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O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  pelo  Vice-Procurador-Geral

Eleitoral signatário, ao abrigo dos arts. 102, III, e 121, §3º, ambos da CRFB c.c.

o art. 281 do Código Eleitoral, vem à presença de Vossa Excelência interpor

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

contra o acórdão de fls. 1099/1105, integrado pelo acórdão de fls. 1130/1141,

proferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, tendo em vista os motivos que passa

a expor.

Brasília, 23.8.2016

NICOLAO DINO
Vice-Procurador-Geral Eleitoral
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) MINISTRO(A) RELATOR(A)
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PROCEDÊNCIA: SERRA NEGRA-SP
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDOS: DEMÉTRIUS ÍTALO FRANCHI

I – Tempestividade

Os autos foram recebidos na Procuradoria Geral Eleitoral em 19.8.2016

(sexta-feira),  findando-se o prazo para alegações finais em 24.8.2016 (quarta-

feira), observada a prorrogação do termo final em razão do fim de semana. É

inequívoca, portanto, a tempestividade da presente manifestação.

II – Sinopse

O  Ministério  Público  Eleitoral  interpôs  agravo  regimental  (fls.

1084/1096) de decisão que havia dado provimento a recurso especial para julgar

improcedente  ação  de  investigação  judicial  eleitoral  por  captação  ilícita  de

sufrágio  formulada  contra  DEMÉTRIUS  ÍTALO  FRANCHI,  à  época  dos  fatos,

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Serra  Negra.  Considerou-se,  na  decisão

agravada, que seria ilícita a prova colhida no bojo de inquérito civil instaurado

pelo Ministério Público Eleitoral, consistente em gravação ambiental realizada por

um dos interlocutores, que subsidiou o ajuizamento da AIJE (fls. 1077/1081). O

Tribunal Superior Eleitoral, por sua vez, negou provimento ao agravo regimental,

por  meio  do  acórdão  de  fls.  1099/1105,  integrado  pelo  acórdão  de  fls.

1130/1141, assim ementados:

ELEIÇÕES  2012.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  AIJE.
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVAS. IMPRESTABILIDADE. INQUÉRITO
CIVIL. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. DESPROVIMENTO.
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1.  A  instauração  de  inquérito  civil  pelo  Ministério  Público  Eleitoral  para
produção de provas e posterior aproveitamento em AIJE ofende o disposto no
art. 105-A da Lei nº 9.504/97 e ocasiona a nulidade das provas obtidas.
2.  A  teor  da  jurisprudência desta  Corte,  a  gravação ambiental  somente é
viável  mediante  autorização  judicial  e  quando  utilizada  como  prova  em
investigação  criminal  ou  processo  penal,  sendo  a  proteção  à  privacidade
direito fundamental estabelecido na Constituição Federal (Precedentes: REspe
nº 344-26/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, de 16.8.2012 e REspe nº 602-30/MG,
de  minha  relatoria,  DJe  de  17.2.2014),  salvo  quando  realizada  em  local
público, que não é a hipótese dos autos.
3. Tendo a gravação sido realizada em local privado - reunião na residência de
um  dos  interlocutores  -,  afigura-se  inaplicável  o  novo  entendimento
jurisprudencial firmado pelo TSE no REspe n° 637-61/MG, segundo o qual a
gravação  ambiental,  sem  a  referida  autorização  judicial,  é  lícita  quando
realizada em ambientes públicos, admitindo-a como meio de prova contra a
parte em processo cível-eleitoral. Entendimento sobre o qual guardo ressalva.
4. Agravo regimental desprovido.

ELEIÇÕES  2012.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  AGRAVO  REGIMENTAL.
RECURSO  ESPECIAL.  AIJE.  CAPTAÇÃO  ILÍCITA  DE  SUFRÁGIO.  PROVAS.
IMPRESTABILIDADE.  INQUÉRITO CIVIL.  GRAVAÇÃO AMBIENTAL.  OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1.  Os  embargos  de  declaração  somente  são  cabíveis  para  sanar  omissão,
contradição  ou  obscuridade,  não  se  prestando  para  rediscutir  o  que  já
decidido pelo Tribunal.
2. Conforme fixado no acórdão embargado, "a instauração de inquérito civil
pelo  Ministério  Público  Eleitoral  para  produção  de  provas  e  posterior
aproveitamento em AIJE ofende o disposto no art. 105-A da Lei nº 9.504/97 e
ocasiona a nulidade das provas obtidas". Precedentes.
3. Evolução da jurisprudência do TSE, com a ressalva do ponto de vista da
relatora, quanto à possibilidade de o Ministério Público Eleitoral realizar atos
de investigação no Procedimento Preparatório Eleitoral (PPE), desde que não
se utilize do inquérito civil exclusivamente com fins eleitorais.
4. Embargos rejeitados.

Agora,  o  Ministério  Público  Eleitoral  interpõe  o  presente  recurso

extraordinário.

III – Da repercussão geral da questão constitucional

São duas as questões controvertidas no caso em tela. A primeira é

saber se o Tribunal Superior Eleitoral violou funções institucionais do Ministério

Público  Eleitoral  de  defensor  do  regime democrático  –  prevista  no  art.  127,

caput, da Constituição Federal1 - e de “promover o inquérito civil e a ação civil 

1 “Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos
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pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de

outros interesses difusos e coletivos”2 - prevista no art. 129, III, da Constituição

Federal – bem como os princípios da moralidade, da probidade e da coibição ao

abuso  do  poder  político  e  econômico3,  quando  assentou  ser  ilícita  a  prova

produzida no bojo de inquérito civil  público no âmbito eleitoral.  O tema vem

sendo recorrentemente debatido perante o Tribunal Superior Eleitoral, desde o

julgamento do primeiro caso – RO n.º 4746-42.2010.6.04.0000/AM – e envolve

matéria constitucional, considerada a interpretação equivocada dada ao art. 105-

A da  Lei  n.º  9.504/97  pelo  Tribunal  Superior  Eleitoral,  em afronta  direta  às

funções  institucionais  do  Ministério  Público,  asseguradas  pela  Constituição

Federal, nos dispositivos acima mencionados. 

