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ELEIÇÕES 2012. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CALÚNIA. INJÚRIA. OFENSAS PROFERIDAS EM COMÍCIO. VÍTIMAS DISTINTAS. 
ARTIGOS 324 E 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. OFENSAS QUE TRANSCENDEM A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A CRÍTICA 
ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONDENAÇÃO PELO DELITO 
MAIS GRAVE. CALÚNIA. ART. 324, COM A CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO ELEITORAL. 
CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS E PECUNIÁRIA.

Opostos embargos de declaração (fls. 1.125-1.155), foram eles parcialmente providos, para esclarecer as questões suscitadas 
pelo embargante e para reconhecer a prescrição do crime de injúria eleitoral, em aresto assim ementado (fl. 1.186):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CALÚNIA. INJÚRIA. OFENSAS PROFERIDAS EM COMÍCIO. ELEIÇÕES 
2012. ARTIGOS 324 E 326 DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO MAIS GRAVE. CALÚNIA. INCIDÊNCIA DO 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 327, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO ELEITORAL. ACÓRDÃO TRE/AL 
Nº 12.423 DE 19/12/2017. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO 
EMBARGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES DEVIDAMENTE DEBATIDAS. 
ACOLHIMENTO DO RECURSO COMO INTEGRATIVO. ESCLARECIMENTO DAS QUESTÕES SUSCITADAS. RECONHECIMENTO DA 
PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE INJÚRIA ELEITORAL. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO.

O recorrente alega, em suma, que:

a) o acórdão recorrido incorreu em ofensa aos arts. 324 e 299 do Código Eleitoral e negativa de vigência ao art. 386, III, do 
Código de Processo Penal, por não ter sido reconhecida a atipicidade da conduta, ou ao art. 325 do Código Eleitoral, por não ter 
havido sua desclassificação para difamação;

b) o discurso tido como calunioso não identifica os caluniados nem indica a finalidade específica que o crime de corrupção 
eleitoral impõe (compra de votos);

c) cita precedentes que afastam o crime de calúnia quando se trata de afirmações genéricas e de cunho abstrato e quando 
pronunciadas em momento de grande exaltação; 

d) a afirmação contida no discurso poderia, no máximo, ser enquadrada como difamatória, sob o argumento de que a 
distribuição de dinheiro se caracterizaria como abuso do poder econômico, que não é crime se não há a finalidade específica de 
obter voto.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso especial, a fim de reconhecer a atipicidade da conduta e absolvê-lo, nos 
termos do art. 386, III, CPP, ou, ao menos, para desclassificar a conduta para o crime de difamação eleitoral, constante do art. 
325 do Código Eleitoral. 

Alternativamente, postula que seja reconhecida a absolvição acerca do crime de injúria eleitoral, afastando-se sua consideração 
como desfavorável na apreciação da circunstância judicial da culpabilidade. Ainda que prevaleça o entendimento pela 
prescrição desse crime, requer que seja afastada a qualificação negativa da culpabilidade. Pede, também, que seja afastada a 
qualificação desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime, considerando-se a sua fundamentação na 
própria estrutura do tipo penal e da causa de aumento de pena, de modo a evitar o bis in idem. Por fim, pleteia a readequação 
da pena-base fixada, em virtude da modificação das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime.

O assistente da acusação apresentou contrarrazões, às 

fls. 1.263-1.281, requerendo o não conhecimento do recurso especial e, caso assim não se entenda, o seu desprovimento. 

O Ministério Público Eleitoral apresentou contrarrazões, às 

fls. 1284-1287v, nas quais defende que seja negado provimento ao recurso especial. 

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, por meio do parecer de 

fls. 1.291-1.296, opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso especial.

É o relatório.

Decido.

O recurso especial é tempestivo. O acórdão atinente aos embargos de declaração foi publicado em 18.7.2018, quarta-feira (fl. 
1.205), e o apelo foi interposto em 23.7.20187, segunda-feira (fl. 1209), por advogado habilitado nos autos (procurações às fls. 
55 e 103 e substabelecimentos às fls. 1.156 e 1.250).

De acordo com o acórdão regional (fl. 1.080), a denúncia narrou que o ora recorrente, durante comício eleitoral no pleito de 
2012, no município de Boca da Mata/AL, proferiu discurso com o seguinte teor:

[...]

Tal tio, tal sobrinho. Que vergonha, Zé preguiça! (")Vejam o que o Zé falou no comício do sobrinho aqui em Peri Peri: 'Eu 
gostaria sim de fazer muito mais por vocês, a hora do Peri Peri é essa! Quer dizer seu Zé Mentira, que é agora, depois de oito 
anos de enrolar o povo e de suas promessas mentirosas, que finalmente chegou em Peri Peri? (") Você e esses seus sobrinhos, 
acompanhados desses candidatos a vereador, deveriam se envergonhar de vir aqui com esse monte de mentiras e intentando 
roubar o povo. Que vergonha, Zé preguiça! (") Ele mente com a maior cara de pau e se enrola em suas próprias mentiras (") 
Jamais, minha gente, eu tenho a cara de pau que eles tem (...) Minha gente, esse bicho preguiça, esse bicho mentira, vai furar 


