 

com  acuidade  os  elementos  que  dizem  respeito  ao  fato, 

obedecidos e sopesados os critérios estabelecidos no artigo 

59,  do  Código  Penal,  para  aplicar,  de  forma  justa  e 

fundamentada, a reprimenda, que seja necessária e suficiente 

para a reprovação do crime.

Para fins de melhor  visualização, subdivide-se  a 

análise da dosimetria da pena em tópicos autônomos para cada 

recorrente.

Severino Luiz Bispo – artigo 299, Código Eleitoral (fl. 3885):

Com efeito, o juízo a quo considerou que Severino 

Luiz Bispo é primário e  possui bons antecedentes,  bem como 

inexistentes circunstâncias atenuantes ou agravantes. 

No entanto, reconheceu a prática criminosa na forma 

do artigo 71, do Código Penal, o que fez incidir a causa de 

aumento  de  pena  no  patamar  de  um  terço,  tendo  em  conta o 

quantitativo  de  alunos  atingidos,  pertencente à Associação 

Beneficente Cristã (ABC).
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Assim,  na  terceira  fase,  após  a  exasperação, 

tornou-se definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses 

de reclusão e 06 (seis) dias-multa.

Vilma  Teixeira  Ferreira  dos  Santos –  artigo 299,  Código 

Eleitoral (fl. 3884v):

Quando  da  perpetração  do  crime  de  corrupção 

eleitoral, Vilma Teixeira Ferreira dos Santos era vereadora de 

Angra dos Reis/RJ,  e ocupava o cargo de Presidente da Câmara 

Municipal, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade de 

sua conduta. 

Ademais,  consignou-se  na  sentença  que  as 

consequências  do  crime  apresentaram-se  desfavoráveis,  pois 

causaram sensação de desestímulo aos eleitores no que concerne 

às instituições democráticas.

Dessa maneira, consideradas ambas as circunstâncias 

judiciais desfavoráveis, cominou a pena-base acima do mínimo 

legal: 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) 

dias-multa.

Na  segunda  fase,  reconhecida  a  circunstância 

agravante disposta no artigo 62, inciso I, do Código Penal,5 

eis  que  responsável  pela  coordenação  e  direcionamento  da 

atividade criminosa, a pena intermediária foi aumentada em um 

sexto, fixada em 01 (um) ano e 11 (onze) meses e 15 (quinze) 

dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa.

Por  fim,  em  decorrência  do  crime  continuado, 

previsto no artigo 71, do Código Penal, incidente a causa de 

aumento de pena na razão da metade, considerado o número de 

estudantes  afetados  pela  corrupção  eleitoral  nos  cursos 

ministrados  na  ABC,  o  que  tornou  definitiva  a  pena  em  02 

5 Art. 62. A pena será ainda agravada em relação ao agente que: I – promove, ou organiza a cooperação no 
crime ou dirige a atividade dos demais agentes.
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(dois) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 10 

(dez) dias-multa.

INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO

Exposta a individualização da pena dos recorrentes, 

observa-se que o juízo a quo baseou-se no voto-vista de fls. 

3630/3631, verbis:

[…]

I – Vilma Teixeira Ferreira dos Santos

[...]
Em relação ao crime previsto no art. 299 do Código 
Eleitoral (reclusão até 4 anos) fixo a pena-base em 
1 ano e 9 meses devido à presença desfavorável de 
duas das oito circusntâncias judiciais. Na segunda 
fase,  tendo  em  vista  a  incidência  da  agravante 
prevista no art. 62, I, do CP, aumenta-se a pena 
base  em  um  sexto,  o  que  resulta  na  pena 
intermediária  de  1  ano,  11  meses  e  15  dias.  Na 
terceira fase, em decorrência da causa de aumento 
de pena do art. 71 do Código Penal, eleva-se a pena 
intermediária  da  metade,  fixando-se  a  pena 
definitiva em 2 anos, 11 meses e 7 dias.
De  acordo  com  o  critério  já  adotado,  diminuo  o 
quantitativo de dias-multa aplicável ao delito do 
art. 299 do Código Eleitoral (de 5 a 15 dias-multa) 
de  18  para  7  dias-multa,  mantendo  o  valor 
determinado pelo Juízo  a quo de metade do salário 
mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devidamente 
corrigido.

