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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  pelo  Procurador

Regional Eleitoral  in fine assinado, comparece à presença de Vossa Excelência,

em atenção ao termo de vista  de fls.  2566,  para se manifestar nos seguintes

termos.

Trata-se de Recurso de Apelação em Ação Penal formulada

pelo Ministério Público, narrando fatos ocorridos durante a campanha eleitoral de

2006, em especial a utilização dos serviços da Fundação Dentária do Amazonas -

PRODENTE,  cujos  dentistas  eram  pagos  com  verbas  públicas,  em  favor  da

reeleição  do  Deputado  Estadual  Nelson  Raimundo  de  Oliveira  Azedo  e  do

Vereador Nelson Amazonas Azedo.
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A denúncia foi recebida tão somente em relação a Nelson

Raimundo de Oliveira Azedo e Nelson Amazonas Azedo, ora recorrentes, tendo

sido ambos condenados pela prática dos delitos previstos no art. 299 do Código

Eleitoral e art. 312 c/c art. 71, ambos do Código Penal, respectivamente, às penas

de 07  (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 30

dias-multa, para o primeiro, e 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 30

(trinta) dias-multa, para o segundo.

Em  suas  razões  recursais,  sustentam  os  recorrentes,

preliminarmente, a nulidade das investigações e da denúncia, argumentando que

a  prerrogativa  de  foro  do  então  Deputado  Estadual  Nelson  Azedo,  junto  ao

TRE/AM, impunha que qualquer investigação contra a sua pessoa só poderia ser

iniciada após autorização judicial, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Asseveram que o  Procurador  Regional  Eleitoral  não tinha

competência para requisitar a abertura de inquérito policial diretamente à Polícia

Federal,  em razão da mencionada prerrogativa  de função do então Deputado

Nelson Azedo, sendo, portanto, imprescindível que a abertura das investigações

fosse  requerida  ao  Egrégio  TRE/AM,  Corte  Eleitoral  competente  para  o  seu

julgamento.

Dessa forma, sustentam a nulidade do processo, ab initio, a

partir  da  denúncia,  visto  que  a  mesma  estaria  lastreada  em  investigação

supostamente ilegal.

Alegam, ainda, a nulidade das provas colhidas nos autos,

que alegam derivar de uma gravação clandestina, realizada por dois jornalistas

que presenciaram uma reunião privada, para sócios da PRODENTE, com fulcro

no art. 157, §1º, do CPP.

No mérito, aduzem a não ocorrência da corrupção eleitoral

( art. 299 do CE), sob o argumento de que o TSE exige que o pedido de voto ou
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abstenção seja direto, com identificação do eleitor ou grupo de eleitores, o que

não teria sido comprovado nos autos.

Em relação ao crime de peculato (art. 312), asseveram que o

tipo penal traz a elementar “ter a posse em razão do cargo”, e dessa forma a

conduta imputada seria atípica, uma vez que os parlamentares não tem a posse

da  chamada  “verba  de  gabinete”,  sendo  tais  recursos  de  responsabilidade

exclusiva da mesa diretora da Assembleia Legislativa.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso,

a  fim  de  que  seja  reconhecida  a  nulidade  do  processo  e,  no  mérito,  pela

absolvição das condenações que lhes foram impostas.

Em  contrarrazões,  oferecidas  às  fls.  3.944/3.965  e

3.995/4.010, respectivamente, a Promotoria da 1ª ZE pondera, inicialmente, que a

apreciação,  pela  Corte  Regional,  de  matéria  não  abordada  pela  sentença

recorrida,  tal  como  a  alegada  tese  de  nulidade  da  instauração  do  Inquérito

Policial,  sustentada na apelação,  importa em supressão de instância,  vez que

sequer foi objeto de embargos declaratórios.

No  que  diz  respeito  à  alegação  de  ilicitude  das  provas,

argumenta  que  é  matéria  pacífica  na  jurisprudência  pátria  a  legalidade  da

gravação  ambiental  realizada  por  um  dos  interlocutores,  ainda  que  sem  o

conhecimento do outro.

Quanto  ao  crime  de  corrupção  eleitoral,  destacou  a

Promotoria  não  assistir  razão  aos  recorrentes,  na  medida  em  que  houve  a

identificação do grupo de eleitores  a  quem os apelantes  pediam votos,  tendo

restado  claro,  pelo  conjunto  probatório  colhido  nos  autos,  que  a  fundação

PRODENTE  era  utilizada  pelos  recorrentes  como  instrumento  para  coagir  os

eleitores de baixa renda, beneficiários dos serviços gratuitos, a votarem em seus

candidatos, sob pena de perderem os benefícios, o que se comprovou com o

vídeo durante o qual se vê os apelantes pedindo votos.
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Também quanto ao art.  312, sustenta a Promotoria que a

jurisprudência pátria é farta de decisões em que “a posse em razão do cargo”

pode ser interpretada como o poder de disposição sobre a coisa, sendo claro que

os apelantes tinham controle sobre a destinação de sua verba de gabinete, que

foi desviada para manutenção de fundação particular, a PRODENTE, bem como

para o pagamento dos profissionais dentistas que davam expediente exclusivo na

referida fundação.