Assim, é de fundamental importância que esse e. Supremo Tribunal

Federal fixe sua interpretação quanto a possibilidade de, e se, a vedação contida

no art. 105-A da Lei n.º 9.504/97 representa inconstitucionalidade violadora do

art. 127, caput; art. 129, III e art. 14, § 9º, todos da Constituição Federal.

Portanto, a aludida matéria possui inegável relevância jurídica, política

e social, pois diz respeito aos instrumentos de investigação do Ministério Público

na  defesa  do  interesse  público,  de  índole  constitucional,  consubstanciado  na

legalidade e idoneidade do processo eleitoral e ultrapassa os limites subjetivos

das partes da presente demanda, o que enseja a repercussão geral da matéria.

A segunda questão controvertida é definir se, de igual modo, o Tribunal

Superior Eleitoral violou os dispositivos constitucionais insculpidos no art. 5º, II e

interesses sociais e individuais indisponíveis.”
2“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público
e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

3“Art. 14. (…)
§  9.º   Lei  complementar  estabelecerá  outros  casos  de inelegibilidade e  os  prazos  de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato,  e  a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou
emprego na administração direta ou indireta.”
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XII;4 e art. 93, IX,5 todos da Constituição da República, quando reputou ilícita a

gravação ambiental realizada por um dos interlocutores e utilizada para subsidiar

a acusação em ações eleitorais. O tema vem sendo recorrentemente debatido

perante  o  Tribunal  Superior  Eleitoral  e  envolve  matéria  constitucional,

considerada a interpretação equivocada dada ao art. 5º, X, da Constituição da

República pelo Tribunal Superior Eleitoral, ao entender que a gravação ambiental

realizada  por  um  dos  interlocutores,  realizada  em  local  privado  (reunião  na

residência de um dos interlocutores), vulnera a garantia à intimidade e à vida

privada, prevista no retromencionado dispositivo. 

Além disso, é de se consignar que o Supremo Tribunal Federal tem

jurisprudência firme no sentido da licitude da gravação ambiental realizada por

um dos  interlocutores  sem o conhecimento  do outro,  independentemente  de

autorização judicial, jurisprudência esta reafirmada pelo Plenário nos autos do RE

nº 583.937-QO-RG,  Rel.  Min.  Cezar  Peluso,  DJe  de 18.12.2009,  em que se

reconheceu a repercussão geral da matéria:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Prova. Gravação ambiental. Realização por um dos
interlocutores  sem  conhecimento  do  outro.  Validade.  Jurisprudência
reafirmada.  Repercussão  geral  reconhecida. Recurso  extraordinário
provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É lícita a prova consistente
em  gravação  ambiental  realizada  por  um  dos  interlocutores  sem
conhecimento do outro.6 (g. n.)

Em caso análogo, essa e. Corte Suprema já reconheceu a possibilidade

de utilização da gravação telefônica como meio de prova em processo cível, in

verbis:

4 Art. 5º  [...]
       II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;
       [...]
      XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

5 Art. 93 [...]
      IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas

todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados
atos,  às  próprias  partes  e a  seus advogados,  ou somente  a  estes,  em casos  nos  quais  a
preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público
à informação;

6 STF - RE 583937 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 18.12.2009.
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PROCESSUAL  CIVIL.  SEGUNDO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  COMPROVAÇÃO  TARDIA  DE  TEMPESTIVIDADE.
POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL PLENO NO RE 626.358
AGR, MIN. CEZAR PELUSO, DJE DE 23/08/2012. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
CONTRA  DECISÃO  QUE  DÁ  PROVIMENTO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
POSSIBILIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL  QUE  DISCUTE  O  PRÓPRIO
CONHECIMENTO DO RECURSO. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA POR UM
DOS INTERLOCUTORES. LICITUDE.  POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
PROVA  EM  PROCESSO  JUDICIAL.  PRECEDENTES.  1.  É  pacífico  na
jurisprudência do STF o entendimento de que não há ilicitude em gravação
telefônica realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do
outro, podendo ela ser utilizada como prova em processo judicial. 2. O
STF, em caso análogo, decidiu que é admissível o uso, como meio de prova,
de  gravação  ambiental  realizada  por  um  dos  interlocutores  sem  o
conhecimento do outro (RE 583937 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
DJe de 18-12-2009). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.7 (g. n.)

E,  também,  já  assentou  a  viabilidade  de  utilizar-se  a  gravação

ambiental feita por um dos interlocutores como meio de prova da acusação:

QUESTÃO DE ORDEM.  INQUÉRITO INSTAURADO A PARTIR DE CARTA
DENÚNCIA  E  DE  DEGRAVAÇÃO  DE  FITA  MAGNÉTICA.  GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.  CONVERSAS  NÃO  PROTEGIDAS  POR  SIGILO  LEGAL.
AUSÊNCIA  DE  ILICITUDE.  INDÍCIOS  DE  PARTICIPAÇÃO  DE  AGENTE
DETENTOR  DE  PRERROGATIVA  DE  FORO.  COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  QUESTÃO  DE  ORDEM  RESOLVIDA,  POR
MAIORIA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO
STF . 
1. É lícita a prova obtida mediante a gravação ambiental, por um dos
interlocutores, de conversa não protegida por sigilo legal.  Hipótese
não acobertada pela garantia do sigilo das comunicações telefônicas
(inciso XII do art. 5º da Constituição Federal).
2.  Se  qualquer  dos  interlocutores  pode,  em depoimento  pessoal  ou como
testemunha, revelar o conteúdo de sua conversa, não há como reconhecer a
ilicitude da prova decorrente da gravação ambiental. (...)”8 (g. n.)

Portanto, a matéria trazida no bojo do presente recurso extraordinário

possui  inegável  relevância  jurídica,  política  e  social,  pois  diz  respeito  à

equivocada interpretação que vem sendo dada pelo Tribunal Superior Eleitoral à

garantia do sigilo das comunicações telefônicas (art. 5º, XII, da Constituição da

República), a fim de sedimentar a licitude da gravação ambiental utilizada em

processo eleitoral, inclusive como meio de prova da acusação, cuja repercussão

7 STF - AI 602724 AgR-segundo, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe 22.8.2013. 
8 STF - Inq n.º 2116 QO/RR, Pleno, rel. Min. designado Carlos Ayres Britto, DJe 29.2.2012.
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geral já foi reconhecida na Questão de Ordem no RE nº 583.937, como visto

acima.