[…]

II – Severino Luiz Bispo
[...]
Em relação ao crime previsto no art. 299 do Código 
Eleitoral (reclusão até 4 anos) fixo a pena-base em 
1 ano devido à ausência de circunstâncias judiciais 
desfavoráveis. Na segunda fase, tendo em vista a 
não  incidência  de  agravantes  ou  atenuantes, 
mantenho  a  pena  aplicada  na  primeira  fase.  Na 
terceira,  em  decorrência  da  causa  de  aumento  de 
pena do art. 71 do Código Penal, eleva-se a pena 
intermediária de 1/3, fixando-se a pena definitiva 
em 1 ano e 4 meses.
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De  acordo  com  o  critério  já  adotado,  diminuo  o 
quantitativo de dias-multa aplicável ao delito do 
art. 299 do Código Eleitoral (de 5 a 15 dias-multa) 
de  6  para  5  dias-multa,  mantendo  o  valor 
determinado pelo Juízo  a quo de 1/30 do salário 
mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devidamente 
corrigido. (grifos no original).

Nesse ponto, suscita a recorrente Vilma Teixeira 

Ferreira  dos  Santos  a  ausência  de  motivação na  passagem 

referente aos quesitos objetivos estabelecidos no artigo 59, 

do Código Penal, em especial por não ter sido aplicada a pena-

base em seu grau mínimo.

Insta  salientar  que  a  Constituição  da  República 

determina, no artigo 93, inciso IX, e artigo 5º, inciso LV, a 

necessidade de fundamentação para todas as decisões prolatadas 

pelo Poder Judiciário, a fim de garantir a ampla defesa e o 

contraditório. 

Trata-se de um princípio basilar do próprio Estado 

Democrático de Direito, em que se garante a publicidade de 

todos  os  meios  que  ensejaram  a  formação  da  convicção  do 

magistrado.

Ato contínuo, a partir do momento em que o juiz 

enumera e destaca as circunstâncias judiciais desfavoráveis à 

recorrente, torna-se evidente que a tese defensiva, segundo a 

qual deveria ser valorada a primariedade e os antecedentes da 

agente para fixá-la no mínimo legal (fl. 3900), foi afastada. 

Nesse  esteio,  o  juiz  de  origem  agiu  com 

proporcionalidade ao fixar a pena-base em patamar mais elevado 

para  Vilma  Teixeira  Ferreira  dos  Santos,  pois  averigou,  no 

caso concreto, condições que negativam a  sua  conduta, como  o 

ferimento à reputação ilibada  e idônea, e  o desrespeito ao 

trato do patrimônio público,  posturas de atuação  inerentes à 

função parlamentar.
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Desse  modo,  não  se  vislumbra  vício  no  ato 

decisório,  apto  a  ensejar  a  reforma  pleiteada  pelos 

recorrentes.

EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA

Sobre  o  tema  execução  provisória  da  pena,  no 

julgamento do HC 847078/MG, em 05 de fevereiro de 2009, de 

relatoria  do  Ministro  Eros  Grau,  registrou  o  STF  que  a 

Constituição da República, nos termos de seu artigo 5°, inciso 

LVII, prevê que ninguém poderá ser considerado culpado até que 

haja o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Em virtude da presunção de inocência, a impugnação 

defensiva contra a decisão condenatória era recebida no duplo 

efeito, devolutivo e suspensivo, e o acórdão que a confirmava 

não  produzia  efeitos.  Logo,  enquanto  pendente  recurso  da 

defesa,  abominava-se a execução provisória (antecipada) da 

pena.

Saliente-se  que,  desde  que  preenchidos  os 

requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o réu 

poderia  aguardar  o  julgamento  do  recurso  especial  ou  do 

recurso extraordinário preso cauterlamente, não na forma de 

execução provisória da pena.