Dessa  forma,  afirma  não  haver  reparos  à  sentença

guerreada, devendo manter-se in totum as condenações.

É o breve relatório. Opino.

Primeiramente, insta salientar que tanto o recurso de Nelson

Raimundo  de  Oliveira  Azedo  quanto  de  Nelson  Amazonas  Azedo  foram

interpostos  tempestivamente,  devendo,  portanto,  serem conhecidos pela  Corte

Regional.

Contudo, no mérito, não merecem acolhida os argumentos

sustentados pelos recorrentes, senão vejamos:

1 – DAS PRELIMINARES 

1.1  -  DA  NULIDADE  DAS  INVESTIGAÇÕES  E  DA

DENÚNCIA.

Como já dito, por ocasião do relatório, alegam os recorrentes

a nulidade das investigações e da própria denúncia, ao argumento de que houve

instauração de inquérito policial contra o então Deputado Estadual Nelson Azedo,

sem a autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, Corte competente

para seu julgamento, em razão da sua prerrogativa de função, motivo pelo qual

postulam pelo  reconhecimento  da  nulidade  de  todos  os  atos  processuais,  ab

initio.
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Os recorrentes lastreiam sua argumentação na questão de

ordem  levantada  na  Pet.  3825  QO-MT,  ocasião  em  foi  discutido  no  STF  a

nulidade de INDICIAMENTO de parlamentar, naquela ocasião, do então senador

Aluízio Mercadante.

De  logo,  cabe  destacar  que  o  julgado  apresentado  como

parâmetro  pelos  recorrentes  não  guarda  similitude  fática  com a  situação  dos

autos,  visto  que,  naquela  situação,  se  discutiu  a  questão  da  legalidade  do

INDICIAMENTO  do  senador,  e  não  a  necessidade  de  permissão  da  Corte

Suprema para a INSTAURAÇÃO do inquérito policial. 

Ademais, foi discutida, na questão de ordem, não apenas a

questão da prerrogativa de foro do senador junto ao STF, mas sim a legalidade do

indiciamento,  uma  vez  que,  naquela  hipótese  específica,  se  verificou  não  ter

havido, de fato, indícios de autoria e materialidade que justificassem a medida e

pudessem alicerçar a denúncia.

A questão foi objeto de certa discussão, estando atualmente

superada, como demonstra o julgado a seguir transcrito:

“Questão  de  Ordem.  Instauração  de  inquérito  policial  em
desfavor de Prefeito Municipal. Desnecessária autorização do
Tribunal.

I - Não é necessária a autorização do Tribunal à autoridade
policial para instauração de inquérito policial em desfavor
de prefeito municipal.

 II - Questão de Ordem desacolhida.”

(QUESTÃO DE ORDEM EM INQUÉRITO CRIMINAL nº 24085,
Acórdão nº 28/2012 de 12/03/2012,  Relator(a)  HERCULANO
MARTINS NACIF, Publicação: DJE/TRE-RO - Diário Eletrônico
da Justiça Eleitoral, Tomo 053, Data 21/3/2012, Página 5 )

De fato, a prerrogativa de foro refere-se à competência para

o julgamento do parlamentar, uma vez instaurado o processo judicial. Contudo, tal
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prerrogativa,  não  condiciona  a  abertura  de  inquérito  policial  a  qualquer

“permissão”  da  Corte competente para o julgamento  da eventual  Ação Penal,

como pretendem os recorrentes.

Sobre o tema, convém trazer o seguinte trecho do Acórdão

supramencionado:

“Como  é  sabido,  o  indiciamento,  no  inquérito  policial  é  ato
previsto no art.6º, do Código de processo Penal, e praticado
pela  autoridade  policial.  A referida  lei  não  condicionou  o
indiciamento à reserva de jurisdição para as autoridades
com foro privilegiado.  Com efeito,  a prerrogativa de foro é
exceção à regra da competência, por isso deve- sempre advir
de norma expressa, como indica a máxima do princípio geral
do direito que a exceção deve ser expressa.

Nesse  sentido  a  Constituição  Federal  foi  expressa  em
reservar o foro privilegiado para “ o julgamento do Prefeito
perante o Tribunal de Justiça” ( art.29,X).  Sucede que se
trata  de  foro  apenas  de  “  julgamento”,  o  que  abrange
apenas a fase processual  da persecução penal.  Como é
sabido, no inquérito policial ainda não há processo, mas
apenas um procedimento administrativo,  no qual  não há
julgamento,  senão  mera  investigação  de  natureza
administrativa  que  culmina  com  o  relatório.  Nesse  viés
tenho como consectário lógico que a competência penal
originária por prerrogativa de não transfere por si só para o
Tribunal  respectivo as  funções  de polícia  judiciária  nem
condiciona a prerrogativa de indiciamento pela autoridade
policial.

(..)

Enfim, ampliar o foro por prerrogativa da fase processual para
a  fase  pré-processual  (inquérito)  reclamaria  norma expressa
ainda inexistente (..)

