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E. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.

Processo n° : 384-49.2016.6.17.0121 – Recurso Eleitoral
Recorrente : Labreildes dos Santos Inácio (Irmão Del)
Recorrido : Ministério Público Eleitoral
Relator : Desembargador Eleitoral Vladimir Souza Carvalho

PARECER N.º 14.651/2017/PRE-PE

Trata-se  de  recurso  interposto  por  Labreildes  dos  Santos

Inácio  (Irmão  Del)  contra  sentença  da  121ª  Zona  Eleitoral  que  julgou

procedente o pedido contido na ação de investigação judicial eleitoral para cassar

o diploma e o mandato do recorrente, aplicando-lhe sanção de inelegibilidade para

as eleições a se realizarem nos oito anos subsequentes a de 2016 e condenando-o

ao pagamento de multa de 10.000 UFIRs.

Na referida AIJE, afirma-se que o candidato eleito para o cargo de

vereador  do  Cabo  de  Santo  Agostinho/PE,  utilizando-se  de  seu  poder  econômico,

ofereceu consultas oftalmológicas a preço ínfimo, em uma casa repleta de material de

propaganda  eleitoral  e  doou  cerca  de  2.700  óculos  aos  eleitores,  no  período  das

eleições de 2016, em troca de votos. Consta, ainda, que o recorrente foi eleito com

2.154 votos, o que demonstra a gravidade da conduta. 

Nas  suas  razões  recursais  (fls.  240-251),  o  recorrente  aduz,  em

síntese,  que  (i)  a  gravação  realizada  é  ilícita,  face  a  ausência  de  autorização  e

conhecimento dos interlocutores; (ii) na hipótese do não reconhecimento da ilicitude

da  gravação  ambiental,  salienta  que  as  provas  carreadas  nos  autos  não  são

suficientemente robustas para culminar com a procedência da AIJE e (iii) a distribuição

de óculos é uma ação da igreja Assembleia de Deus, sem participação do recorrente.

Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral às fls. 254-261.

É o relatório.

Na visão do Ministério Público Eleitoral,  a prova da prática do
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abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio revela-se suficiente para

embasar  a  condenação,  devendo  manter-se  incólume  a  sentença  guerreada,

conforme exposto abaixo.

1. Preliminar: gravação ambiental

De início,  cumpre  afastar  a  alegação do recorrente  acerca  da

ilicitude da gravação ambiental.

No presente caso, não é necessário discorrer acerca da ilicitude

ou não da gravação, tendo em vista que foi realizada em local público (rua),

sem  expectativa  de  privacidade.  Nesses  casos,  a  jurisprudência  do  Tribunal

Superior Eleitoral é pacífica no sentido de considerar lícita a prova. Eis as ementas

de alguns julgados:

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 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.
(...)
(Recurso Especial Eleitoral nº 12854, Acórdão, Relator(a) Min. Antonio Herman
De Vasconcellos E Benjamin, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 26/10/2016, Página 30)

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.
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.
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3. É inadmissível, por derivação, o depoimento das pessoas que realizaram a
gravação ambiental tida por ilegal. Precedentes.
4. Ordem concedida.
(Habeas Corpus nº 30808, Acórdão, Relator(a) Min. Maria Thereza Rocha De
Assis Moura, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico, Data 28/04/2016,
Página 54)

2. Mérito

O fato está comprovado por meio da gravação e do depoimento

das testemunhas.

Ao assistir ao vídeo, verifica-se que o recorrente conversa com

um homem não identificado e informa que basta trazer o título de eleitor e o

endereço para receber os óculos. Além disso, o próprio recorrente afirma que já

doou cerca de 2.700 óculos. Veja-se trecho do diálogo, extraído da mídia de fls.

35:

Homem não identificado: ai  como a gente faz? A gente dá o título?

Como é que é?

Irmão Del: É, você dá o título, o endereço direitinho, o compromisso de

votar com a gente, o resto a gente desenrola...

Homem não identificado: ai a gente dá o título ao senhor, como é que

faz?

Irmão Del: Não, você traz o título no dia que vir, você traz o título.

Homem não identificado: aí ele tira a zona que o cara vota, né?

Irmão Del: É, tira tudo certinho.

