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ELEIÇÕEs 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PREFEITO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃo DE MANDATO
ELETIVO. ART. 14, § 10, DA CRF13/8
8. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CORRUPÇÃO ELEITORAL.
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL.
ILICITUDE.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO PARA AS ELEIÇÕES 2012. PRINCÍPIO
DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
A gravação clandestina, materializada na obtenção de
conversa por um dos interlocutores sem o conhecimento
do outro, se afigura prova ilícita na seara eleitoral, ex vi
do art. 50, LVI, da Constituição de 1988, entendimento
cristalizado na jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral para os feitos alusivos às eleições de 2012.
In casu,
Consta da moldura tática delineada no aresto regional
que a presente Ação de Impugnação do Mandato Eletivo
(AIME) teve como supedâneo probatório uma gravação
ambiental - realizada por Jailson Fernandes, de
interlocução travada com a candidata eleita ao cargo de
Prefeito no Município de Serrinha dos Pintos/RN, nas
eleições de 2012, Rosânia Maria.
A partir do conteúdo da gravação, registrou-se suposta
compra de passagens (aéreas e rodoviárias) por essa
candidata em benefício dos eleitores da mencionada
municipalidade, a fim de angariar-lhes os votos.
Aludido entendimento deve ser aplicado a todos os
efeitos relativos às eleições de 2012, em homenagem ao
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princípio da segurança jurídica e a imposição de
tratamento isonômico aos players daquele pleito.
3. Ex positis, acompanho o voto do eminente relator,
para negar provimento ao recurso especial, mantendo a
improcedência dos pedidos vindicados na presente AIME.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em negar povimento ao recurso especial eleitoral, mantendo a
improcedência dos pedid6s formulados na ação de impugnação de mandato
eletivo, nos termos do vjto do relator.
BrasíliÇ 19 de dezembro de 2017.