(…)

A outra questão que me fez refletir também é que nós estamos
tratando de um prefeito e, por se tratar de crime eleitoral, o foro
por  prerrogativa  de  função  dele  é  na  Justiça  Especializada
Eleitoral, se fosse um crime comum seria o Tribunal de Justiça
e  não  tenho  notícia  de  que  o  Tribunal  de  Justiça  no
processamento de prefeitos tenha feito essa autorização para
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ser instaurado inquérito policial, alias isso em nenhum tribunal
do país.”

No mesmo sentido:

“QUESTÃO  DE  ORDEM.  PROCESSUAL  PENAL.
CONSTITUCIONAL.  COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA.
REQUISIÇÃO,  PELA  PROCURADORIA  REGIONAL  DA
REPÚBLICA, DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL
PARA  APURAÇÃO  DE  FATOS  EM QUE  SUPOSTAMENTE
ENVOLVIDO  PREFEITO  MUNICIPAL,  DETENTOR  DE
PRERROGATIVA  DE  FORO.  DESNECESSIDADE  DE
AUTORIZAÇÃO  PRÉVIA  DESTE  TRIBUNAL  PARA  A
POLÍCIA  FEDERAL  DAR  INÍCIO  ÀS  INVESTIGAÇÕES.
RETORNO  DOS  AUTOS,  CONFORME  REQUERIDO  PELO
MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL.-  O  comando  previsto  no
artigo 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, oportunizando
ao representante do Ministério Público requisitar à autoridade
policial a instauração de inquérito, encontra-se alinhado com as
funções  institucionais  descritas  no  artigo  129  Constituição
Federal, entre elas a de "requisitar diligências investigatórias e
a instauração de inquérito policial,  indicados os fundamentos
jurídicos  de  suas  manifestações  processuais"  (inciso  VIII),
ausente,  em  ambos  os  dispositivos,  qualquer  ressalva  à
apuração de delito atribuído a autoridade com prerrogativa de
foro  em razão do  exercício  de  determinada função pública.-
Especialmente em se tratando de apuratório preliminar contra
prefeito municipal - em que, diferentemente das hipóteses nas
quais  envolvidos  membros  da  Magistratura  e  do  Ministério
Público,  que  só  podem  ser  investigados  criminalmente  pela
respectiva instituição (LOMAN, artigo 33, parágrafo único; Lei
Complementar  75/93,  artigo  18,  parágrafo  único),  inexiste
disposição expressa em igual  sentido,  restando,  unicamente,
os  ditames  da  Lei  8.038/90,  que  não  trata  da  fase  pré-
processual  -,  o controle judicial  desenvolvido em seu bojo  é
circunstancial,  exigindo-se  atividade  do  Relator  somente
quando  inevitável  deliberar  sobre  atos  que imponham maior
gravame  ao  investigado  (medidas  de  natureza  cautelar,  em
regra), jamais, contudo, dando ensejo à imprescindibilidade de
pronunciamento unilateral, ou mesmo do órgão colegiado a que
compete originariamente o processamento do feito, acerca da
requisição  ministerial  de  instauração do  inquérito  policial.-  A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de há muito se
orienta no sentido de que a prerrogativa de função ostentada
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"não  obsta  a  prática  de  atos  de  investigação  a  serem
promovidos  pela  autoridade policial,  quando requisitados  por
membro do Ministério Público com atuação perante o Tribunal
competente  para  processar  e  julgar  eventual  ação  penal
originária, sob pena de inviabilizar a adoção das medidas pré-
processuais de persecução penal, no âmbito do procedimento
investigatório em curso perante o órgão judiciário competente"
(HC 35.996/RJ, 5ª Turma, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
DJ  de  6.12.2004).-  Os  precedentes  tirados  das  decisões
plenárias tomadas em 10 de outubro de 2007 pelo Supremo
Tribunal Federal não têm a extensão sugerida na manifestação
do Departamento de Polícia Federal, a ponto de impor que a
instauração de inquérito pela polícia judiciária, em atendimento
a requisição de membro do Ministério Público atuante perante o
Tribunal  originariamente  competente  para  o  julgamento  da
ação penal, passe pelo juízo prévio da Corte, sempre que se
estiver  diante  de  investigação  conduzida  para  apuração  de
fatos em que demonstrado o envolvimento de agente detentor
de prerrogativa de foro.- O tema objeto de discussão, tanto na
conclusão  do  julgamento  da  Questão  de  Ordem  na  Petição
3.825-8/MT  ("Escândalo  do  Dossiê",  rel.  Ministro  Sepúlveda
Pertence,  maioria  de  votos,  red.  p/  acórdão  Ministro  Gilmar
Mendes, divulgação no DJe de 3.4.2008) quanto na apreciação
da  Questão  de  Ordem  no  Inquérito  2.411-2/MT  ("Operação
Sanguessuga", rel. Ministro Gilmar Mendes, maioria de votos,
divulgação no DJe de 25.4.2008), originou-se do indiciamento,
levado  a  efeito  diretamente  pela  autoridade  policial,  de
congressistas  detentores  de  prerrogativa  de  foro  (CF,  artigo
102, I, b), alcançando, por conseguinte, a própria iniciativa do
procedimento  investigatório  pela  polícia  em  desfavor  de
autoridades submetidas à competência do STF, sem infirmar,
porém, o poder conferido irrestritamente ao órgão ministerial de
requisitar  diretamente  à  polícia  a  abertura  de  inquérito.-  A
alusão  à  imprescindibilidade  de  supervisão  pelo  Relator,
quando tomada a iniciativa do procedimento investigatório pelo
Ministério Público, volta-se ao obrigatório controle jurisdicional
que, no mais das vezes, difere-se para o momento do eventual
oferecimento  da  denúncia  ou  promoção  de  arquivamento,
principalmente na vigência da Resolução 63/2009 do Conselho
da  Justiça  Federal.-  Tratando-se  de  prerrogativa  de  foro
ratione personae, atuando, o Relator do inquérito, com os
mesmos poderes atribuídos  ao juiz  singular  de  primeira
instância,  cumpre-lhe,  salvo  caso  de  deliberar  sobre
medidas que dependam de autorização judicial, supervisar
a  observância  das  regras  procedimentais  estabelecidas
para  o  momento,  com  a  perspectiva  de  encaminhar  a
formalização  da  relação  processual  sem  que  reste
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qualquer  pendência,  bem  como  embargar  abusos
eventualmente  cometidos  no  curso  da  investigação,
inclusive para fins de responsabilização dos agentes que
porventura tenham ultrapassado a barreira da legalidade,
atribuições que  em nada se  misturam com a pretendida
permissão  de  licença  para  encetar-se  investigação
preliminar à persecução penal em juízo.- Questão de ordem
acolhida para determinar a devolução dos autos à autoridade
policial representante, a fim de que seja instaurado inquérito,
em atendimento ao requerido pela Procuradoria Regional  da
República da 3ªRegião.