Recentemente, o STF, no julgamento do HC 126292/SP, 

reverteu a  mencionada  orientação  restritiva  à  execução 

provisória da pena. Embora não tenha sido prolatada em âmbito 

de  controle  concentrado  de  constitucionalidade,  o  que  lhe 

asseguraria caráter vinculante, foi referendada pela maioria 

do  Plenário  daquela  Corte,  com  plena  aplicabilidade  para 

balizar julgados dos demais órgãos judiciais.

Com efeito, a atual posição do STF indica que não 

compromete  o  princípio  constitucional  da  presunção  da 

inocência  o  início  da  execução  da  pena  após  a  prolação  de 
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acórdão  condenatório  em  2ª  grau,  posto  que  os  recursos 

cabíveis contra esse decisum, dirigidos ao STJ ou STF, não se 

prestam a discutir fatos e provas. 

Asseverou-se,  ainda,  que  os  recursos  especial  e 

extraordinário  não  possuem  efeito  suspensivo,  segundo 

determinação  do  artigo  27,  §  2°,  da  Lei  n.  8.038/90,6 

considerado constitucional.

Em síntese, após a confirmação colegiada, exaure-se 

o princípio da não culpabilidade.

Tem-se que os artigos 105,7 e 147,8 ambos da Lei de 

Execução Penal, sinalizam que a execução da pena privativa de 

liberdade  e  da  restritiva  de  direitos  iniciam-se  com  o 

trânsito em julgado da condenação. No entanto, os fundamentos 

do  precedente  do  STF  (HC  126292/SP)  flexibilizam  tanto  a 

disposição  do  artigo  105,  quanto  do  artigo  147  da  Lei  n. 

7.210/84. Ora, se possível, antes do trânsito em julgado, a 

execução provisória da pena restritiva de liberdade, com mais 

razão sua aplicabilidade à pena restritiva de direitos.

Na hipótese em comento, a condenação de ambos os 

recorrentes a duas penas pelo cometimento do crime previsto no 

artigo  299,  do  Código  Eleitoral,  além  de  confirmada  pelo 

TRE/RJ  (fls.  3620/3632),  foi  mantida  pelo  Ministro  Relator 

Henrique Neves da Silva (fls. 3877/3878).

Dessa forma, segundo disposição do artigo 637, do 

Código de Processo Penal,9 norma não revogada formalmente, com 

eficácia  reabilitada  pelo  novo  entendimento  do  STF,  não  há 

óbice à execução da pena aplicada.

6 Art. 27 - Recebida a petição pela Secretaria do Tribunal e aí protocolada, será intimado o recorrido, abrindo-
se-lhe vista pelo prazo de quinze dias para apresentar contra-razões. § 1º - Findo esse prazo, serão os autos  
conclusos para admissão ou não do recurso, no prazo de cinco dias. § 2º -  Os recursos extraordinário e 
especial serão recebidos no efeito devolutivo. (grifou-se).

7 Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier 
a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução.

8 Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de 
ofício ou a requerimento do Ministério  Público,  promoverá a execução,  podendo,  para tanto,  requisitar, 
quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.

9 Art. 637.  O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo, e uma vez arrazoados pelo recorrido os autos 
do traslado, os originais baixarão à primeira instância, para a execução da sentença.
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CONCLUSÃO

Ante  o  exposto,  requer  a  Procuradoria  Regional 

Eleitoral:

I) a imediata inclusão do feito em pauta, vez 

que os fatos consumaram-se em 2010;

II) o não conhecimento do recurso, em razão da 

intempestividade de sua interposição;

III) no mérito, o não provimento; e

IV) a execução provisória da pena restritiva de 

direitos  dos recorrentes,  com  a  expedição da 

competente guia de execução penal.

Rio de Janeiro, 10 de março de 2016.

SIDNEY PESSOA MADRUGA
Procurador Regional Eleitoral
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