Crimes Eleitorais Mais Frequentes

Constituem Crimes no dia da Eleição:
Lei n. 9504/97
Art. 39, § 5º Constituem crimes, no dia da eleição, puníveis com detenção, de seis
meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo
mesmo período, e multa no valor de cinco mil a quinze mil UFIR:
I - o uso de alto-falantes e amplificadores de som ou a promoção de comício ou
carreata;
II – a arregimentação de eleitor ou a propaganda de boca de urna;
III - a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus
candidatos.
IV - a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento de conteúdos nas
aplicações de internet de que trata o art. 57-B desta Lei, podendo ser mantidos em
funcionamento as aplicações e os conteúdos publicados anteriormente.
Crimes frequentes em período eleitoral.
Considerações iniciais:
Os tipos penais estão previstos em diversos diplomas legais (Lei n. 4737/65, Lei
n. 9504/97, Lei n. 6091/82 e Lei Complementar n. 64/90) e grande parte se enquadra
na definição de infração de menor potencial ofensivo, passível de transação penal e
“sursis” processual. Não possuem “nomen iuris”.
A pena mínima cominada aos crimes sempre que não for indicada será de 15
(quinze) dias para a pena de detenção e de 01 (um) ano para a de reclusão (art. 284,
do Código Eleitoral).
Código Eleitoral Lei n. 4.737/65:
Art. 289. Inscrever-se fraudulentamente eleitor:
Pena – reclusão até 5 anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.
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Ac.-TSE, de 9.2.2017, no AgR-AI nº 1392: a higidez do cadastro eleitoral é violada com a
transferência fraudulenta de eleitores prevista neste artigo; Ac.-TSE, de 3.3.2015, no REspe nº
571991: a prestação de auxílio material à inscrição fraudulenta de eleitor caracteriza
participação no crime previsto neste artigo.

Art. 296. Promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais:
Pena – detenção até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.
Art. 297. Impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio:
Pena – detenção até seis meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.
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 5 a 15 dias-multa
Ac.-TSE, de 18.10.2016, AgR-AI nº 3748: a promessa de cargo a correligionário em troca de
voto não configura o delito previsto neste artigo.
Ac.-TSE, de 18.8.2011, no HC nº 78048: o corréu (corruptor passivo), enquanto não
denunciado nos crimes de corrupção, pode ser tomado como testemunha, uma vez que o
Ministério Público não é obrigado a ajuizar a ação contra todos os envolvidos.

Ac.-TSE, de 2.3.2011, nos ED-REspe nº 58245: a configuração do delito previsto neste artigo
não exige pedido expresso de voto, mas sim a comprovação da finalidade de obter ou dar voto
ou prometer abstenção.
Ac.-TSE, de 28.10.2010, no AgR-AI nº 10672: inaplicabilidade do princípio da insignificância.
Ac.-TSE, de 23.2.2010, HC nº 672: "Exige-se para a configuração do ilícito penal que o corruptor
eleitoral passivo seja pessoa apta a votar".

Ac.-TSE, de 27.11.2007, no Ag nº 8905: "O crime de corrupção eleitoral, por ser crime formal,
não admite a forma tentada, sendo o resultado mero exaurimento da conduta criminosa".
Ac.-TSE, de 15.3.2007, no Ag nº 6014 e, de 8.3.2007, no REspe nº 25388: necessidade do dolo
específico para a configuração deste crime.
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Art. 300. Valer-se o servidor público da sua autoridade para coagir alguém a votar ou
não votar em determinado candidato ou partido:
Pena – detenção até 6 meses e pagamento de 60 a 100 dias-multa.
Parágrafo único. Se o agente é membro ou funcionário da Justiça Eleitoral e comete o
crime prevalecendo-se do cargo a pena é agravada.
Art. 301. Usar de violência ou grave ameaça para coagir alguém a votar, ou não votar,
em determinado candidato ou partido, ainda que os fins visados não sejam
conseguidos:
Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.
Art. 302. Promover, no dia da eleição, com o fim de impedir, embaraçar ou fraudar o
exercício do voto a concentração de eleitores, sob qualquer forma, inclusive o
fornecimento gratuito de alimento e transporte coletivo:
Pena – reclusão de quatro (4) a seis (6) anos e pagamento de 200 a 300 dias-multa.
Art. 323. Divulgar, na propaganda, fatos que sabe inverídicos, em relação a partidos ou
candidatos e capazes de exercerem influência perante o eleitorado:
Pena – detenção de dois meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.
Ac.-TSE, de 25.6.2015, no AgR-RMS nº 10404: o tipo penal indicado não exige que os fatos
tenham potencial para definir a eleição, bastando que sejam “capazes de exercerem influência
perante o eleitorado”.
Ac.-TSE, de 15.10.2009, no AgR-REspe nº 35977: necessidade de que os textos imputados
como inverídicos sejam fruto de matéria paga para tipificação do delito previsto neste
dispositivo.

Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda,
imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena – detenção de seis meses a dois anos e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
Ac.-TSE, de 23.11.2010, no HC nº 258303: no julgamento da ADPF nº 130, o STF
declarou não recepcionado pela CF/1988 a Lei nº 5.250/1967, o que não alcança o
crime de calúnia previsto neste artigo.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou
divulga.
§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:
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I – se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi
condenado por sentença irrecorrível;
II – se o fato é imputado ao presidente da República ou chefe de governo estrangeiro;
III – se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por
sentença irrecorrível.
Art. 325. Difamar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação:
Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 5 a 30 dias-multa.
Ac.-TSE, de 14.12.2010, no HC nº 187635: desnecessidade de que a ofensa seja praticada
contra candidato para a tipificação do crime previsto neste artigo.
Ac.-TSE, de 6.10.2015, no REspe nº 186819 e, de 13.10.2011, no HC nº 114080: para a
tipificação da conduta prevista neste artigo, basta que a difamação seja praticada no âmbito
de atos típicos de propaganda eleitoral ou para fins desta.
Ac.-TSE, de 17.5.2011, no RHC nº 761681: o deferimento do direito de resposta e a interrupção
da divulgação da ofensa não excluem a ocorrência dos crimes de difamação e de divulgação de
fatos inverídicos na propaganda eleitoral.

Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário
público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções.
Art. 326. Injuriar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando a fins de propaganda,
ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:
Pena – detenção até seis meses, ou pagamento de 30 a 60 dias-multa.
Ac.-TSE, de 14.12.2010, no HC nº 187635: desnecessidade de que a ofensa seja
praticada contra candidato para a tipificação do crime previsto neste artigo.
§ 1º O juiz pode deixar de aplicar a pena:
I – se o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria;
II – no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria.
III – na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da ofensa.
Art. 332. Impedir o exercício de propaganda:
Pena – detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.
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Art. 347. Recusar alguém cumprimento ou obediência a diligências, ordens ou
instruções da Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:
Pena – detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:
Pena – reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa, se o documento é
particular.
Ac.-TSE, de 4.8.2011, no REspe nº 35486: a forma incriminadora fazer inserir admite a
realização por terceira pessoa – autor intelectual da falsidade ideológica.

Ac.-TSE, de 4.8.2015, no REspe nº 41861: é equivocada a afirmação de que nenhuma omissão
de informações ou inserção de informações inverídicas em prestação de contas tem aptidão
para configurar o delito em análise, por ser cronologicamente posterior às eleições.
Ac.-TSE, de 6.11.2014, no REspe nº 3845587: a prática consubstanciada na falsidade de
documento no âmbito de prestação de contas possui finalidade eleitoral e relevância jurídica,
pois tem o condão de atingir o bem jurídico tutelado pela norma, que é a fé pública eleitoral.
Ac.-TSE, de 1º.8.2014, no AgR-REspe nº 105191: caracteriza-se o delito quando do documento
constar informação falsa preparada para provar, por seu conteúdo, fato juridicamente
relevante.
Ac.-TSE, de 7.12.2011, no HC nº 154094: o tipo previsto neste artigo é crime formal, sendo
irrelevante a existência de resultado naturalístico, bastando que o documento falso tenha
potencialidade lesiva.
Ac.-TSE, de 8.9.2011, no RHC nº 19088: o crime previsto neste artigo é de natureza formal,
descabendo potencializar, para definir-se a atribuição de autoridade policial, o fato de haver
sido o documento utilizado em certa localidade, prevalecendo a definição decorrente do art.
72 do CPP ("Não sendo conhecido o lugar da infração, a competência regular-se-á pelo
domicílio ou residência do réu").
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Ac.-TSE, de 18.8.2011, no REspe nº 23310: o tipo previsto neste artigo não é meio necessário
nem fase normal de preparação para a prática do delito tipificado no art. 290 deste código; são
crimes autônomos que podem ser praticados sem que um dependa do outro.
Ac.-TSE, de 2.5.2006, nos REspe nºs 25417 e 25418: para a adequação do tipo penal previsto
neste dispositivo é necessário que a declaração falsa prestada para fins eleitorais seja firmada
pelo próprio eleitor interessado, e não por terceiro.

Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e comete
o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de assentamentos
de registro civil, a pena é agravada.
Lei n. 9504/97.
Art. 33, § 4º A divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com
detenção de seis meses a um ano e multa no valor de cinquenta mil a cem mil Ufirs.
Art. 35. Pelos crimes definidos nos arts. 33, § 4º e 34, §§ 2º e 3º, podem ser
responsabilizados penalmente os representantes legais da empresa ou entidade de
pesquisa e do órgão veiculador.
Art. 40. O uso, na propaganda eleitoral, de símbolos, frases ou imagens, associadas ou
semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa pública ou sociedade de
economia mista constitui crime, punível com detenção, de seis meses a um ano, com a
alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa no
valor de dez mil a vinte mil Ufirs.
Art. 57-H, § 1º Constitui crime a contratação direta ou indireta de grupo de pessoas
com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na Internet para
ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação, punível com
detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de R$15.000,00 (quinze mil reais) a
R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
§ 2º Igualmente incorrem em crime, punível com detenção de 6 (seis) meses a 1 (um)
ano, com alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e
multa de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$30.000,00 (trinta mil reais), as pessoas
contratadas na forma do § 1º.
Art. 72. Constituem crimes, puníveis com reclusão, de cinco a dez anos:
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Lei nº 6.996/1982, art. 15: "Incorrerá nas penas do art. 315 do Código Eleitoral quem,
no processamento eletrônico das cédulas, alterar resultados, qualquer que seja o
método utilizado".
I – obter acesso a sistema de tratamento automático de dados usado pelo serviço
eleitoral, a fim de alterar a apuração ou a contagem de votos;
II – desenvolver ou introduzir comando, instrução, ou programa de computador capaz
de destruir, apagar, eliminar, alterar, gravar ou transmitir dado, instrução ou programa
ou provocar qualquer outro resultado diverso do esperado em sistema de tratamento
automático de dados usados pelo serviço eleitoral;
III – causar, propositadamente, dano físico ao equipamento usado na votação ou na
totalização de votos ou a suas partes.
Ac.-TSE, de 11.5.2017, no AI nº 13146: inaplicabilidade do princípio da insignificância ao dano
cometido contra o patrimônio público em detrimento de serviços públicos essenciais.

Art. 91, parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de
alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de um a três meses, com
a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no
valor de cinco mil a dez mil Ufirs.
A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), instituída pela Lei nº 8.383/1991, foi extinta pela
MP nº 1.973-67/2000, tendo sido sua última reedição (MP nº 2.176-79/2001)
convertida na Lei nº 10.522/2002, e seu último valor é R$1,0641; Ac.-TSE nº
4491/2005: possibilidade de conversão em moeda corrente dos valores fixados em
Ufir.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 90. Aos crimes definidos nesta lei, aplica-se o disposto nos arts. 287 e 355 a 364 da
Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 – Código Eleitoral.
Ac.-TSE, de 28.6.2012, no REspe nº 29803: observância do rito previsto no CE, afastando-se o
da Lei nº 9.099/1995, no processo-crime eleitoral, quando recusada a proposta de transação.

§ 1º Para os efeitos desta lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os
seus representantes legais.
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§ 2º Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta lei aplicam-se em
dobro.