(PET  00204419420114030000,  DESEMBARGADORA
FEDERAL  THEREZINHA  CAZERTA,  TRF3  -  ORGÃO
ESPECIAL, e-DJF3 Judicial 1 DATA:23

Ainda que, por hipótese, se reconhecesse a nulidade do ato

de indiciamento, isso não teria qualquer repercussão na ação penal em questão.

Com efeito, o ato de indiciamento não surte qualquer efeito sobre a esfera do

investigado, uma vez que incumbirá apenas ao  dominus litis deliberar sobre a

efetiva existência de indícios de autoria e materialidade aptos a deflagrar a ação

penal. Assim, eventual vício não tem qualquer repercussão na validade dos atos

ulteriores.

Além disso,  basta  uma rápida  análise  dos  autos  para  se

perceber que o inquérito desde o início tramitou perante a Justiça Eleitoral. As fls.

327,  353-354,  469-472 revelam que a todo tempo o apuratório  se encontrava

supervisionado pelo  então Corregedor  do  Tribunal  Regional  Eleitoral.  Então  a

alegação  de  nulidade  aventada é  dissociada  da própria  realidade  do caderno

processual.

Demais disso, vale lembrar a recente decisão proferida pelo

STF no bojo da ADI 5104, em que se suspendeu cautelarmente a eficácia do art.

8º da Resolução 23.396/2013, o qual estabeleceria a necessidade de autorização

judicial para a abertura de inquérito policial no âmbito eleitoral. Entenderam os

ministros  do  Supremo  que  tal  dispositivo  não  se  coadunaria  com  o  princípio
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acusatório, e retirava, ilegitimamente, do Ministério Público a função precípua de

elemento provocador da persecução penal.

Também não se olvide que esse próprio Tribunal Regional

Eleitoral do Amazonas por diversas vezes já reconheceu a plena aplicabilidade da

Resolução 63/2009 do Conselho da Justiça Federal, que estabelece a tramitação

direta  do  inquérito  entre  a  autoridade policial  e  o  Ministério  Público  Eleitoral1.

Outros  Tribunais,  aliás,  têm  até  norma  específica  regulamentando  tal

procedimento, a exemplo da Resolução TRE-SP 236/2011, Resolução TRE-PA

5.168/2013, Resolução TRE-PI 266/2013 e Resolução TRE-MG n. 999/2015.

Feitos tais esclarecimentos, é patente a total legalidade das

investigações que culminaram com o indiciamento e denúncia dos recorrentes,

não estando sujeita a instauração do inquérito a qualquer tipo de permissão da

Corte competente para o julgamento de eventual Ação Penal que dele venha a

ser originada, razão pela qual deve ser afastada, de plano, a nulidade sustentada

pelos recorrentes.

1.2 -  DA ILEGALIDADE DAS PROVAS – VALIDADE DA

INTERCEPTAÇÃO AMBIENTAL

Afirmam os recorrentes que as provas coletadas nos autos

derivam  de  gravação  clandestina,  realizada  por  dois  jornalistas  que  assistiam

reunião  realizada  na  PRODENTE,  sendo,  portanto,  ilícitas,  bem  como  os

testemunhos dela derivados.

Afirmam que o reconhecimento da licitude das provas, feito

pela Corte Regional, por ocasião do julgamento da AIJE, não vincula a decisão

criminal  sobre  os  mesmos  fatos  e  que  o  douto  magistrado  a  quo,  não  teria

1 Vide despacho da Presidência do TRE-AM proferido em 24/02/2015 no IPL 0849/2014 (SADP 1954/2015)
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fundamentado  sua  decisão  nesse  aspecto,  o  que  acarretaria  a  nulidade  da

sentença.