Assim, é de fundamental importância que esse e. Supremo Tribunal

Federal fixe seu posicionamento quanto à possibilidade de, e se, a interpretação

dada pelo Tribunal Superior Eleitoral representa inconstitucionalidade violadora

do art. 5º, II e XII e art. 93, IX, todos da Constituição da República.

IV - Do prequestionamento

Como se extrai do acórdão impugnado, o Tribunal Superior Eleitoral

assentou,  a  um só tempo que o presente  feito  estaria  instruído  com provas

ilícitas, oriundas de gravação ambiental sem prévia autorização judicial e no bojo

de inquérito civil, em desacordo com o art. 105-A, da Lei n. 9504/1997. 

Apesar de devidamente provocado, mediante a oposição de embargos

de  declaração  (1109/1115),  o  Tribunal  Superior  não  se  manifestou

expressamente sobre a violação dos art. 14, §9º, bem como do art. 127, caput,

e 129, III, da Constituição Federal, no que se refere à suposta imprestabilidade

dos elementos de prova obtidos mediante a utilização de inquérito civil. De igual

modo,  mostrou-se omisso quanto aos fundamentos que sustentam a tese de

licitude  da  gravação  ambiental,  o  que  importou  na  violação  do  art.  93,  IX,

combinado com o art. 5º, II e XII, todos da Constituição Federal.  

Assim, a matéria constitucional está devidamente prequestionada.

V - Das razões do pedido de reforma do acórdão recorrido

O Tribunal Superior Eleitoral assentou a ilicitude da prova colhida pelo

Ministério  Público  Eleitoral,  a  fim  de  subsidiar  ações  eleitorais,  no  bojo  de

inquérito civil,  a teor do art. 105-A da Lei n.º 9.504/979,  em afronta direta às

funções institucionais atribuídas pela própria Constituição Federal ao parquet, em

seu art. 127, caput, e art. 129, III.

9  “Art. 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na
Lei n.º 7.347, de 24 de julho de 1985.”
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Contudo,  é  de  se  observar,  a  par  da  limitação  contida  no  referido

dispositivo, que o inquérito civil público não constitui instrumento com previsão

exclusiva na Lei da Ação Civil Pública (Lei n.º 7.347/85). Está previsto, também,

na Constituição Federal (art. 129, III, da CF)10 e na Lei Complementar n.º 75/93

(art. 6º, VII,  a, e XIV,  a, e art. 7º, I)11,  que permite ao Ministério Público a

instauração  de  inquérito  civil  e  de  outros  procedimentos  administrativos

correlatos  sempre  que  necessário  ao  legítimo,  democrático  e  constitucional

exercício  de  suas  funções  institucionais.  Portanto,  mesmo  que  afastados  os

procedimentos previstos na Lei n.º 7.347/85, o inquérito civil público pode ser

utilizado  com  base  na  previsão  constitucional  e  na  LC  n.º  75/93.  Essa

observação, aliás, permitiu a conclusão de que “a limitação prevista no art. 105-

A da Lei nº 9.504/97 não tem o condão de inviabilizar a instauração de inquérito

civil ou de outros expedientes administrativos com vistas à colheita de elementos

para  subsidiar  o  ajuizamento  de  ações  e  o  exercício  de  suas  prerrogativas

institucionais  em  matéria  eleitoral”  (trecho  extraído  do  voto  vencido  no

julgamento do RO n.º 4746-42/AM, na Sessão Jurisdicional do dia 26.11.2013).

De ver que a interpretação literal do artigo 105-A da Lei n.º 9.504/97

traduziria vedação quanto à adoção de todos os procedimentos previstos na Lei

n.º  7.347/85,  ao passo que a interpretação conforme a Constituição Federal,

mais consentânea com a ordem jurídica, alcança o sentido teleológico da norma.

 Assim, a interpretação literal que se faz desse artigo não se coaduna

com a sistemática constitucional, notadamente quando se compara o texto legal

com as  atribuições  constitucionais  do  Ministério  Público,  relacionadas  com a

10 “Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: (...)
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio
público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

11  “Art. 6° Compete ao Ministério Público da União:
 (…) 

VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para: 
a) a proteção dos direitos constitucionais;
(...)
XIV - promover outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais,
em  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e
individuais indisponíveis, especialmente quanto:
a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas;”
“Art. 7º Incumbe ao Ministério Público da União, sempre que necessário ao exercício
de suas funções institucionais:
I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos correlatos;”
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tutela  de  direito  meta  individual,  como  é,  por  excelência,  o  processo

democrático. Convém, então, questionar: “como a Lei 12034/09 poderia proibir o

uso de inquéritos civis públicos ou recomendações? Não faz sentido, seja pela

interpretação teleológica da  novatio  legis,  seja pela interpretação conforme à

constituição, dada a elevada dignidade do interesse público defendido (a higidez

do processo democrático)”.

Ainda mais  quando se  vê  que o  Ministério  Público,  dentro  de  suas

atribuições, pode se valer de outros meios administrativos para a obtenção de

elementos  que  visem  a  instruir  eventuais  medidas  judiciais  em  defesa  do

interesse público, até mesmo, de um simples procedimento administrativo (PA),

desde que preservada a publicidade e os direitos e as garantias fundamentais

previstos  na  Constituição  Federal.  Portanto,  não  faz  sentido  permitir  que

investigações inteiras sejam anuladas por rigor desnecessário quanto à forma

utilizada na apuração de fatos com aparência de ilícito.

Assim, o entendimento diverso exposto no voto condutor do acórdão

recorrido – de que seriam ilícitas as provas provenientes do inquérito civil público

– importa  violação do artigo 127,  caput, e do artigo 129, inciso III, da

Constituição Federal, porquanto o artigo 105-A da Lei n.º 9.504/97 acaba por

mitigar a condição do Ministério Público de defensor do regime democrático. Há,

ainda,  ofensa do § 9.º do artigo 14 da Constituição Federal, que visa a

resguardar  a  probidade  administrativa,  a  moralidade  e  a  legitimidade  das

eleições  contra  eventuais  abusos  que  possam  acometer  a  efetivação  da

democracia.

