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RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL 20.513/2017-PRE/PE (Respe/PRE/WCS/48/2017)

O  MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio da PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM

PERNAMBUCO, nos termos do  artigo 121, § 4o, II, da Constituição da República, combinado

com o art. 276, I,  b, do Código Eleitoral,  interpõe  recurso especial contra acórdão

proferido por esse Tribunal Regional Eleitoral, o qual, considerando ilícita prova obtida por

meio de gravação ambiental,  deu provimento a  recurso eleitoral  de  LABREILDES DOS SANTOS

INÁCIO (“IRMÃO DEL”), vereador eleito do Município do Cabo de Santo Agostinho (PE).

Requer, nos termos do artigo 278 do Código Eleitoral, após o processamento de praxe,

admissão do recurso e remessa à instância superior, com as razões em anexo.

Recife (PE), 5 de dezembro de 2017.

WELLINGTON CABRAL SARAIVA

Procurador Regional Eleitoral Substituto
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) RELATOR(A) E DEMAIS MEMBROS
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL 20.513/2017-PRE/PE

1 SÍNTESE DA LIDE

1. Trata-se  de  recurso  interposto  por  LABREILDES DOS SANTOS INÁCIO,  também conhecido

como  “IRMÃO DEL”, em  face  de  sentença  da  121a Zona  Eleitoral.  Esta  julgou  procedente

pedido em ação de investigação judicial eleitoral (AIJE) para cassar o diploma e o mandato

do recorrente, aplicou-lhe sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos oito

anos subsequentes à de 2016 e o condenou ao pagamento de multa de 10.000 UFIRs. O

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco deu provimento ao recurso, em acórdão assim

ementado (folha 283):

Eleições 2016. Preliminar. Nulidade da prova acostada à exordial. Gravação ambiental
clandestina. Inadmissibilidade. Captação ilícita de sufrágio. Abuso de poder econômico.
Fragilidade do conjunto probatório. Constatação.

1. Não se admite a compor a instrução do feito prova consistente em gravação ambiental
clandestina, captada à míngua de conhecimento de um dos interlocutores, tendo sido re-
conhecido que o aludido contexto fático não se amolda à situação retratada no caso em
que ficou consignada  repercussão  geral  pelo  Supremo Tribunal  Federal  (RE 583.937
QO – RG).

2. Prefacial acolhida, por maioria.

3. Apenas conjunto probatório robusto e inconteste, quanto à efetiva prática de captação
ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico, vedados veementemente pela legislação
eleitoral  em vigor,  autoriza decreto condenatório que atraia a imposição de rigorosas
sanções pertinentes à espécie.

4. Hipótese em que os elementos trazidos aos autos não evidenciam, de maneira indubi-
tável, a configuração das ilicitudes antes apontadas, impondo a reforma da sentença re-
corrida.

5. Pelo provimento do apelo.

2. Contra o acórdão, esta Procuradoria Regional Eleitoral interpõe este recurso especial,

por  divergência  de  interpretação  em  relação  ao  Tribunal  Superior  Eleitoral  (TSE)  e  ao

Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à licitude da prova obtida por meio de gravação

ambiental.
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2 PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

2.1 TEMPESTIVIDADE

3. O  recurso  é  tempestivo,  pois  o  processo  ingressou  nesta  Procuradoria  Regional

Eleitoral em 1o dezembro de 2017 (sexta-feira), e o prazo de três dias se encerra em 6 de

dezembro de 2017 (quarta-feira). 

2.2 PREQUESTIONAMENTO

4. Houve  atendimento  ao  pressuposto  do  prequestionamento,  pois  a  matéria  foi

enfrentada pelo TRE/PE, conforme trecho do voto do Juiz  AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO,

extraído das notas taquigráficas:

Com relação a essa preliminar de ilicitude da prova, eu ouso até, com a devida vênia,
discordar do posicionamento do eminente Relator, entender e considerar que a decisão
do Supremo a respeito da matéria ela vai tratar de um caso específico.