Todavia,  é  sedimentado  o  entendimento  do  STF  de  que  a

gravação de conversa feita por um dos interlocutores não se enquadra no conceito

etimológico  e  jurídico  de  interceptação,  de  modo  a  não  se  amoldar  à  disposição

constitucional que exige autorização judicial para a sua realização.

De acordo com o STF,  é considerada lícita  a prova colhida

através de gravação que registre diálogo por um interlocutor sem o conhecimento do

outro, desde que não haja causa legal específica de sigilo nem reserva de conversação,

como no caso concreto. Como precedente, faz-se remissão ao RE nº 583.937, dotado de

repercussão geral.

Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal analisou a licitude da

prova à luz da tutela constitucional da privacidade e do sigilo das comunicações, pouco

importando a natureza da causa em que discutida a questão – se penal, cível ou ainda

eleitoral.

Por outro lado, importante registrar que o antigo entendimento pela

necessidade de autorização judicial foi modificado pela Colendo TSE, a qual por muito

tempo  manteve-se  à  margem  do  posicionamento  da  Corte  Constitucional,  mas

atualmente alinhou-se a esta, reconhecendo a licitude de gravações ambientais, senão

vejamos:

“HABEAS  CORPUS.  AÇÃO  PENAL.  RECEBIMENTO  DE

DENÚNCIA. PREFEITO. CORRUPÇÃO ELEITORAL. ART. 299 DO

CÓDIGO  ELEITORAL.  ESCUTA  CLANDESTINA.  GRAVAÇÃO.

INTERLOCUTOR. LICITUDE. PRECEDENTES DO STF. CASO DOS

AUTOS. FRAGILIDADE DA PROVA. ORDEM CONCEDIDA.

1.  O Supremo Tribunal  Federal,  após  reconhecer  repercussão

geral sobre a matéria, assentou a licitude da gravação ambiental

realizada por um dos interlocutores para utilização em processo

penal  (RE 583.937,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJ de 18.12.2009),

11



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

entendimento  que  deve  orientar  a  jurisprudência  desta  Corte

Superior.

2.  A licitude ou a ilicitude da prova, conforme assentado na doutrina

e  na  jurisprudência,  liga-se  ao  modo  de  sua  obtenção,  com

desrespeito aos direitos fundamentais de privacidade e intimidade, e

não a qualquer outra razão, como a motivação egoística,  com fins

eleitorais.

3.  No caso dos autos, a gravação que embasou a denúncia é ilícita,

assemelhando-se ao flagrante preparado. É incontroverso que o seu

autor é historicamente apoiador dos adversários políticos do paciente

e induziu todo o diálogo visando obter  do seu interlocutor  alguma

declaração sobre o suposto oferecimento de bem ou vantagem em

troca  de  votos,  circunstância  que  comprometeu  a  necessária

espontaneidade do diálogo travado.

4.  Ordem concedida para trancar a ação penal.

(Habeas Corpus nº 30990, Acórdão de 01/09/2015, Relator(a)  Min.

JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Publicação: DJE - Diário de justiça

eletrônico, Tomo 209, Data 05/11/2015, Página 63-64 )

Para melhor elucidar a questão, oportuno transcrever parte do voto

do Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA:

“A esse respeito, o Tribunal  Superior  Eleitoral possui entendimento

desde 2012 no sentido de que a licitude da prova colhida mediante

gravação ambiental requer prévia autorização judicial e sua utilização

como prova em processo penal.  Cito, dentre inúmeros julgados, os

seguintes: RO 1904-61IRR, redator designado Mm. Henrique Neves,

DJe de 21.8.2012; REspe 344-26/BA, ReI. Mm. Marco Aurélio, DJe

de 28.11.2012 e REspe 602-30/MG, ReI. Mm. Luciana Lóssio, DJe

de 17.02.2014.

Todavia,  como  já  indiquei  em  alguns  votos  precedentes  a  este  -

dentre  os  quais  destaco  o  REspe  637-61/MG,  com  julgamento

concluído  em 16.4.2015 -  evoluí  em meu entendimento acerca do
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tema  e  passo  a  expor,  ponto  a  ponto,  as  razões  do  meu

convencimento.

Conforme já  esclarecido,  a  questão  controversa que se coloca na

presente hipótese encontra-se há algum tempo pacificada no Tribunal

Superior  Eleitoral:  tanto as interceptações clandestinas  (ambientais

ou  telefônicas)  quanto  as  gravações  (de  mesma  espécie)

condicionam-se à prévia autorização judicial.

Trata-se  da  premissa  geral  de  que  a  gravação  clandestina,  no

processo eleitoral  - seja ele cível ou penal  -  também necessita de

autorização judicial para ser válida.

Aprofundando a reflexão sobre o tema, passo a adotar a orientação

do  Supremo  Tribunal  Federal,  que  é  essencialmente  diversa  da

existente  nesta  Corte  Superior.  A  propósito,  confira-se,  por  todos,

precedente da Suprema Corte:

Habeas  corpus.  Trancamento  de  ação  penal.  Investigação  criminal

realizada  pelo  Ministério  Público.  Excepcionalidade  do  caso.