MlNlROIZ FUX - REDATOR PARA O ACÓRDÃO
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: Senhor
Presidente, trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público
contra acórdão proferido pelo TRE/RN assim ementado (fI. 885):
RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO - PRELIMINAR DE ILICITUDE DA GRAVAÇÃO
AMBIENTAL - ACOLHIMENTO - CORRUPÇÃO ELEITORAL E
ABUSO DO PODER ECONÔMICO - PREFEITO E VICE-PREFEITO
- ELEIÇÕES 2012 - FARTA DEMONSTRAÇÃO DE FATOS
IMPUTADOS AOS RECORRENTES, COM INEQUIVOCA QUEBRA
DA LISURA DO PLEITO MUNICIPAL - CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE - CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.
Tendo a gravação sido realizada em local privado - dentro da
residência do então prefeito, sem o conhecimento dos demais -,
torna-se inaplicável o novo entendimento jurisprudencial firmado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, 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.
In casu, a gravação afigura-se ilícita, porquanto realizada na
residência do então prefeito, sem o conhecimento dos demais e sem
autorização judicial, não se prestando à comprovação do ilícito
eleitoral, uma vez que é violadora da intimidade. A regra é a
proteção à privacidade. Acolhimento da preliminar. Precedentes do
TSE.
O caderno processual não sinaliza, com o mínimo de segurança
necessária, um juízo de confirmação acerca da ocorrência dos
ilícitos eleitorais, consubstanciados na corrupção eleitoral e abuso de
poder econômico.
Conhecimento e Provimento do Recurso.
Na origem, Ledimar Fernandes de Queiroz e Gilcilene de
Souza Lemos (segundos colocados no pleito majoritário de Serrinha dos
Pintos/RN em 2012) ajuizaram ação de impugnação de mandato
eletivo (AIME) em face de Rosânia Maria Teixeira Ferreira e Francisco das
Chagas de Oliveira (vencedores com 54,25% de votos válidos),
imputando-lhes prática de compra de votos e abuso de poder econômico, nos
termos dos arts. 14, § 10, da CF/88 e 41-A da Lei 9.504/97.
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Aduziram que a candidata Rosânia, de forma direta, ofereceu
dinheiro e passagens aéreas a pelo menos 13 eleitores em troca de votos.
A inicial foi instruída com mídia eletrônica em CD gravada por
Jailson Fernandes de Paiva, por meio de telefone celular, contendo diálogos
entre este, Rosânia Maria Teixeira Ferreira e o então Prefeito Francisco das
Chagas de Freitas, em espaço estritamente particular.
Em primeiro grau, os pedidos foram julgados em parte
procedentes para cassar os diplomas de Rosânia Maria Teixeira Ferreira e
Francisco das Chagas de Oliveira e condenar a primeira a pagar multa no valor
de R$ 20.000,00 e à inelegibilidade pelo prazo de oito anos (fls. 347-386).
O TRE/RN, acolhendo preliminar de ilicitude de gravação
ambiental, proveu o recurso para reformar a sentença (fls. 885-944).
O Parquet interpôs recurso especial, aduzindo que o art. 51, X
e XII, da CF/88 foi erroneamente interpretado pelo TRE/RN, uma vez que o
entendimento da doutrina e da jurisprudência é no sentido de que "a gravação
ambiental (de que cuida (sic) os presentes autos) não se confunde com a
interceptação das comunicações telefônicas" (fl. 955).
Sustentou que, não havendo na espécie ofensa ao direito à
intimidade posto nos sobreditos dispositivos constitucionais, impõe-se análise
de reportado elemento probatório.
Rosânia Maria Teixeira Ferreira e Francisco das Chagas de
Oliveira apresentaram contrarrazões às folhas 966-974, argumentando que a
gravação não pode ser usada para lhes imputar conduta ilícita, tendo em vista
que foi produto de "golpe" por parte de sua adversária no prélio eleitoral.
Ressaltou que, "ainda que se reputasse tal prova como válida,
os Julgadores adentraram no mérito da demanda para considerar que inexiste
nos autos comprovação acerca da captação ilícita de sufrágio" (fI. 970).
A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo provimento do
recurso (fls. 979-986).
Por decisão de folhas 988-994, neguei seguimento ao apelo, o
que ensejou agravo regimental (fis. 997-1008).
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Em 4.10.2016, provi o agravo para melhor analisar o recurso
especial (fi. 1.010).

É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, os autos foram recebidos no gabinete em 3.11.2016.
Examino de início o caso dos autos para, a posteriori, propor
tese a esta Corte Superior para aplicação a partir das Eleições 2016 em diante.
1. Hipótese dos Autos

