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- NoK tremes de Jàtsl:$cação e teso de do&twien+& público o
enteü$#mento jul"ispt"udenciat pclci8cado é de q$e o sujeito
respà@'\da pot apellas tiin deles, devendo o criWk$m (uso)
aliso\l\+r o crime meio ÜalsÜlcação), diat+e do +\incípio da
c'ons«#çézo.

Vist+q, et.

Cuidhb os autos. de uma ttçãc, penal eleit.otall
contra EDILSON RODRIGqJFS tiARBOSA, qutllificado, sendo-lhe i
prática do crime previsto nos q+s. 35:3 c/ 348, an-lhos clo cládigo Eleito:rali

ítÇãc, instaurada
mputada

A dqFFncia foi recebida em
251).

Deíej;+ Prelin:iinai' (fls. ,73/282)

119Durâb.]te a ins;trução crilnina] fol
arroladas pelas partes e interrqdado o escusado (fls. ).

am c,ávidas as testemunhas

Aleqikões finais (fls.)

Co«dlbsos

É o &jatório. EIECmO

Cuidij-se cle tição ])anal públii

desiderato de apurar crime clq fala:ificação de doculnenl

dic:iodada

ico e, Üsb para fins

com o



cl ãcusi3(].o tel'ia flalsificado e apresentadoeleitorais, na rrtedicla em que
conclusão do ensirlo fundair

A.r

processam/. O feito foi reg,ul
sem falhas a sanar. Foram obj;+
do com/raí#/ór/o, além de in
J'us pu'nt

vaudc.s os princípios constitucionais da

c?n(7/ estata

de:ntlncia, o acusado teria falsificado oDe
documento de fls. 10 e utilizdclo o mesmo ':om a fiiaalidade de conseguia (} registro de
sua candidatura

C)cdH'e, no entanto, que nos crimes de falsificáçião e uso de
documento público o enterldijmento jurispru(llencial pack.ficado é de qq.e o sujeito
responda por apertas um í:l.:léb, cle\,ando o crime fim (uso) absolver 4 crime meio
falsificação), diante do princjí$io da consu:nção

ordo com a



Provém.eilto r.e:gíldo. ( 142-'72.201 (1.62 1.0091
Recurso Criminal n 14272 - Críüiumal/RS

de 04/12/'2017 Relator(a) JOÃQ BATISTA

Colodàdas tais premissas,
do Códikó Eleitora

deve o ecus;ado re:spobPer apenas
pelo crime do art. 353

,roduzidas
oclusão do

para qlrha vaga de

durante a instrução, o réu fez
ensino fiindamental para fins dó
Vereador no município de Bo(

Duram.de a.s ins,estigações policiais, foi df+ciado ao

estabelecimento de ensino qu(l jconstava no doca.imento, EEEFM jélix .jijaújo, para
saber se o documento tinha sido exp'3dida por aquela escola, vindo a [4sposta ser
negativa (fls. 221).

Ainda., quando ouv:idos durante a instruçÊio do feito, o
Diretor e o Secretário da Escola não :re:conho:c.a"am caIrIa sendo i;uas; as h,ssinaturas

constantes no documentos, te+#o acrescentam.o blue c, réu nunca fez patt+ do corpo
discente

Assidl tenho como F,or derní:tis CEtracterizado o drãme do art.
3535 do Código Eleitoral, sen+4 a autoria dernon.strada n: ll)essoa do acus++lo.

Quar+# a tese .apresentada p':la defesa de que cl jiocumento
apresentado era grosseiro, "qe mo(7o qz/c' mZi'o é po.ssAe/ a coxldenaç@4 da pa//e

denzznc/ada c?m razão de /a/Jal'd'', não vdo co:frio acol lae-la.

É clÚé o d.oculberito
convencer a justiça eleitoral, iibbto que el ülrsa só
de candidatura foi impugnados jnomerito ern que:
Félix Araújo dando conta de qbb o r(iu nunca íbi
no período não era oferecida d ensinc} :na mc.da
Adultos.

aprl:3s(:nt ado possu:la aptidão de
foi descoberta depois q+t+ o registro
foi ap:re:;entai:ioclocumerro EEEFM

aluncp dztquele est! lecjr$.ento e que
idad.i: EJ.'\. -- Edtt ;ão de Jovens e

Assilld, tenlho que o do
para apresentar-se como verdadeiro, sendo aptc}

servidores da Justiça Eleitorall

Aindal o criln.a do iatrt.

consumando-se no momentos da apres;entaç:ãlo

assim, a produção do resultado) Frete:naido cona a

DIANTE li.0 iE.i):lP'f(
DO nrrr)E'NTTF a n«oto«.aãn .hll.rl;t:i\,,n r.qri:i rrin(-l

aumento apre:sentadcp suficiente

a el:lElala ar o ciclaçjãQ.+4mum e os

:É) ;:eR='5hH=E



BARBOSA, qualificado, nas ++nas dc} art. 35:3 do Código Eleitoral.

Passo a dos;a[' a pena ]]os termos do art. 59 d CP+

A cÓjpabiliid;ame do agente está evidenciada, 4i
dolo, sendo bastante reprovável sua cclriduta. E primário. Nada foi apuram(
conduta social e pers'onalicl:jdje. As circunstâncias em que se deu o b:
favoráveis a prática de]itucsa.1 pião ]louve maio:res consequências.

Pelrêl o delito come:tido pelo acusador a pet
aplicável varia de 02 (dois) a Plii(seis) a-no.s; de I'eclusão, fixo a pena base el
anos de reclusão e 15 (quin2=e} jóias :rliulta.

(1) dual n'tulha c.orresponderá a 1/30 do salário míh:

iu ele com
contra sua
ime foram

a abstrata
02 (dois)

A pb+ta de:v'erá se:r cumprida no regime inicialp
conforme dispõe o art. 33, paj'. 2' alll:lle:a "c" dc}, C:ódigo penal

mo

Codslderalldo a pena, aplicada, SUBSTIT14=) a pena
privativa de liberdade poi q+'a re:;tritiva de direito, consistente em bjestação de
serviço à colnunid;ade po+ l igual período e prestação pecuniárijo no valor
correspondente a 04 (quatro) j;+lário!; Ja)Ínimos.

De:

Se

o direito de r.ecolTer em liberdade

ustas

o trân:;ito í3m julgado desta decisão:

a) Úzlllce-s.3 0 nome do réu no livro do rol dos +dllpados;
b) tj::'estactue-se, preencha-se e remeta-se o Boletim

.l:.xtrai:a-s. e

remetendo-se ao Juiz das Exd41ções
al) K.jomun

(: Ul\'lPRA-

c)
Individual à SSP-F'B;

a cotnpetente guia de tdcolhimento,
Penaiís

ique-se ao T

Boqlqieirão

Falkãndre
.#üii:;t de