E, analisando aqui a questão doutrinária, a gente percebe que a Lei 9296/96 é clara ao
estabelecer quais são as provas lícitas e as ilícitas. E a doutrina vem dizendo o seguinte.
Eu vou ler um trecho daquilo que eu entendi essencial sobre a ilicitude da prova; Ele diz
aqui: O que define o crime ou não é absolutamente conceitual e depende de três aspectos
básicos: em primeiro lugar, é necessário analisar se a conversa gravada pelo indivíduo é
um  diálogo  do  qual  ele  próprio  participa;  se  for,  a  regra  é  que  a  prática  não  seja
criminosa,  porque gravação sem autorização é crime. O que define o crime ou não é
absolutamente conceitual.  Bem claro! Aí vem: caso seja uma conversa de terceiros,  é
necessário definir se havia uma autorização judicial para que ela fosse gravada. É terceiro
gravando? Ele tem autorização judicial para gravar? Ou um terceiro pode gravar? Eu vou
gravar a conversa de fulano e fulano ali. É possível isso? esse é o ponto chave. Só com
autorização judicial a polícia poderá gravar.

Em terceiro lugar, ainda, é necessário interpretar a finalidade da gravação, em especial se
há  intenção  de  divulgar  ou  se  a  intenção  é  de  se  defender,  porque  a  doutrina  tem
entendido que uma gravação entre duas pessoas... se eu gravo sem o conhecimento do
outro, isso, em tese, não seria criminoso; mas não seria lícito você divulgar, a não ser que
você  utilize  essa  prova  para  defesa  sua,  de  uma  acusação  que  alguém  está  lhe
imputando – ou até o outro interlocutor – e você utiliza como sua defesa: olha aqui a
prova que eu tenho. Era o único meio que ele teria de ele conseguir essa prova. 

Então, com o devido respeito, confesso até que não conheço a decisão do Supremo com
profundidade, mas admitir que um terceiro esteja escondido, gravando, e ele vá utilizar
isso não para se defender e sim para expor, mesmo que num ambiente público... o que eu
entendo como um ambiente  público  ou uma conversa pública,  como se  referiu até o
Desembargador DELMIRO, é o sujeito que aqui está numa plateia, numa palestra, falando,
e ele, ali, ele diz o que ele quer e critica todo mundo e destrata todo mundo... e aí todo
mundo está gravando, quem quiser pode gravar; é. num auditório, é numa plateia; mas
se eu estiver num ambiente público, conversando com uma pessoa tête-à-tête, e tenha
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um por trás de uma cortina gravando, pelo fato de eu estar em ambiente público isso não
legaliza um terceiro escondido gravando uma conversa entre duas pessoas, digo, para
divulgação; não seria... me parece o caso que é... foi para divulgação; não foi para defesa
própria. 

Então, por essas questões, e já ultrapassada a fase de debate, eu já votando, eu acolho
essa  preliminar  para  afastar  essa  gravação  como  prova  dos  autos,  ela  como  se  não
existisse; se outros elementos houver fora essa prova, que se avalie… a valoração, como
se diz, avalie essa prova se ela tem ou não sentido para se chegar a uma análise a respeito
do fato; mas com relação a essa gravação, eu entendo ela como ilícita; e, portanto, [deve
ser] desconsiderada do processo para efeito de valoração do ilícito ou não.

5. Como se vê, o tema central do recurso foi expressamente abordado no julgamento.

2.3. MATÉRIA DE DIREITO

6. A intenção do Ministério Público Eleitoral, neste recurso especial, não é reexaminar

fatos e provas – o que, como se sabe, é vedado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).1

7. A matéria é unicamente de direito e resume-se à aplicação da jurisprudência do TSE e

do STF ao fato, que se encontra  incontroverso: gravação realizada em local público (na

rua), sem expectativa de privacidade, por um dos participantes da conversa.

8. Não se pretende reexame da matéria de fato, que é incontroversa, pois se constatou

que a gravação, considerada ilícita pelo TRE/PE, foi realizada em local público, sem nenhum

controle de acesso.

2.4 CABIMENTO DO RECURSO ESPECIAL: DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL 

9. O acórdão recorrido divergiu de outros julgados do TSE, segundo o qual “a exceção à

regra da ilicitude da gravação ambiental feita sem o conhecimento de um dos interlocutores

e sem autorização judicial ocorre quando a mídia registra fato que ocorreu à luz do dia, em

local público desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação à

intimidade ou quebra da expectativa de privacidade”.2 Portanto, está configurado dissídio

jurisprudencial apto a ensejar recurso especial, com fundamento no artigo 121, § 4o, II da

Constituição da República, como se vê da comparação a seguir:

1 Súmula 24 do TSE: “Não cabe recurso especial eleitoral para simples reexame do conjunto fático
probatório”. (Diário da Justiça eletrônico, ano 2016, n. 121, 24 jun. 2016).