Homem não identificado: há, entendi

Irmão Del: viu, você vem na sexta-feira, umas nove horas, porque se o

médico estiver você já sobe para fazer na hora.

Homem não identificado: ai desenrolando aqui o senhor já sabe que é

três votos garantidos, né?

Irmão Del: pronto,  nem se preocupe. A gente já doou 2700 óculos,

2700 esse aqui desse modelo que você tá aqui.

Além disso, é incontroverso que o homem que aparece no vídeo

é o recorrente (Irmão Del):
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A Sra. Clarice Lourenço da Silva (fls. 131-132) declarou que os

atendentes  da  clínica  oftalmológica  solicitavam  “ajuda”,  fazendo  referência  ao

recorrente, e que recebeu os óculos. Eis o teor do depoimento:

que os atendentes dizia 'nos ajudes', entendendo ser a referência ao

representado; que havia um mostruário de óculos; que havia uma fila

no local, que não sabe dizer quantas pessoas havia […]; o atendente

perguntou  pelo  título,  que  no  momento  a  depoente  não  estava

portando o título,  mas realizou o exame,  que quando foi  buscar  os

óculos só perguntou pela identidade, a fim de confirmar o nome; […]

que ouviu comentário de pessoas de fora de que fora distribuídos mais

de  dois  mil  óculos;  que  ouviu  comentários  que  após  a  eleição  o

candidato não assumiria.

O depoimento  da  Sra.  Clarice  prestado  perante  à  Promotoria

Eleitoral é ainda mais esclarecedor, por ter sido realizado em data mais próxima do

fato (fls. 42-43):

QUE pegou o número de telefone do local e retornou dentro de 15 dias,

pegando seus óculos novos, sem nada pagar, mas ouviu novamente,

nós a ajudamos, então a senhora nos ajude; QUE,  novamente,  não

apresentou título eleitoral; QUE posteriormente, um cabo eleitoral do

candidato foi até a casa da declarante e pegou com seu marido cópia

do seu título  eleitoral;  QUE nesse  mesmo dia,  essa  pessoa pediu  a

declarante  para  afixar  na  sua  casa  propaganda  eleitoral  do  citado

candidato, mas não permitiu.
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No mesmo sentido, a Sra. Maria Isabel Lourenço da Silva (fls.

128-129) declarou:

que sua irmã recebeu os óculos gratuitamente,  que uns quinze dias

antes de 18 de setembro, sua irmã estava sem óculos, que não sabe

dizer a data exata que sua irmã recebeu os óculos, mas quando viu sua

irmã na festa em 18 de setembro, viu a mesma com os óculos que

tinha recebido […] que soube pela comunidade; que na Vila Claudete e

Garapu muitas pessoas comunicaram que tinham recebido os óculos do

irmão  Del  que  uma  ficava  passando  para  outra,  comentários

generalizados […], diziam para depoente que quando ela chegasse ao

local via logo um banner do representado na frente; que o banner era

da candidatura; que quando chegou lá o local  haviam duas pessoas

informando que já havia encerrado e só iriam ser entregue os óculos

que já foram feitos.

Além disso, como bem mencionado na sentença, não se pode

deixar de considerar uma prova indiciária, por estar em perfeita harmonia com os

fatos provados, qual seja,  a mensagem que havia na página do recorrente no

Facebook, em que a pessoa de “Vera Lúcia” registrou: “Cadê meus óculos cumprir

com minhas palavra agora faça vale à Sua obrigado é amém” (fls. 38).

Ressalte-se que para configuração da 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.”1

3. Conclusão

Isto  posto,  pode-se  observar  que  os  depoimentos  estão  em

completa consonância com as informações trazidas na gravação e reportadas na

1 GOMES. José Jairo. Crimes e processo penal eleitorais. São Paulo: Atlas, 2015. p. 591.
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petição inicial e 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 9.504/97.

Pelo exposto, posiciona-se o Ministério Público Eleitoral pelo NÃO

PROVIMENTO do recurso, mantendo-se incólume a sentença.

Recife, 31 de agosto de 2017.

ANTONIO CARLOS DE V. C. BARRETO CAMPELLO
Procurador Regional Eleitoral
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