Importa salientar que a constitucionalidade do artigo 105-A da Lei n.º

9.504/97 está pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos

da ADI n.º 4.352, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista. Conforme o

parecer ministerial lançado naqueles autos, o “dispositivo impugnado afastou a

aplicação,  em matéria eleitoral,  das disposições da Lei  da Ação Civil  Pública,

visando impedir que a atuação do Ministério Público nos procedimentos previstos

naquela norma - inquérito civil e ação civil pública - pudesse acarretar reflexos

prejudiciais  à  campanha  eleitoral  de  candidatos,  bem  como  à  sua  atuação

política.” Ademais, frisou-se que, “embora se trate de ação de cunho civil, nada
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impede que os elementos que embasaram a propositura de uma ACP, colhidos

no bojo de uma inquérito civil, sejam utilizados para subsidiar a atuação do MP

no combate a ilícitos de natureza diversa,  seja penal  (RE 464.893, Rel.  Min.

Joaquim Barbosa, DJE de 1º/8/08) ou mesmo eleitoral.”

Como cediço, o inquérito civil público é um importante instrumento de

coleta e organização de dados, de pesquisa e de formação de prova documental

e testemunhal.12 Por isso, eventuais excessos havidos no seu curso não devem

justificar  uma  limitação  dessa  magnitude,  que  extirpa  a  possibilidade  de

utilização  desse  instrumento  do  âmbito  eleitoral.  Nesse  sentido  observam

Antônio Veloso Peleja Júnior e Fabrício Napoleão Teixeira Batista:

A Ação Civil Pública e o respectivo inquérito que a pode embasar
são importantes instrumentos de que se vale o Ministério Público na
proteção da própria sociedade, ao zelar pelo patrimônio público e
social, interesses difusos e coletivos.
Os excessos havidos  na condução  das peças,  pelo  Promotor  que
exponencializa  de  forma  deletéria  suas  funções,  talvez  tenha
premido o legislador a extirpá-la do âmbito eleitoral. Mas excessos
são  exceções  localizadas  e  não  se  justifica  matar  o  instituto
(inquérito civil
público) na seara eleitoral por conta deles. Ora, certamente, quando
da  propositura  da  Ação  Civil  Pública,  eles  serão  reparados  pelo
Judiciário,  em  primeira  ou  segunda  instância.  Mas  o  norte  da
discussão,  no  âmbito  legislativo  parece  ter  sido  a  influência
pernóstica do Inquérito Civil Público na campanha do candidato.
Cremos que,  todavia,  é  o  preço  a  ser  pago  para  a  democracia.
Ademais, se se entender que a participação do Ministério Público é
política, pode-se pleitear judicialmente o trancamento da peça ou
representar  o  agente  ministerial,  administrativamente,  à
Corregedoria
da entidade ou ao Conselho Nacional do Ministério Público, sob a
alegação de estar a atuação acoimada de nódoas, utilizando-se um
importante  mecanismo  de  defesa  da  sociedade  na  promoção  de
interesses pessoais ou eleitoreiros.13

Indiscutível,  portanto,  a importância  do inquérito  civil  público como

instrumento  de  coleta  de  elementos  para  a  proteção  efetiva  do  regime

democrático  e  da  idoneidade  do  processo  eleitoral.  O  interesse  público

subjacente à ideia de preservação da normalidade e da legitimidade das eleições,

12 ALMEIDA MELO, José Tarcízio de. Direito Constitucional do Brasil. Belo Horizonte: Del
Rey, 2008, p. 941.

13 PELEJA JÚNIOR, Antônio Veloso. BATISTA, Fabrício Napoleão Teixeira. Direito Eleitoral:
aspectos processuais – ações e recursos. Curitiba: Juruá, 2010, p. 83.
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para o qual se faz necessário o amplo espectro de possibilidades de investigação

e  de  coleta  de  dados  e  elementos  probatórios  possui,  sem  dúvida,  matriz

constitucional.  Tanto  assim  é  que  o  art.  14,  §  9°,  da  Constituição  Federal

estabelece:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e
pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos
da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo
III – iniciativa popular. 
(...)
§ 9º  Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade
e os prazos  de  sua cessação, a  fim de  proteger  a  probidade
administrativa, a  moralidade  para  exercício  de  mandato
considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade  das  eleições  contra  a  influência  do  poder
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego
na administração direta ou indireta. (Redação da EC de Revisão nº
04/1994)

Vale destacar  que esse e. Supremo Tribunal  Federal,  em exame de

matéria semelhante à ora discutida, reconheceu a possibilidade de o ministério

público se utilizar dos elementos colhidos no bojo de inquérito civil público para

subsidiar denúncia no âmbito criminal.14 Na oportunidade, o Ministro Joaquim

Barbosa consignou que “o que autoriza o Ministério Público a investigar não é

natureza  do  ato  punitivo  que  pode  resultar  da  investigação  (sanção

administrativa, cível ou penal), mas, sim, o fato a ser apurado, incidente sobre

bens jurídicos cuja proteção a Constituição explicitamente confiou ao Parquet”. E

continua,  “parece-me  lícito  afirmar  que  a  investigação  se  legitima  pelo  fato

investigado,  e  não  pela  ponderação  subjetiva  acerca  de  qual  será  a

responsabilidade  do  agente  e  qual  a  natureza  da  ação  a  ser  eventualmente

proposta.” (grifos no original). 

Nesse contexto, trazendo o mesmo raciocínio para o presente caso,

tem-se que se ao Ministério Público é conferida a atribuição de defesa do regime

democrático e dos interesses difusos e coletivos, e se o fato a ser investigado

incide sobre esses bens jurídicos, a ele cabe utilizar de todos os instrumentos de

14 STF - RE 464893, Rel Min. JOAQUIM BARBOSA, 2.ª T., julgado em 20/05/2008, DJe-
142 1.8.2008, LEXSTF v. 30, n. 360, 2008, p. 475-484.
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que  dispõe  para  investigar,  independente  da  natureza  da  sanção  que  pode

resultar da investigação (sanção administrativa, cível, penal ou eleitoral), a teor

dos já mencionados dispositivos constitucionais. Portanto, se o fato investigado

diz respeito à proteção do regime democrático ou à defesa de interesses difusos

e coletivos,  o ministério público está autorizado a instaurar  inquérito civil  ou

qualquer outro procedimento interno, com base no art. 127,  caput, e art. 129,

III, da CF.