2 TSE.  Habeas corpus 30.808 (acórdão). Relatora: Ministra  MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA.
DJe, 28 abr. 2016, p. 54.
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TRECHO DO VOTO

DO MIN. HENRIQUE NEVES DA SILVA
3

TRECHO DO VOTO

DO JUIZ AGENOR FERREIRA LOPES

Em  ambos  os  recursos  especiais,  os
recorrentes  alegam  que  o  vídeo  juntado  aos
autos configura prova ilícita.

Aduzem  se  tratar  de  filmagem  clandestina,
pois  não  teria  sido  autorizada  pelo  Poder
Judiciário  e  teria  sido  produzida  por
adversário  político  da  recorrente  NATÁLIA

CRISTINE DUTRA.

Dessa forma, a recorrente sustenta que houve
ofensa  ao  art.  5o,  X  e  LVI,  e  que  as  demais
provas  constantes  dos  autos  são  ilícitas  por
derivação.

Eis a manifestação da Corte Regional sobre o
assunto (fl.412-413):

A  priori,  [é]  necessária  a  análise  da
licitude das gravações trazidas a  estes
autos, que serviram como base para a
condenação dos recorrentes.

Ao assistir os vídeos aqui impugnados,
verifico  tratar-se  de  gravações
realizadas  em  ambiente  externo  e
público, a saber, uma determinada rua
do município de Severínia,  na qual os
fatos  narrados  na  exordial  teriam
ocorrido,  sendo  que  consta  uma
pequena  movimentação  de  carros  e
pessoas, bem como a presença dos réus,
com exceção da recorrente NATÁLIA.

Diferentemente  das  jurisprudências  e
citações doutrinárias colacionadas nos
recursos,  como  também  de  outros
processos já julgados por esta C. Corte
(RE  no 901-35 –  Rel.  Juiz  ROBERTO

SOLIMENE j.  em 13/06/2013),  tratam-se
de  gravações  realizadas  em  local
público,  sem  qualquer  restrição  ou
necessidade  de  autorização  para
ingresso no local.

Neste diapasão, entendo que não houve
violação  às  garantias  constitucionais
que  se  referem  ao  sigilo  da
comunicação ou mesmo à intimidade.

O  Juiz  COSTABILE E SOLIMENE,  o  qual  também

Com relação a essa preliminar de ilicitude da
prova,  eu  ouso  até,  com  a  devida  vênia,
discordar  do  posicionamento  do  eminente
Relator, entender e considerar que a decisão do
Supremo a respeito da matéria ela vai tratar de
um caso específico.

E,  analisando  aqui  a  questão  doutrinária,  a
gente  percebe  que  a  Lei  9296/96  é  clara  ao
estabelecer  quais  são  as  provas  lícitas  e  as
ilícitas. E a doutrina vem dizendo o seguinte.
Eu vou ler um trecho daquilo que eu entendi
essencial  sobre  a  ilicitude  da  prova;  Ele  diz
aqui:  O  que  define  o  crime  ou  não  é
absolutamente  conceitual  e  depende  de  três
aspectos  básicos:  em  primeiro  lugar,  é
necessário analisar se a conversa gravada pelo
indivíduo  é  um  diálogo  do  qual  ele  próprio
participa;  se for,  a  regra é  que a  prática  não
seja  criminosa,  porque  gravação  sem
autorização é crime. O que define o crime ou
não é absolutamente conceitual. Bem claro! Aí
vem:  caso  seja  uma  conversa  de  terceiros,  é
necessário  definir  se  havia  uma  autorização
judicial para que ela fosse gravada. É terceiro
gravando?  Ele  tem  autorização  judicial  para
gravar? Ou um terceiro pode gravar? Eu vou
gravar  a  conversa  de  fulano  e  fulano  ali.  É
possível  isso?  esse  é  o  ponto  chave.  Só  com
autorização judicial a polícia poderá gravar.

Em  terceiro  lugar,  ainda,  é  necessário
interpretar  a  finalidade  da  gravação,  em
especial  se  há  intenção  de  divulgar  ou  se  a
intenção é de se defender,  porque a doutrina
tem entendido que  uma gravação  entre  duas
pessoas... se eu gravo sem o conhecimento do
outro, isso, em tese, não seria criminoso; mas
não  seria  lícito  você  divulgar,  a  não  ser  que
você utilize essa prova para defesa sua, de uma
acusação que alguém está lhe imputando – ou
até o outro interlocutor – e você utiliza como
sua defesa: olha aqui a prova que eu tenho. Era
o único meio que ele teria de ele conseguir essa
prova. 