Possibilidade,  gravação  clandestina  (gravação  de  conversa  telefônica

por um interlocutor  sem o conhecimento do outro).  Licitude da prova.

Precedentes, ordem denegada.

[...]

2.  Gravação  clandestina  (Gravação  de  conversa  telefônica  por  um

interlocutor sem o conhecimento do outro). Licitude da prova. Por mais

relevantes e graves que sejam os fatos apurados, provas obtidas sem a

observância  das  garantias  previstas  na  ordem  constitucional  ou  em

contrariedade ao disposto em normas de procedimento não podem ser

admitidas  no  processo;  uma  vez  juntadas,  devem  ser  excluídas.  O

presente caso versa sobre a gravação de conversa telefônica por um

interlocutor  sem  o  conhecimento  de  outro,  isto  é,  a  denominada

"gravação telefônica" ou "gravação clandestina". Entendimento do STF

no  sentido  da  licitude  da  prova,  desde  que  não  haja  causa  legal

específica de sigilo nem reserva de conversação. Repercussão geral da

matéria (RE 583.397/RJ).
13
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3. Ordem denegada.

(STF,  HC  91.613,  Rei.  Mm.  Gilmar  Mendes,  21  Turma,  DJe  de

17.9.2012) (sem destaque no original).

Alinho-me a esse entendimento por diversas razões.

Em primeiro  lugar,  porque  realmente  parece  inexistir  motivo  para

conferir mesmo tratamento à gravação clandestina (feita por um dos

interlocutores ou por um dos presentes no ambiente monitorado) e à

interceptação clandestina (feita por terceira pessoa, não presente na

conversa  tampouco  no  ambiente  monitorado).  São  situações  bem

distintas - sob a ótica da privacidade e da intimidade - que reclamam

tratamento diverso.

Ademais,  caso  se  entenda  que  a  gravação  por  um  dos

interlocutores é ilícita, por afronta à privacidade, o depoimento

sobre um diálogo também não poderia ser admitido como prova

em juízo. E essa conclusão não me parece razoável, pois, se um

dos interlocutores pode narrar em juízo uma conversa que teve e

isso  certamente  é  meio  de  prova  (testemunhal),  por  que  não

poderia retratá-la (melhor e mais fielmente, inclusive) por meio

da apresentação dessa conversa registrada em meio magnético?

O registro é uma apenas forma de se demonstrar  os fatos com a

fidedignidade que muitas vezes escapa ao testemunho, bem como é

maneira de o interlocutor poder provar o que alega em relação ao

conteúdo do colóquio.

No mesmo sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  PENAL.  INÉPCIA  DA

DENÚNCIA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  INVIABILIDADE  DE

REVOLVIMENTO  DE  FATOS  E  PROVAS  NA  VIA  DO  HABEAS

CORPUS.  ESCUTA  AMBIENTAL  REALIZADA  SEM  O

CONHECIMENTO  DO  INTERLOCUTOR.  LICITUDE.  AGRAVO

14



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

IMPROVIDO.  1.  A  denúncia  narrou  de  forma  individualizada  e

objetiva a conduta atribuída à paciente,  adequando-a, em tese,  ao

tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral. Ademais, há indicação

dos  elementos  indiciários  mínimos  aptos  a  tornar  plausível  a

acusação, o que permite à paciente o pleno exercício do direito de

defesa, nos termos do art. 357, § 2º, do CE. 2. Não há como avançar

nas alegações postas no recurso sobre a inexistência de um mínimo

de prova a sustentar as acusações, que, a rigor, não passa de uma

tentativa de exame do suporte probatório. Como se sabe, caberá ao

juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório,

proceder ao exame dos elementos probantes colhidos e conferir  a

definição jurídica adequada para o caso. Precedentes. 3. O Plenário

do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.937 QO-

RG,  Rel.  Min.  CEZAR  PELUSO,  DJe  de  18/12/2009,  cuja

repercussão  geral  foi  reconhecida  (Tema  237),  decidiu  pela

validade  da prova  produzida por  meio  de  gravação  ambiental

realizada por um dos interlocutores. 4. Agravo regimental a que se

nega  provimento.

(RHC 125319  AgR,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,  Segunda

Turma, julgado em 10/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039

DIVULG 27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015) 

Note-se que a questão já foi objeto de julgamento em sede

de repercussão geral, revelando a posição definitiva do STF sobre o tema. E não

poderia  ser  diferente,  tendo  tal  entendimento  uma  lógica  irrefutável:  se  o

interlocutor, caso convocado pela Justiça, tem o dever de testemunhar sobre o

fato que presenciou, por que motivo não poderia gravar em mídia tal momento? A

única diferença é que a gravação traz ínsita em si maior valor probatório do que o

testemunho  não  documentado.  Mas  a  suposta  privacidade  do  emissor  da

mensagem é mitigada na mesma medida.