E mais, não faz sentido admitir-se a utilização de elementos colhidos

em sede de inquérito policial, para subsidiar ações eleitorais, e não se admitir os

dados obtidos no bojo de inquérito civil.  Ora, numa interpretação ontológica,

ambos os procedimentos têm o mesmo propósito - colher dados para embasar a

atuação do ministério público. A única diferença diz respeito à autoridade que os

conduz: o primeiro está a cargo da autoridade policial e o segundo, do próprio

ministério público. Logo, é de se admitir, também, a utilização de inquérito civil

público  a  fim  de  embasar  ações  eleitorais,  com  base  no  mesmo  raciocínio

utilizado para o inquérito policial. Assim, o art. 105-A da Lei n.º 9.504/97, ao

subtrair do Ministério Público a possibilidade de instaurar inquérito civil público

no âmbito  eleitoral,  vai  de encontro à sua função institucional,  não podendo

subsistir  no  ordenamento  jurídico  por  violar  expressamente  a  Constituição

Federal.

A  partir  de  tais  considerações,  não  é  possível  chancelar  o

entendimento  adotado  pelo  acórdão  recorrido  acerca  da  ilicitude  da  prova

coligida no bojo de inquérito civil. 

Dessa forma, o entendimento atual do Tribunal Superior Eleitoral, de

que  seria  ilegal  a  instrução  obtida  de  elementos  colhidos  em  inquérito  civil

público, baseia-se em uma ponderação equivocada da limitação contida no art.

105-A da  Lei  n.º  9.504/97,  que deve ser  interpretada  à  luz  da  Constituição

Federal,  a fim de assegurar as funções institucionais do ministério público de

defensor  do  regime  democrático  e  o  interesse  público  consubstanciado  na

normalidade e legitimidade do processo  eleitoral,  bem como os princípios  da

moralidade e probidade administrativa, todos de natureza constitucional.
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Em  relação  à  validade  da  prova,  o  Tribunal  Superior  Eleitoral

reiteradamente vem reconhecendo a ilicitude da gravação ambiental, realizada

por  um  dos  interlocutores,  e  utilizada  para  subsidiar  a  acusação  em  ações

eleitorais,  em  afronta  direta  ao  art.  5º,  II  e  XII;  e  art.  93,  IX,  todos  da

Constituição da República.

Observa-se  que,  embora  esse  Tribunal  Superior  tenha  assentado  a

necessidade de autorização judicial para legitimar a gravação ambiental, salvo

quando realizada em locais públicos (TSE, RESPE n. 637-61) não expôs de forma

direta  qual  o  fundamento  legal  de  tal  exigência.  O  art.  5º,  XII,  da  CRFB

realmente  exige  prévia  autorização  judicial  em casos  de  quebra de  sigilo  de

comunicação  telefônica.  No  entanto,  a  gravação  ambiental  feita  por  um dos

interlocutores difere da interceptação telefônica. Essa matéria foi magistralmente

discutida  em  Questão  de  Ordem  no  Recurso  Extraordinário  nº  583.937,  de

relatoria  do  Ministro  Cezar  Peluso  (DJe  18.12.2009),  em  que  assentada  a

dicotomia  etimológica  e  jurídica  entre  interceptação  e  gravação  de

conversa, por um dos interlocutores:

A matéria em nada se entende com o disposto no art. 5º, XII, da Constituição
da República, o qual apenas protege o sigilo das comunicações telefônicas, na
medida em que as põe a salvo da ciência não autorizada de terceiro, em
relação ao qual se configura, por definição mesma, a interceptação ilícita.
Esta, na acepção jurídica, vizinha à etimológica, na qual há ideia de subtração
(<interceptus<  intercipere<  inter+capere),  está  no  ato  de  quem,
furtivamente, toma conhecimento do teor da comunicação privada da qual
não é partícipe ou interlocutor.
A  reprovabilidade jurídica  da  interceptação vem do  seu sentido  radical  de
intromissão  que,  operada  sem anuência  dos  interlocutores,  excludente  de
injuricidade,  nem autorização  judicial  na  forma  da  lei,  rompe  o  sigilo  da
situação comunicativa, considerada como proprium dos respectivos sujeitos,
que,  salvas  as exceções legais,  sobre ela  detêm disponibilidade  exclusiva,
como expressão dos direitos fundamentais de intimidade e liberdade.

Prosseguindo, o Ministro Relator explicitou o óbvio: a disponibilidade

do conteúdo da conversa por quem dela participou (seja como falante, seja como

ouvinte):

Ora, quem revela conversa da qual foi partícipe, como emissor ou receptor,
não intercepta, apenas dispõe do que também é seu e, portanto, não subtrai,
como se fora terceiro, o sigilo à comunicação, a menos que seja recoberta por
absoluta indisponibilidade legal proveniente de obrigação jurídica heterônoma,
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ditada  pela  particular  natureza  da  relação  pessoal  vigente  entre  os
interlocutores, ou por exigências de valores jurídicos transcendentes.
Diz-se com efeito:
'O que fere a inviolabilidade do sigilo é, pois, entrar na comunicação alheia,
fazendo com que o que deve ficar entre sujeitos se comunicam privadamente
passe ilegitimamente ao domínio de um terceiro. Ou seja, a inviolabilidade do
sigilo garante, numa sociedade democrática, o cidadão contra a intromissão
clandestina ou não autorizada pelas partes na comunicação entre elas... o
objeto protegido pelo inc. XI do art. 5º da CF, ao assegurar a inviolabilidade
do  sigilo,  não  são  os  dados  em  si,  mas  sua  comunicação.  A  troca  de
informações (comunicação) é que não pode ser violada por sujeito estranho à
comunicação'.
 