Então, com o devido respeito, confesso até que

3 TSE. Recurso especial eleitoral 166.034 (acórdão). Rel.: Min.  HENRIQUE NEVES DA SILVA. DJe, tomo
90, 14 maio 2015, p. 183-184.
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votou  pelo  não  provimento  dos  recursos
eleitorais,  afirmou  que  “a  prova  eletrônica
(fitas magnéticas de vídeo), a nosso modo de
ver,  preservadas  relevantes  opiniões  em
sentido  inverso,  não  é  ilegal,  porque  as
imagens foram captadas aonde o sigilo não
chegou, ou seja,  no meio da via pública”  (fl.
399).

Sustentou também que “não se poder olvidar
que, na hipótese dos CDs juntados aos autos,
as  gravações  foram  feitas  na  rua,  onde  as
pessoas  tacitamente  renunciaram ao sigilo”,
acrescentando que “o acontecido não guarda
compatibilidade  fática  com  ocorrências
anteriores  em  outros  autos,  fatos  aqueles
acontecidos  em  ambientes  fechados,  onde  o
ingressodemandava convite” (fl. 400).

[…]

No caso dos autos, o acórdão regional registra
e bem diferencia a situação do presente feito
daquelas em que a gravação ambiental  acaba
por  invadir  a  privacidade  das  pessoas
envolvidas, que são, muitas vezes, instigadas a
adotar  determinado  tipo  de  comportamento,
como se vê (fls. 412-413):

Ao  assistir  [a]os  vídeos  aqui
impugnados,  verifico  tratar-se  de
gravações  realizadas  em
ambiente  externo  e  público,  a
saber,  uma  determinada  rua  do
município de Severínia,  na qual os
fatos  narrados  na  exordial  teriam
ocorrido,  sendo  que  consta  uma
pequena  movimentação  de  carros  e
pessoas, bem como a presença dos réus,
com exceção da recorrente NATÁLIA.

Diferentemente  das  jurisprudências  e
citações doutrinárias colacionadas nos
recursos,  como  também  de  outros
processos já julgados por esta C. Corte
(RE  n°  901-35 –  Rel.  Juiz  ROBERTO

SOLIMENE – j. em 13/06/2013), tratam-
se  de  gravações  realizadas  em
local  público,  sem  qualquer
restrição  ou  necessidade  de
autorização  para  ingresso  no
local.

Neste diapasão, entendo que não houve
violação  às  garantias  constitucionais
que  se  referem  ao  sigilo  da

não  conheço  a  decisão  do  Supremo  com
profundidade,  mas  admitir  que  um  terceiro
esteja  escondido,  gravando,  e  ele  vá  utilizar
isso  não  para  se  defender  e  sim  para  expor,
mesmo que num ambiente público... o que eu
entendo  como um ambiente  público  ou  uma
conversa  pública,  como  se  referiu  até  o
Desembargador Delmiro, é o sujeito que aqui
está  numa  plateia,  numa  palestra,  falando,  e
ele,  ali,  ele  diz  o  que  ele  quer  e  critica  todo
mundo  e  destrata  todo  mundo...  e  aí  todo
mundo  está  gravando,  quem  quiser  pode
gravar; é. num auditório, é numa plateia; mas
se  eu  estiver  num  ambiente  público,
conversando  com  uma  pessoa  tête-à-tête,  e
tenha um por trás  de uma cortina gravando,
pelo fato de eu estar em ambiente público isso
não  legaliza  um  terceiro  escondido  gravando
uma conversa entre  duas  pessoas,  digo,  para
divulgação; não seria...  me parece o caso que
é...  foi  para  divulgação;  não  foi  para  defesa
própria. 

Então, por essas questões, e já ultrapassada a
fase de debate, eu já votando, eu acolho essa
preliminar  para  afastar  essa  gravação  como
prova dos autos, ela como se não existisse; se
outros elementos houver fora essa prova, que
se avalie… a valoração, como se diz, avalie essa
prova se ela tem ou não sentido para se chegar
a  uma  análise  a  respeito  do  fato;  mas  com
relação a essa gravação, eu entendo ela como
ilícita; e, portanto, desconsiderada do processo
para efeito de valoração do ilícito ou não. 