Obviamente,  ficam  ressalvadas  as  hipóteses  em  que  a

conversa se dá sob cláusula de sigilo amparado em lei. Nessas situações, não
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pode o interlocutor  gravar  clandestinamente  a  conversa e depois utilizá-la  em

eventual demanda judicial.

Assim,  percebe-se  que  não  havia  razão  para  a  Corte

Eleitoral seguir entendimento diametralmente oposto ao que estabelece o STF,

sobretudo porque inexiste um fator de discrímen que justifique o tratamento

diferenciado  entre  a  privacidade  de  um  cidadão  comum  e  a  de  um

candidato. Ora, não há nenhuma lógica para que o âmbito de proteção do direito

à intimidade seja distinto no processo penal comum e no processo sancionatório

eleitoral.

Daí  que  tanto  o  TSE  quanto  os  Tribunais  Regionais

Eleitorais acabaram por se curvar ao entendimento do STF e aceitar a gravação

ambiental no âmbito dos processos eleitorais.

Por outro lado, da análise da sentença recorrida, verifica-se,

de plano,  que o magistrado  a quo  justificou suficientemente seu entendimento

quanto à validade de tais provas, citando, inclusive, que as mesmas já haviam

sido  admitidas  na  AIJE  que  tratou  dos  mesmos  fatos.  Isto  é,  já  há

pronunciamento deste próprio Tribunal Regional Eleitoral validando referida

prova.

Portanto, o juiz sentenciante formou sua convicção sobre o

tema  e  justificou  seu  entendimento.  O  fato  de  que  tenha  se  valido  da

fundamentação feita no voto proferido pelo i. Des. Flávio Pascarelli Lopes, relator

da  AIJE  movida  pelo  MP  contra  os  recorrentes  (Processo:  n.º

39441.2010.604.0000),  não  enseja  qualquer  nulidade,  como  argumentam  os

recorrentes.

2 – MÉRITO

2.1 - DA MATERIALIDADE DOS DELITOS
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Afastadas  as  preliminares  de  nulidade  levantadas  pelos

recorrentes, cabe esclarecer que também a materialidade dos delitos pelos quais

forma condenados foi demonstrada nos autos.

No que tange ao crime de corrupção eleitoral, previsto pelo

art. 299 do CE, argumentam os recorrentes que o tipo penal exige que o pedido

de voto seja direto e com identificação do eleitor ou grupo de eleitores, o que não

teria ocorrido na hipótese dos autos.

Nesse  ponto,  totalmente  correto  o  posicionamento  da

promotoria Eleitoral, quando recorda que “foi identificado o grupo de pessoas para

o qual os Apelantes pediam votos: cidadãos eleitores que se valiam dos serviços

da Fundação Dentária do Amazonas - PRODENT, tendo inclusive sido filmada

uma reunião, ocorrida no auditório da Fundação, duarante a qual os Apelantes

pedem votos às suas candidaturas.”

O evento em questão, registrado por jornalistas e admitido

como prova, tanto na AIJE n.º  39441.2010.604.0000 quanto na presente Ação

Penal,  é suficiente a demonstrar a corrupção eleitoral  e identificar os eleitores

alvo.

Recorde-se ainda que, além da gravação do evento político,

foram colhidas provas testemunhais que corroboraram a prática delituosa,  tais

como as afirmações de Nirley de Souza Costa (fls. 2.289/2291), transcritas nas

contrarrazões ofertadas pela Promotoria:

“(..) que foi indicada por uma vizinha para dirigir-se à PRODENT para

tratamento  e  lá  chegando  ficou  em  uma  sala  de  espera  quando

chegou um senhor para começar uma palestra sobre a PRODENT;

Que estavam presentes  no local  o  Deputado Nelson Azedo e seu

filho, Sr. Nélson Amazonas; que nessa palestra foi ministrado sobre

procedimentos  de  atendimentos  da  clínica,  sobre  candidaturas  e

pediu  que  os  evangélicos  procurassem  a  igreja  deles;  que  o

tratamento era de graça (…) que eles pediam votos, que apoiassem
17
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os candidatos deles e que logo quando chegavam pediam os títulos

de eleitor e demais dados; (…) que os candidatos pediram votos para

as pessoas que eram atendida teriam que votar no Sr. Nélson Azedo

e no Sr, Nélson Amazonas.”

Portanto,  perfeitamente confirmada a prática da corrupção

eleitoral, preenchidas todas as elementares do tipo, tal como afirmou a sentença

recorrida.

Em relação ao delito  de peculato,  previsto  no  art.  312 do

Código Penal, argumentam os recorrentes que o tipo penal traz a elementar  “ter

a posse em razão do cargo”,  e  que o bem deve ser corpóreo.  Dessa forma,

sustentam que a conduta que lhes foi imputada seria atípica, uma vez que os

parlamentares não tem a posse da chamada “verba de gabinete”,  sendo tais

recursos  de  responsabilidade  exclusiva  da  mesa  diretora  da  Assembleia

Legislativa.

Tal argumento não encontra respaldo nem na doutrina e nem

na jurisprudência pátrias! 