Nessa  assentada,  o  Ministro  Relator  evidenciou  a necessidade  de

preservação da verdade real não só no processo penal, com mitigação do

direito à privacidade, sob pena de se frustrar a própria atividade jurisdicional

na solução das lides. Confira-se:

Tirante as situações excepcionais em que, no fundo, prepondera a exigência
de  proteção  da  intimidade,  ou de  outra  garantia  da  integridade  moral  da
pessoa humana,  nenhuma consideração pode sobrepor-se à divulgação do
relato  de  conversa  telefônica,  cuja  prova  seja  necessária  à  reconstituição
processual da verdade e, pois, à tutela de direito subjetivo do proponente ou
ao  resguardo  do  interesse  público  da  jurisdição.  Nesse  sentido  já  se
ponderou:
'Entre  os  valores  da  proteção  da  intimidade  das  pessoas  e  de  busca  da
verdade  nos  processos,  qual  o  valor  mais  nobre?  A  meu  ver,  o  que  diz
respeito à verdade. Foi-se o tempo em que o processo civil se contentava com
a verdade formal. À semelhança do processo penal, o civil também há de se
preocupar com a verdade material.  Chega-se à verdade através da prova,
cujo ônus incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Mas
existe  fato  de  difícil  prova!  A  saber,  da  produção  de  prova.  Impedir  que
alguém a produza, digamos, por meio de gravação de conversas telefônicas,
seria, ao meu sentir, o mal maior'.

O raciocínio  desenvolvido  no  voto  previne  contra  o  absurdo  a  que

poderia chegar no encalço da tese da gravação ilegal. Ora, se ilícita a gravação,

menos ilícito não seria o próprio depoimento de seu interlocutor ou de terceiro

presente à conversa, na condição de testemunha. Situação que poderia minar o

fundamento da prova oral, algo que o Direito nunca cogitou. 

Em  tempo,  esclarece  o  voto  condutor,  a  gravação  exsurge  tão

somente de um método de registro do que fora dito, a testificar com maior

precisão a veracidade dos fatos:

14
ND_V_RESPE 838-77 - RE -  inquérito civil e gravação ambiental.odt



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

'Dir-se-á que, de um modo ou outro, se estará violando o sigilo garantido às
comunicações telefônicas. O argumento, que já vi lançado, prova, entretanto,
demais.  A  acolhê-lo,  seria  mister  reconhecer  que  vedado  aos  próprios
interlocutores  revelar  o  conteúdo  da  conversa,  o  que  parece  absurdo.
Entretanto,  se  se  admite  possa  um  deles  transmiti-lo  a  terceiro,  não  se
vislumbra porque não lhe seja dado demonstrar, mediante registro feito, que
está a dizer a verdade.
Não vejo a diferença que possa haver, quanto à legitimidade do meio, entre a
divulgação de conversa mantida por telefone  e a que se faz pessoalmente.
Ora, não será possível a alguém comprovar o respectivo conteúdo, por meio
do testemunho de um terceiro que estivesse presente? Por que, então, ter
como ilegítimo valha-se de um meio mais seguro que é a gravação?'
(…)
O que,  em resumo,  se  sustenta  é  que,  tida  acaso  por  ilícita,  em caráter
absoluto,  a  gravação  de  conversa  telefônica  realizada  por  um  dos
interlocutores, sem a ciência do outro, debaixo do pretexto de, em última
instância,  constituir  também violação  do  sigilo  garantido  às  comunicações
telefônicas, então deveria predicar-se igual restrição ou interdição jurídica ao
campo retórico da prova oral, embora a custo do seu completo e absurdo
aniquilamento.

E, exemplificando:

Considero que, em regra, quando alguém mantém determinada conversação,
seja pessoalmente, seja com o uso de meios telefônicos,  arrisca-se a ver a
mesma divulgada, o que configurará, quando muito, uma inconfidência, cujo
grau de censurabilidade não chega a tornar ilícita a prova

Nesse ponto, o Ministro Peluso equiparou a gravação telefônica por um

dos interlocutores, à gravação presencial (ambiental) de conversas entre eles:

É que assim os depoimentos pessoais, como os testemunhais soem exprimir o
conteúdo de conversas entretidas, pelas partes e testemunhas, entre si, ou
como  outras  pessoas,  significando  sempre,  nesses  casos,  reprodução  e
divulgação do conteúdo da conversa entre presentes, ou até mantida por via
telefônica,  de  um  dos  interlocutores  sem  prévio  assentimento  ou
conhecimento  do  outro,  com resultado  prático  idêntico  ao  da  semelhante
revelação do teor de comunicação telefônica gravada, e, como tal, suscetível
de idêntico juízo teórico de reprovabilidade jurídica.
Que diferença há, para fins de justificação da existência do suposto dever de
sigilo que recairia também sobre os próprios interlocutores,  entre conversa
mantida  por  telefone  e  a  que  se  dá  entre  presentes?  Ambas  guardam a
mesma particularidade de serem, enquanto estão ocorrendo, comunicações
instantâneas, fugidias e desprovidas de vestígios materiais. E, qualquer que
seja a modalidade ou o meio técnico usado para tanto,  a revelação de uma
em nada difere da velação da outra, de modo que seria absurdo encontrar
ilicitude num caso e licitude no outro

Pelo que conclui, nas palavras do Ministro Sepúlveda Pertence:
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Ou seja, não parece sensato impedir o uso de gravação que se traduza na
prova  cabal  da  veracidade  daquilo  que,  em  juízo,  afirma  a  parte,  ou  a
testemunha, como objeto de conversa telefônica de que haja participado. Se
é lícito, ou se não é, antes, dever mesmo, relatar em juízo a verdade daquilo
sobre que se conversou,  é-o a fortiori  trazer a juízo a gravação capaz de
comprovar a fidelidade do relato ou conversa, cujo conteúdo se invoque como
verdadeiro.
(…)
Não menos explícito e minucioso foi, aí, o voto do Min. Sepúlveda Pertence:
'O  art.  5º,  XII   (…)  protege  os  interlocutores  da  ciência  por  terceiro  'à
sorrelfa', mediante a chamada interceptação telefônica, do que entre os dois
de conversou. Nada mais do que isso. Ali não se contém proibição de que um
dos intelocutores faça a prova da conversa de que participou: então o que
pode incidir é outro tipo de proibição – por exemplo, e aí o único reparo a
fazer  ao voto anterior  –  não apenas  de ordem moral,  mas – o  eminente
Ministro-Relator já o lembrara de ordem jurídica, como as decorrentes dos
deveres explícitos de sigilo que atingir a gravação, não por ter sido gravada, e
sim por ter sido revelada a outrem:  é o caso do advogado, do médico, do
confessor.  E  até  em  outras  relações  não  explicitamente  protegias  com  a
obrigação legal do sigilo, quando se possa invocar, na revelação da conversa
e,  a  fortiori,  na  sua  gravação,  traição  a  deveres  nascidos  da  esfera  da
intimidade em que se tenha passado: aí vem à tona a garantia individual, a
que protege a intimidade e impõe reserva a todos que dela participem'.15

Tudo isso a evidenciar que  gravação ambiental de conversa por

um  dos  interlocutores  –  situação  dos  autos  –  nada  tem  a  ver  com

interceptação de conversa por terceiros a ela estranhos. 