RE 384-49.2016.6.17.0121 Respe - AIJE - gravação ambiental na rua - ausência de sigilo/jasg 6

Rua Frei Matias Teves, 65, Paissandu – 50070-450 Recife (PE) – Tel: (81) 3081.9980
www.prepe.mpf.mp.br prepe-eleitoral@mpf.mp.br

http://www.prepe.mpf.mp.br/
mailto:prepe-eleitoral@mpf.mp.br


MPF
Ministério Público Federal

 Procuradoria 
 Regional Eleitoral
 em Pernambuco

comunicação ou mesmo à intimidade.

Considerada[s]  as  circunstâncias  registradas
no acórdão regional, o entendimento da Corte
paulista deve ser mantido, pois realmente não
há falar em quebra de intimidade em relação
ao que ocorre em via pública.

Nessa linha, destaco que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RHC no 108.156, rel.
Min. LUIZ FUX, DJe de 10.8.2011, entendeu que
"a produção e divulgação de imagem de vídeo
quando  da  abordagem  policial  em  'local
público'  não  viola  o  art.  5o,  inc.  X,  da
Constituição  Federal,  posto  preservar  o
referido  cânone  a  ‘intimidade’,
descaracterizando a ilicitude da prova”.

No referido julgado, o eminente Ministro  LUIZ

FUX consignou:

Ora,  se  a  gravação  acima  foi
considerada  lícita,  não  obstante  ter
sido realizada pela vítima a pedido da
emissora de televisão, com maior razão
há  também  de  ser  considerada
lícita  a  prova  resultante  das
imagens de vídeos feitas em local
público  sem  o  conhecimento  dos
envolvidos.

In  casu,  sequer  cabe  falar  em
violação da intimidade,  uma vez
que os envolvidos, policiais civis,
foram filmados em local público e
no  exercício  da  função  pública  (Grifo
nosso).

Dessa  forma,  se  alguém  consegue  filmar  ou
gravar cena de fato que ocorre à luz do dia, em
local público desprovido de qualquer controle
de  acesso,  tal  gravação deve  ser  considerado
como  prova  lícita,  pois,  nessa  situação,  não
ocorre  violação  à  intimidade  ou  quebra  da
expectativa de privacidade.

Portanto,  rejeito  a  alegação  de  ilicitude  da
gravação ambiental nos presentes autos.

10. Desse modo, estão atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, razão por

que se passa ao mérito do recurso especial. 
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3 MÉRITO

11. Houve,  no  acórdão  recorrido,  incontornável  ofensa  à  jurisprudência  do  Tribunal

Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.

12. O  Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Pernambuco,  equivocadamente,  levou  em

consideração, para considerar ilícita gravação ambiental, a finalidade da gravação, ou seja,

se  a  intenção  seria  utilizá-la  como  defesa  ou  para  outro  uso,  e  o  conteúdo  público  da

conversa, que, no entender do tribunal, ficaria caracterizado, por exemplo, se se tratasse de

discurso perante plateia. Não considerou que o TSE considera lícita a prova resultante de

gravação em local  público sem conhecimento dos envolvidos,  independentemente dessas

condições.

13. A prova questionada não é ilícita. Conforme relatado na ação de investigação judicial

eleitoral, o vídeo foi realizado em local público, na via pública, isto é, em plena rua, pelo

telefone celular de uma das pessoas presentes ao diálogo entre o recorrido e um possível

eleitor.  Não  captou  conversa  alguma  que  pudesse  adentrar  a  esfera  da  intimidade  do

recorrido, mas somente a prática de graves ilícitos atentatórios à democracia. Não cabe falar

em violação a intimidade, pois a própria natureza do lugar e a maneira como foi realizada a

gravação lhe retiram o caráter de privacidade.

14. Sobre o assunto, observe-se a correta observação de CÉSAR DARIO MARIANO DA SILVA: 

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que, quando alguém, utilizando-se de meios
técnicos de gravação de sons ou imagens, procede à captação ou interceptação ambiental
em lugar público ou aberto, não teremos uma prova ilícita, pois não haverá violação ao
direito de intimidade de outrem, justamente pela natureza do local. Atualmente, a polícia
e  outros órgãos  estatais  ou  particulares  vêm-se valendo de filmagens de crimes,  tais
como os ocorridos no metrô, em lojas,  etc.  esse meio técnico de gravação está sendo
utilizado para a salvaguarda de interesses legítimos,  em evidente exercício regular de
direito. Assim, o criminoso nunca poderá argüir ilicitude dessa prova.2

15. Se, por exemplo, alguém consegue filmar ou gravar a cena de ilícito ocorrido em local

público (rua,  praça,  metrô,  bar  etc.),  o  vídeo  resultante  será  considerado como  prova

lícita (prova documental), sendo, pois, admissível em processo penal e em qualquer outro.