A título de exemplo, cabe destacar que o Supremo Tribunal

Federal, por maioria, recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal

contra Deputado Federal, em que se lhe imputava a prática do crime previsto no

art.  312  do  CP,  na  modalidade  de  peculato-desvio,  em  razão  de  ter

supostamente  desviado  valores  do  erário,  ao  indicar  e  admitir  determinada

pessoa como secretária parlamentar, quando de fato essa pessoa continuava a

trabalhar para a sociedade empresária de titularidade do denunciado.

Da  análise  do  inteiro  teor  do  acórdão  que  recebeu  a

denúncia,  vê-se  que,  inicialmente,  foi  rejeitada  a  arguição de  atipicidade  da

conduta,  por  se  entender  equivocado  o  raciocínio  segundo  o  qual  seria  a

prestação de serviço o objeto material da conduta do denunciado. 
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Asseverou-se que o objeto material da conduta narrada

foram os valores pecuniários (dinheiro referente à remuneração de pessoa

como assessora parlamentar),  vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de

Mello,  que  rejeitavam  a  denúncia  por  reputar  atípica  a  conduta  imputada  ao

denunciado. (Inq 1926/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 9.10.2008) 

O fato  acima descrito  assemelha-se totalmente à  hipótese

dos autos. O peculato, em ambas as situações, caracterizou-se pelo desvio das

verbas  públicas que  deveriam  ser  usadas  a  serviço  dos  gabinetes,  para

pagamento  de  pessoas  que  prestavam  serviços  em  prol  de  interesses

particulares dos denunciados, como os dentistas, pagos com verba de gabinete

para prestarem atendimento na fundação PRODENTE.

Não há, portanto, qualquer dúvida quanto à materialidade do

crime de peculato na hipótese dos autos, como bem exemplifica o aresto a seguir

transcrito:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.  APELAÇÃO.  PECULATO.
ART.  312,  C/C  327,  PARÁGRAFO  2o,  DO  CP.  CRIME
COMETIDO  PELO  SUPERVISOR  DE  AGÊNCIA  DA  CAIXA
ECONÔMICA  FEDERAL.  DIFICULDADES  FINANCEIRAS.
ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA
DO ART. 327, PARÁGRAFO 2o, DO CP. IMPROVIMENTO.- A
apresentação,  fora  do  prazo,  das  razões  de  apelação,  não
contamina o exame meritório da apelação pelo Tribunal a quo.
Precedentes do STJ.- Os prazos no processo penal, conforme
preceitua a súmula n. 710 do egrégio STF, contam-se da data
da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou carta
precatória  ou  de  ordem.-  Não  se  reconhece  a  inépcia  de
denúncia  que  descreve  com  absoluta  clareza  todo  o
procedimento  levado  a  cabo  pelo  apelante  em  seu  intuito
criminoso.- O termo posse, a que se refere o art. 312 do CP,
deve ser  entendido em sentido amplo,  compreendendo a
simples  detenção,  bem  como  a  posse  indireta
(disponibilidade jurídica sem detenção material,  ou poder
de disposição exercível  mediante  ordens,  requisições ou
mandados. Escólios de NELSON HUNGRIA e MAGALHÃES
NORONHA.- O exercício de função de confiança em empresa
pública  enseja  a  aplicação  de  aumento  da  pena  em 1/3  no
crime  de  peculato.  Art.  312,  PARÁGRAFO  1o,  c/c  art.  327,

19



MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO AMAZONAS

PARÁGRAFO  2o,  do  Código  Penal.-  Apelação  improvida.
(ACR  200205000199800,  Desembargador  Federal  Francisco
Wildo,  TRF5  -  Primeira  Turma,  DJ  -  Data::05/05/2006  -
Página::1208 - Nº::85.)

Como  é  sabido,  a  finalidade  da  verba  de  gabinete  é  a

remuneração  de  pessoal  e  de  serviços  relativos  ao  exercício  do  mandato

parlamentar. Assim, ao utilizarem a verba de gabinete para finalidade diversa da

prevista, os condenados certamente desviaram verba pública em proveito próprio

ou alheio.

Empregando  a  verba  de  gabinete  para  remuneração  de

pessoas  e  serviços  atrelados  a  fundação  privada,  completamente  alheios  à

atividade parlamentar  dos ora recorrentes, estes desviaram verba pública para

fins  particulares,  caracterizando,  assim,  o  delito  de  peculato  na  modalidade

desvio.

Portanto,  está  cabalmente  provado pelos contracheques e

termos de adesão voluntária à Fundação PRODENTE que o primeiro condenado

nomeou  61  cirurgiões  dentistas  para  o  seu  gabinete  de  deputado  estadual,

enquanto  o  segundo nomeou 12 cirurgiões  para  o  seu gabinete  de vereador,

sendo que nenhum deles prestou serviços relacionados à atividade parlamentar

dos recorrentes.

3 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, comprovadas a materialidade e autoria

dos ilícitos pelos quais os recorrentes foram condenados, opina o  MINISTÉRIO

PÚBLICO ELEITORAL pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos recursos em

tela, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

É o parecer.
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PROCURADORIA  REGIONAL  ELEITORAL  NO
AMAZONAS, em Manaus, 27 de julho de 2017.

VICTOR RICCELY LINS SANTOS
Procurador Regional Eleitoral
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