É de se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal examinou 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, civil  ou eleitoral. E por que não aplicar tal entendimento

também na seara eleitoral, onde está em jogo interesses maiores, coletivos, que

deveriam se sobrepor a quaisquer interesses particulares menores e, no caso

concreto, ilegítimos? 

A tese de gravação ambiental como  “excludente de injuridicidade da

ação análoga à da legítima defesa” veio apenas em reforço àquela constatação

inicial – então, sim, no âmbito do processo penal,  e ainda, excepcionalmente

como instrumento de acusação. 

Também  sob  essa  perspectiva,  justificar-se-ia  a  prova  na  seara

eleitoral, ante a existência do crime de corrupção previsto no art. 299 do Código

15 QO-RE n. 583.937, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2009.
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Eleitoral, e em legítima defesa de terceiros, no caso, de toda uma coletividade de

eleitores. 

Ainda na questão de ordem 583.937, asseverou o Ministro Peluso, do

STF:

E, doutra feita, foi até mais longe, admitindo como princípio, em caso a que já
fizemos referência, o uso processual da gravação clandestina, realizada por
um dos interlocutores, sem a ciência do outro, como prova de acusação de
crime  de  exploração  de  prestígio  por  esse  praticado.  E,  justificando  a
proposição  da  licitude  dessa  prova  contra  investida  criminosa  de  um dos
interlocutores, a título que corresponde a causa excludente de injuridicidade
ou, in nuce, de justa causa, assentou:
'É  inconsistente  e  fere  o  senso  comum falar-se  em violação  do  direito  à
privacidade  quando  o  interlocutor  grava  diálogo  com  sequestradores,
estelionatários ou qualquer tipo de chantagista' (Pleno, HC n. 75.338, Rel.
Min. Nelson Jobim).
Igual coisa assentou a Corte, em caso ulterior,  onde a gravação clandestina,
aviada por um dos interlocutores, que era, aliás, representante do Ministério
Público, foi tida como prova legítima do crime de corrupção ativa cometido
pelo  outro,  que  ignorava  o  registro  da  conversa. Da  ementa  expressiva
consta:
'Prova criminal: gravação telefônica por um dos interlocutores de oferta de
vantagem indevida em troca de ato de ofício seu: legitimidade. Não constitui
prova ilícita a gravação por um dos interlocutores de conversa telefônica na
qual é feita proposta de suborno, configurando corrupção ativa: a hipótese
nem  configura  interceptação  de  comunicação  telefônica,  nem  implica  em
violação da intimidade ou de dever jurídico de sigilo' (AI-AgRg n. 232.123, 1ª
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence) (g. n.) 

Para efeitos de consideração da prova, qual seria a diferença entre o

crime de corrupção ativa e o de corrupção eleitoral? O argumento é importante

no sentido de evidenciar o seu cabimento também no presente feito. 

Na espécie, está-se diante de um potencial crime tipificado no art. 299

do  Código  Eleitoral.16 Como,  então,  opor  de  forma  absoluta  o  direito  à

privacidade daquele que compra voto? Direito este que, como visto, sequer

foi  violado,  porque  ausente  a  interceptação  de  terceiros.  A  situação

conduziria,  portanto,  à tutela jurídica  do antijurídico,  o  que deve ser

rechaçado por essa egrégia Corte Suprema.

16 Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva,
ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção,
ainda que a oferta não seja aceita:

      Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
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E ainda que assim não fosse, são iterativos os pronunciamentos do

STF, como ocorrido no julgamento do  Habeas Corpus nº 87341317 segundo o

qual, ratificando as razões da Procuradoria Geral da República, asseverou:  “a

supremacia  do  interesse  público  sobre  o  privado  autoriza  a  relativização  do

direito  à  privacidade  e  à  imagem,  reafirmando  entendimento  consagrado  na

Corte.”

O que se está a requerer, no presente recurso extraordinário,  é que

seja mantida a jurisprudência construída nessa e. Corte Suprema como

verdadeira  conquista  constitucional,  sob  pena,  até  mesmo,  de  se

inviabilizar a sua produção no efêmero processo eleitoral, em que, não

raro, vê-se vilipendiados os cidadãos hipossuficientes.

Além disso, o Ministério Público Eleitoral entende que a necessidade de

autorização judicial nesses casos, além de ser incompatível com a dinâmica

dos fatos e com a defesa ostensiva do regime democrático, ultrapassa a

exigência prevista no art. 5º, XII, da Constituição da República, conforme

evidenciado pela maioria formada no STF.

Ora, não se pode admitir a existência de um princípio jurídico absoluto

e tampouco que a tutela da intimidade e da vida privada sirva ao propósito de

salvaguardar  práticas  criminosas  da  efetivação  das  imposições  legais,  em

prejuízo  aos  princípios  do  Estado  de  Direito,  da  legalidade  e  da  segurança

pública, igualmente previstos constitucionalmente nos arts. 1º, caput; 5º, caput

e II, e 144.

Assim, a gravação da conversa feita por um dos interlocutores não se

enquadra no conceito etimológico e jurídico da interceptação e, portanto, não se

amolda  à  disposição  constitucional  que  exige  autorização  judicial  para  sua

realização (art. 5º, XII, da CRFB). O fato é que não há qualquer causa legal de

sigilo, ou qualquer outro imperativo de reserva para a gravação ambiental, de

forma que não se verifica nenhuma violência a qualquer bem jurídico. E, em

sendo  assim,  pode  ser  admitida  como  meio  de  prova,  independente  de

autorização judicial. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aliás, é firme

no sentido de que “é lícita a prova obtida mediante a gravação ambiental, por

17 Rel. Min. Eros Grau, DJ 3.3.2006.
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um dos interlocutores, de conversa não protegida por sigilo legal. Hipótese não

acobertada pela garantia do sigilo das comunicações telefônicas (inciso XII do

art.  5º da Constituição Federal)”.18 Tampouco há falar-se em necessidade de

preservação do direito à privacidade, porquanto deve prevalecer a busca pela

verdade real,  em prol  do interesse público,  como exposto acima. Portanto,  o

Tribunal Superior  Eleitoral  ao equiparar a gravação ambiental  à interceptação

telefônica – institutos distintos – a fim de incluir aquela na exceção da cláusula

de reserva de jurisdição prevista apenas para esta última, afronta diretamente

o art. 5º, XII, da Constituição da República. 