Nada impede, nesse caso, que a pessoa leve à autoridade aquilo que conseguiu captar (em

2 SILVA, César Dario Mariano da.  Provas ilícitas: princípio da proporcionalidade, interceptação e
gravação  telefônica,  busca  e  apreensão,  sigilo  e  segredo,  confissão,  comissão  parlamentar  de
inquérito (CPI) e sigilo. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.65-66.
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qualquer suporte,  como CD, DVD, pen-drive,  cartão de memória etc.).  Em local público,

repita-se, em princípio não se estabelece segredo e não cabe falar, portanto, em direito de

reserva. 

16. Em alguns  casos,  pode  haver  situações  nas  quais  os  interlocutores,  mesmo na  via

pública, tenham pretensão legítima de privacidade, como se estiverem em ponto reservado,

tratando de assuntos íntimos, por exemplo. Bem diversa é a situação na qual se abordem

assuntos ligados a eleições e à vida partidária, temas que são intrinsecamente públicos.

17. Nesse  sentido,  confiram-se  precedentes  do  Tribunal  Superior  Eleitoral,  que

corroboram o entendimento do julgado paradigma:

RECURSOS  ESPECIAIS.  ELEIÇÕES  2012.  PREFEITO.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL  ELEITORAL  (AIJE).  ABUSO  DE PODER  ECONÔMICO.  ART.  22  DA  LC
64/90.  PRELIMINARES.  REJEIÇÃO.  GRAVAÇÃO  AMBIENTAL.  AMBIENTE
EXTERNO.  LICITUDE. TEMA  DE  FUNDO.  CUSTEIO.  EVENTO.  ENTRADA
FRANCA.  DISTRIBUIÇÃO  GRATUITA  DE  BEBIDA.  PROXIMIDADE  DO  PLEITO.
PÚBLICO ELEVADO. ILICITUDE. GRAVIDADE. DESPROVIMENTO.

[...]

NULIDADE DE GRAVAÇÃO AMBIENTAL

8. Constam dos autos gravações ambientais,  realizadas por policiais civis,  de diálogos
com participantes  do  evento,  nas  quais  os  interlocutores  afirmaram que a  candidata
CHIRLENE fora responsável pela festividade e pela bebida.

9. Vídeo realizado em local  aberto ao público  e  sem nenhum controle  de
acesso não está protegido pelas garantias constitucionais de privacidade e
intimidade (art. 5o, X, da CF/88), sendo, portanto, lícito. Precedentes.

10. Ademais,  inexistiu  induzimento.  Os  policiais  apenas  perguntaram  acerca  da
gratuidade de entrada e de bebidas, sem instigar as pessoas que constam das gravações.

11. Ausência de contraditório em processo originário não acarreta nulidade se a prova é
submetida  ao  crivo  das  partes  no feito  para o  qual  é  emprestada.  Precedentes  do  c.
Superior Tribunal de Justiça, em especial o RHC 66.386/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA

FONSECA, DJe de 23.2.2016.

[...]4

AGRAVOS  REGIMENTAIS.  RECURSOS  ESPECIAIS.  ELEIÇÕES  2012.  VEREADOR.
AÇÃO PENAL. CRIME. CORRUPÇÃO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SEGUNDO
RECURSO.  PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE.  NÃO  CONHECIMENTO.
PRIMEIRO  RECURSO.  GRAVAÇÃO  AMBIENTAL.  LICITUDE  DE  PROVA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO.

1. Autos recebidos no gabinete em 16.9.2016. 

2. No caso, o TRE/SP manteve condenação por prática do crime previsto no art. 299 do
Código  Eleitoral,  concluindo  estar  demonstrado,  mediante  provas  robustas,  que  os
agravantes orquestraram esquema de compra de votos por meio de entrega de dinheiro a

4 TSE. Respe 8.547 (acórdão). Rel.: Min.  ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN. DJe, 19 dez.
2016, p. 40-42.
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eleitores.