Foro por prerrogativa de função.
Conforme entendimento do Pleno do E. STF, na AP 937, em 03.05.2018, a
competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o
agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que
seja o motivo, entendendo pela restrição do alcance do foro privilegiado.
Desse modo, se o agente público não tinha foro privilegiado e praticou crime
fora do cargo ou em decorrência dele, não há prerrogativa de foro, devendo o crime
ser apurado pelo juízo de primeiro grau.
“Selfies” em cabine de votação.
O eleitor, ao entrar na cabine de votação, não pode portar aparelho de
telefonia celular, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação
ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, devendo a mesa
receptora, em caso de porte, reter esses objetos enquanto o eleitor estiver votando
(Lei nº 9.504/1997, art. 91-A, parágrafo único). Já se entendeu que tal conduta não
caracteriza o crime de violação do sigilo de voto (art. 312 do Código Eleitoral) TRE/MT
RC - Recurso Criminal n 5973 - Poconé/MT.
O sigilo do voto é uma garantia do eleitor, contudo, se ele o desejar, poderá
revelar em quais candidatos votou. Ocorre que a conduta acima pode ser indício de
captação ilícita de sufrágio (compra de votos) e a foto, a demonstração de que o
eleitor votou (ou se absteve de votar) em certo candidato, o que merece uma
investigação mais detalhada, lembrando que a compra de votos é crime previsto no
artigo 299 do CE e a conduta do corruptor passível de representação (ação eleitoral),
prevista no artigo 41-A da Lei n. 9.504/97, que em eleições gerais é de atribuição do
PRE ou do PGE, conforme o cargo a que concorre o candidato.
Atribuição dos Promotores de Justiça Eleitorais em matéria penal.
A atribuição para atuar em inquéritos policiais, termos circunstanciados e
procedimentos investigatórios de crimes eleitorais, salvo foro por prerrogativa de
função, é do Promotor de Justiça Eleitoral.
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Cabe à Polícia Federal exercer a função de polícia judiciária em matéria
eleitoral, exercendo com prioridade sobre suas atribuições regulares a função de
polícia judiciária em matéria eleitoral. A polícia do Estado terá atuação supletiva onde
não existirem órgãos da polícia federal (art. 1º e 2º da Resolução TSE n. 23.363/2011).
O art. 8º da Resolução n. 23.396, de 17 de dezembro de 2013, com redação
dada pela Resolução n. 23.424/2014, estabelece que: “o inquérito policial eleitoral
somente será instaurado mediante requisição do Ministério Público Eleitoral ou
determinação da Justiça Eleitoral, salvo a hipótese de prisão em flagrante”.
Destarte, a Autoridade Policial deve sempre informar ao órgão judicial eleitoral
competente acerca da prática de crime eleitoral, podendo adotar de ofício somente as
medidas cabíveis, previstas no artigo 6º do CPP (vide Resolução TSE n. 22.373/2006).
Pelo art. 7º da Resolução n. 23.396 de 17/12/2013, que dispõe sobre a
apuração de crimes eleitorais, as autoridades policiais e seus agentes deverão prender
quem for encontrado em flagrante delito pela prática de infração eleitoral, salvo
quando se tratar de crime de menor potencial ofensivo, comunicando imediatamente
o fato ao Juiz Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e à família do preso ou à pessoa
por ele indicada (Código de Processo Penal, art. 306, caput).
A prisão em flagrante não colide com o disposto no artigo 236 e parágrafos do
Código Eleitoral que dispõe que nenhuma autoridade poderá, desde 5 (cinco) dias
antes e até 48 (quarenta e oito) horas depois do encerramento da eleição, prender ou
deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal
condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto ou
que os membros das mesas receptoras e os fiscais de partido, durante o exercício de
suas funções, não poderão ser detidos ou presos, salvo o caso de flagrante delito, ou
ainda os candidatos desde 15 (quinze) dias antes da eleição.
Assim, no primeiro turno das Eleições, os eleitores não poderão ser presos a
partir de 02 de outubro até às 17 horas do dia 09 de outubro. No segundo turno, a
proibição inicia-se no dia 23 de outubro, até às 17 horas do dia 30 de outubro.
Os candidatos, membros da mesa receptora e fiscais de partido não poderão
ser presos a partir de 22 de setembro (no primeiro turno), até às 17 horas do dia 9 de
outubro. No segundo turno, a vedação inicia-se no dia 13 de outubro e se estende até
às 17 horas, do dia 30 de outubro.
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Há que se destacar, no entanto, que o Código Eleitoral foi elaborado muito
antes da previsão normativa da prisão temporária e da prisão preventiva, assim,
qualquer prisão em consonância com os princípios constitucionais poderá ser
executada.
Ação Penal, procedimento e recursos.
Os crimes eleitorais são de ação penal pública (art. 355, do Cód. Eleitoral),
cabendo ação penal privada subsidiária da pública.
Procedimento penal: A ação penal eleitoral observará os procedimentos
previstos no Código Eleitoral, com a aplicação obrigatória dos artigos 395, 396, 396A, 397 e 400 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.971, de
2008. Após esta fase, aplicar-se-ão os artigos 359 e seguintes do Código Eleitoral.
Das decisões dos juízes eleitorais em matéria criminal cabem: apelação criminal
eleitoral e recurso em sentido estrito. O CPP é aplicável como lei subsidiária ou
supletiva (Art. 363 do Código Eleitoral).
O art. 362 do Código Eleitoral prevê a apelação criminal eleitoral, pois ataca o
mérito das sentenças criminais eleitorais de condenação ou de absolvição e tem
cabimento nas hipóteses elencadas no art. 593, incisos I e II, do CPP.
A petição de recurso deve vir acompanhada das razões de apelação por força
do princípio da celeridade.
O recurso em sentido estrito é cabível contra as decisões relacionadas no art.
581 do CPP, devendo ser interposto em 03 (três) dias e não em 05 (cinco) dias em
virtude da especialidade da matéria eleitoral.
A condenação por crime eleitoral, excetuados os de menor potencial ofensivo,
gera a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, “e”, da Lei n. 64/90, cf. art. 1º,
parágrafo 4º e pode ser comunicada a qualquer tempo ao Procurador Regional
Eleitoral.

São Paulo, fevereiro de 2019.

Ana Laura Bandeira Lins Lunardelli
Promotora de Justiça
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