De igual modo, e com a devida vênia, o acórdão recorrido  conflita

ainda com o art. 93, IX, da Constituição da República, ao não indicar o

fundamento  constitucional  que  impõe  a  necessidade  de  prévia  autorização

judicial para a realização de gravação ambiental. Além disso,  destoa também

do comando do art.  5º, II,  da Constituição da República,  ao criar uma

exceção onde o Constituinte não o fez. 

Por fim, o fundamento de que a gravação ambiental  somente seria

legítima se utilizada em defesa do candidato, nunca para acusá-lo da prática de

um  ilícito  eleitoral,  conflita  seriamente  com  a  consolidada  jurisprudência  do

Supremo Tribunal Federal, para quem a gravação ambiental pode ser utilizada

não apenas pela defesa, mas também em prol da persecução penal. É o que se

infere dos seguintes precedentes:

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

18 STF - Pleno, Inq nº 2116 QO/RR, rel. desig. Min. Carlos Ayres, DJe 29.02.2012. 
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Corte feita pelo Plenário nos autos do RE nº 583.937-QO-RG, Rel. Min.
Cezar Peluso, DJe de 18/12/2009.
[...]
6. Agravo regimental DESPROVIDO.”19 (g. n.)

“QUESTÃO DE ORDEM.  INQUÉRITO INSTAURADO A PARTIR DE CARTA
DENÚNCIA  E  DE  DEGRAVAÇÃO  DE  FITA  MAGNÉTICA.  GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.  CONVERSAS  NÃO  PROTEGIDAS  POR  SIGILO  LEGAL.
AUSÊNCIA  DE  ILICITUDE. INDÍCIOS  DE  PARTICIPAÇÃO  DE  AGENTE
DETENTOR  DE  PRERROGATIVA  DE  FORO.  COMPETÊNCIA  ORIGINÁRIA  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  QUESTÃO  DE  ORDEM  RESOLVIDA,  POR
MAIORIA, PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES NO
STF. 
1. É lícita a prova obtida mediante a gravação ambiental, por um dos
interlocutores, de conversa não protegida por sigilo legal.  Hipótese
não acobertada pela garantia do sigilo das comunicações telefônicas
(inciso XII do art. 5º da Constituição Federal).
2.  Se qualquer dos interlocutores pode, em depoimento pessoal ou
como testemunha, revelar o conteúdo de sua conversa, não há como
reconhecer  a  ilicitude da prova  decorrente  da  gravação ambiental.
(...)”20 (g. n.)

Ora, se tal modalidade probatória pode ser utilizada em ações penais,

em prol da acusação, podendo levar à restrição da liberdade do indivíduo, com

muito mais razão deve ser aceita para se apurar ilícitos eleitorais, os quais não

tem o condão de conduzir  a uma reprimenda de tal  gravidade.  Aliás,  em se

tratando de gravação ambiental,  “a questão posta não é de inviolabilidade das

comunicações e sim da proteção da privacidade e da própria honra,  que não

constitui direito absoluto, devendo ceder em prol do interesse público”.21

Nesse ponto, com a mais respeitosa vênia, a decisão ora questionada também

conflita  com  o  art.  93,  IX,  da  Constituição,  por  não  explicitar  a  razão  da

impossibilidade  de  utilização  de  tal  prova  em  desfavor  do  candidato,  e  em

benefício do interesse público. 

Há que se reconhecer a pertinência do argumento de que deve ser

evitada a realização de gravações por adversários ou correligionários políticos,

em  um  ambiente  de  disputa,  com  instigação  do  interlocutor,  de  modo  a

configurar uma situação de flagrante preparado. Contudo, ele não se presta a

afastar indiscriminadamente a validade de tal meio de prova. Isso porque, além

19 STF - ARE n.º 742192 AgR/SC, 1ª Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJe 29.10.2013.
20 STF - Inq n.º 2116 QO/RR, Pleno, rel. Min. designado Carlos Ayres Britto, DJe 29.2.2012.
21 STF -  HC n.º 87341/PR, 1ª Turma, rel. Min. Eros Grau, DJ 3.3.2006. 
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de tais situações, há aquelas nas quais o próprio candidato toma a iniciativa de

corromper,  de  forma  veemente,  o  eleitor.  Em  casos  tais,  não  há  como  se

defender a tese de que seria imprescindível  a autorização judicial,  visando a

preservação do princípio  da boa fé  e  o direito  à privacidade.  Não há boa fé

alguma  na  situação  de  candidato  que  alicia  o  eleitor  de  forma  dolosa  e

premeditada, e não há como ser acolhida a tese da necessidade de se preservar

a privacidade do candidato que pratica, em detrimento da democracia, ilícito de

tal envergadura.

A  partir  de  tais  considerações,  não  é  possível  chancelar  o

entendimento  adotado pelo  acórdão recorrido acerca da ilicitude da gravação

ambiental feita por um dos interlocutores. 

Dessa forma, irrecusável que o entendimento do TSE se baseia em

uma ponderação equivocada da cláusula de reserva de jurisdição – art.

5º,  XII,  da  Constituição  da  República –  que  se  aplica  somente  às

comunicações telefônicas, hipótese diversa da gravação ambiental ora em exame

e cria uma exceção onde o Constituinte não o fez, em afronta ao art. 5º,

II, da Constituição, bem como se mostra carente de fundamento idôneo,

a incidir o art. 93, IX, da Constituição da República.

VI – Conclusão e requerimento

Ante  o  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL  requer  a

admissão e o provimento do recurso extraordinário, com a reforma do acórdão

proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, reconhecendo-se a licitude das provas

em que se funda a ação de investigação judicial eleitoral.

Aguarda deferimento.

Brasília, 23.8.2016

NICOLAO DINO
Vice-Procurador-Geral Eleitoral
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