3. A gravação ambiental constante dos autos foi  apreciada por esta Corte
Superior no REspe 1660-34/SP, Rel. Min.  HENRIQUE NEVES,  DJE de 14.5.2015
(Ação de Investigação Judicial  Eleitoral – AIJE),  quando se assentou que
essa prova registra fato ocorrido à luz do dia, em local público sem nenhum
controle de acesso, não havendo assim afronta à intimidade ou quebra de
expectativa de privacidade. Licitude incontroversa.

4. Para  modificar  o  entendimento  da  Corte  de  origem  quanto  à  participação  dos
agravantes  no  delito,  é  necessário,  na  hipótese  dos  autos,  reexaminar  o  conjunto
probatório, inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE.

5. A fixação da pena em patamar acima do mínimo legal fundamentou-se na gravidade
dos  fatos.  Segundo  o  TRE/SP,  não  se  tratou de  conduta  isolada,  mas  de  verdadeiro
esquema  destinado  a  comprometer  a  higidez  do  processo  eleitoral  e  desequilibrar  a
disputa. Incidência, novamente, da Súmula 24/TSE.

6. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, veda-se interposição simultânea de dois
recursos,  pela  mesma  parte,  contra  o  mesmo  decisum.  Agravo  regimental  de  folhas
1.041-1.055 não conhecido.

7. Primeiro agravo regimental desprovido e segundo agravo não conhecido.5

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO DO ART. 41-A
DA  LEI  No 9.504/1997.  CANDIDATOS  A  PREFEITO  E  VICE-PREFEITO  ELEITOS.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

[...]

3. Gravação  ambiental  realizada  por  um  dos  participantes.  Licitude  da
prova. 3.1. Primeira gravação realizada no comitê eleitoral dos investigados, local  de
aproximação  dos  candidatos  com  os  cidadãos  do  município,  local  público.  Segunda
gravação realizada em uma residência particular, mas com destinação pública, para fins
de  exposição  das  ideias  do  candidato  aos  cidadãos  presentes  naquele  evento,  sem
limitação de acesso,  nos termos da prova pericial  indicada pelo acórdão regional.  Os
lugares  franqueados  a  qualquer  um do  povo  para  fins  eleitorais  qualificam-se  como
lugares  destinados  ao  público,  onde  o  candidato  buscava  divulgar  sua  candidatura
perante  os  cidadãos,  sendo  lícito,  a  qualquer  do  povo  participante,  registrar  aquele
evento, pois o referido evento não envolve a privacidade do candidato, mas justamente o
contrário, buscava-se a ampla exposição da imagem e das ideias do candidato junto ao
público em geral. Precedente do TSE. 3.2. As demais provas dos autos não derivam das
referidas gravações clandestinas,  tampouco as partes recorrentes alegaram esse tema,
muito menos tentaram demonstrar quais as provas poderiam decorrer daquelas.

[...]

6. Recursos desprovidos. Liminar revogada. Cautelares prejudicadas.6

HABEAS  CORPUS.  GRAVAÇÃO  AMBIENTAL  EM  LOCAL  PRIVADO.  ILICITUDE.
DEPOIMENTO  DOS  AUTORES  DA  GRAVAÇÃO.  ILICITUDE  POR  DERIVAÇÃO.
ORDEM CONCEDIDA.

1. Esta Corte Superior firmou orientação no sentido da ilicitude da prova colhida por
meio  de  gravação  ambiental  clandestina,  sem  autorização  judicial  e  em  violação  à
privacidade e à intimidade dos interlocutores. Precedentes.

5 TSE.  Respe  12.854  (acórdão).  Rel.:  Min.  ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN.  DJe,
26/10/2016, p. 30.

6 TSE. Respe 64036 (acórdão). Rel.: Min. GILMAR MENDES. DJe, tomo 160, 19 ago. 2016, p. 122-124.
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2. A  exceção  à  regra  da  ilicitude  da  gravação  ambiental  feita  sem  o
conhecimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial ocorre
quando a mídia  registra  fato  que ocorreu à luz  do dia,  em local  público
desprovido de qualquer controle de acesso, pois, nesse caso, não há violação
à intimidade ou quebra da expectativa de privacidade (REspe no 1660-34,
rel. Min.  HENRIQUE NEVES,  DJe de 14.5.2015), o que não se aplica ao caso dos
autos.

3. É inadmissível, por derivação, o depoimento das pessoas que realizaram a gravação
ambiental tida por ilegal. Precedentes.

4. Ordem concedida.7

18. Não bastasse o vídeo ter sido captado em local público, a gravação foi realizada por

uma das pessoas presentes ao diálogo, o que é aceito como prova perfeitamente lícita pelo

Supremo Tribunal Federal em processos cíveis e criminais, ainda que tivesse ocorrido em

ambiente privado – e, no caso, ocorreu em ambiente público, como visto. A Suprema Corte

tem jurisprudência pacífica acerca do tema, como se percebe, entre outros, deste precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL.
CRIME  DE  CORRUPÇÃO  ATIVA  DE  TESTEMUNHA.  GRAVAÇÃO  AMBIENTAL
REALIZADA  POR  UM  DOS  INTERLOCUTORES.  POSSIBILIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE 583.937-
QO-RG.  REAFIRMAÇÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA. FLAGRANTE  PREPARADO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 

1. O flagrante preparado, quando afastada sua caracterização pelas instâncias ordinárias,
encerra  a  análise  do  conjunto  fático-probatório  constante  dos  autos.  Precedente:  AI
856.626-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma.

2. É lícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem o
conhecimento do outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo
judicial,  conforme  reafirmação  da  jurisprudência  desta  Corte  feita  pelo
Plenário nos autos do RE no 583.937-QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO,  DJe de
18/12/2009.

[...]8

19. Esse entendimento está perfeitamente consolidado, e podem-se lembrar recentes casos

submetidos e validados pelas cortes superiores, a exemplo do referente a ex-governador do

Distrito Federal, gravado pelo interlocutor recebendo propina. Foi preso e afastado do cargo,

além  de  processado  criminalmente.  Recorde-se,  igualmente,  o  do  atual  presidente  da

República,  MICHEL TEMER,  gravado pelo interlocutor, sem seu conhecimento,  na residência

oficial, prova aceita como lícita e utilizada na denúncia contra ele oferecida. 

7 TSE. HC 30.808 (acórdão). Relatora: Ministra  MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA. DJe, 28 abr.
2016, p. 54.

8 STF. Primeira Turma. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo 742.192. Rel.: Min.
LUIZ FUX. 15 out. 2013. DJe 214, 29 out. 2013. Sem destaque no original.
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20. A posição contrária do TSE sobre o tema nunca foi tomada por unanimidade e, assim

mesmo, vem aquela corte eleitoral evoluindo para admitir tais gravações, quando realizadas

em ambiente  público  (como no  caso,  em rua),  sem expectativa  de privacidade,  segundo

demonstram as decisões acima transcritas.

21. Para configurar captação ilícita de sufrágio basta a compra de um único voto, tendo em

vista que o bem jurídico tutelado é a liberdade do eleitor. “Logo, não é necessário que o

evento afete ou comprometa a normalidade ou legitimidade das eleições, porquanto uma só

ocorrência já é bastante para configurar o ilícito em exame, sendo desnecessário que haja

desequilíbrio das eleições em seu conjunto.”9

22. O vídeo em questão está em completa consonância com as informações trazidas nos

depoimentos das testemunhas e reportadas na petição inicial, e comprovam que pelo menos

um eleitor teve a liberdade de votar livremente tolhida, o que é suficiente para configurar o

ilícito do art. 41-A da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997.

23. Considerando que o TRE/PE, em desconformidade com a jurisprudência do TSE e do

STF, considerou ilícita a gravação e a desconsiderou do processo para efeito de valoração do

ilícito, o recurso deve ser provido, para anular o acórdão regional, por cerceamento de defesa

do Ministério Público Eleitoral, e considerar lícita a gravação ambiental realizada na rua por

uma das pessoas presentes ao diálogo.

4 CONCLUSÃO

24. Diante do exposto, requer o Ministério Público Eleitoral que seja conhecido e, ao final,

provido  este recurso especial,  a  fim  de  que  seja  anulado  o  acórdão  de  fls.  283-308,

considerada lícita a prova resultante da gravação ambiental e proferido novo julgamento,

levando em consideração a gravação ambiental. 

Recife (PE), 5 de dezembro de 2017.

WELLINGTON CABRAL SARAIVA

Procurador Regional Eleitoral Substituto

9 GOMES. José Jairo. Crimes e processo penal eleitorais. São Paulo: Atlas, 2015. p. 591.
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