Extraio da moldura fática do acórdão que a AIME foi proposta
com base em gravação ambiental feita por Jailson Fernandes, mediante
telefone celular, de encontro com a recorrida Rosânia Maria no dia 15.9.2012
na casa do Prefeito Francisco das Chagas de Freitas, acerca de compra pela
candidata de passagens aéreas e rodoviárias para eleitores em troca de votos.
Confira-se (fis. 901-924):
Pois bem. Para usar as próprias palavras do douto juízo
sentenciante, tem-se que "Sem a ciência ou autorização de
ROSANIA MARIA TEIXEIRA, o senhor JAILSON FERNANDES
gravou, com o seu aparelho celular, a conversa que manteve
com ela acerca da compra de passagens à empresa Trento
Viagens e Turismo, da qual era empregado." (fi. 792).
(sem destaques no original)
O TRE/RN, por maioria, entendeu ilícita essa prova com base
em jurisprudência desta Corte Superior firmada para Eleições 2012 no sentido
de invalidade de gravações ambientais em local estritamente particular.
Cito, no ponto, trecho do voto condutor (fis. 911-922):
Nesse particular ponto em que se encontra a já conhecida
divergência jurisprudencial a respeito do tema, cabe anotar que as
posições extremadas - tanto a firmada no sentido da aceitação
acrítica da gravação ambiental clandestina como aquela defendida
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pela corrente que preconiza a sua inadmissibilidade no processo
cível-eleitoral - têm sido objeto de ferrenhas críticas e acalorados
debates, que culminaram por trazer à colenda Corte Superior
Eleitoral uma recentíssima compreensão sobre o assunto. Ainda
que permaneça cautelosa em relação aos deturpados interesses
que por vezes motivam os autores da gravação, o TSE passou a
admitir a gravação ambiental clandestina, quando realizada em
circunstâncias em que não se mostre razoável a expectativa de
privacidade por parte dos demais interlocutores da conversa
gravada.
Sem prejuízo da análise do fundamento desse novel entendimento,
penso merecer registro o fato que o colendo TSE, preocupado
com a possibilidade de surgimento de indesejável casuísmo,
invocando o princípio da segurança jurídica implicitamente
prevista no art. 16 da CF11988, tem recomendado a
inadmissibilidade da gravação ambiental clandestina em relação
aos feitos provenientes das eleições 2012, de modo a evitar a
aplicação de modificação de entendimento após encerrado
processo eleitoral (Decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes
no REspe453-07, de 29/10/2015, DJe 17.11.2015, pp. 43-46).
De sorte, Senhor Presidente, nobres Colegas, que, reiterando as
vênias - sem prejuízo de outras notas em face de circunstâncias
específicas de um dado caso concreto que, por exemplo, possam
revelar a existência de uma justa causa -, sinto-me inteiramente
convencido e confortável em me acostar à nova orientação do
colendo Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de somente
considerar lícita a gravação ambiental clandestina obtida em
espaços públicos e abertos, sem violação à intimidade ou
quebra da expectativa de privacidade.
(sem destaques no original)
De fato, a ilicitude de escuta ambiental em local fechado ou
suscetível à expectativa de privacidade prevaleceu para feitos cíveis eleitorais
relacionados ao pleito de 2012. Cito, dentre inúmeros precedentes, os
seguintes:

-RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PREFEITO E
VICE-PREFEITO. ELEIÇÕES 2012. [ ... ]
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral para as
eleições de 2012 se consolidou no sentido de ser ilícita a
gravação ambiental realizada de forma clandestina, sem
autorização judicial, em ambiente fechado ou sujeito à
expectativa de privacidade. A segurança jurídica impõe a
preservação desse entendimento em feitos relativos ao mesmo
pleito, ainda que existam ressalvas e possibilidade de
rediscussão futura da matéria. Precedentes.
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7. Inadmissibilidade das provas testemunhais derivadas da
gravação ilícita. Os depoimentos colhidos em juízo, derivados da
prova considerada ilícita, não podem ser admitidos, pois, na
linguagem de José Barbosa Moreira, estar-se-ia expulsando a prova
pela porta e permitindo seu retorno pela janela. [ ... ]
(REspe 697-31/MA, ReI. Mm. Henrique Neves, DJe de 6.6.2016)
(sem destaque no original)
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
AIJE. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. PROVAS.
IMPRESTABILIDADE INQUÉRITO CIVIL. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. DESPROVIMENTO.
E ... ]
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 n° 344-26/BA, ReI. Mm. Marco Aurélio, de 16.8.2012 e
REspe n° 602-30/MG, de minha relatoria, DJe de 17.2.2014), salvo
quando realizada em local público, que não é a hipótese dos autos.
E ... ]
(AgR-REspe
838-771SP,
ReI.
Mm.
DJe de 7.12.201 5) (sem destaque no original)

Luciana

Lóssio,

Embora guarde ressalva essa posição, que a meu ver
demanda exame mais detalhado, conforme afirmei no julgamento do REspe
697-31/MA em 10.3.2016, a tese de ilicitude para processos relativos às
Eleições 2012 deve ser mantida em observância ao princípio da segurança
jurídica, implicitamente previsto no art. 16 da CF1881 .
Consoante destacou o e. Ministro Gilmar Mendes em julgado
envolvendo situação idêntica ao caso, isto é, gravação por um dos
interlocutores sem conhecimento dos demais, referido princípio também incide
em hipótese de mudança jurisprudencial, de modo a evitar-se indesejável
casuísmo. Extrai-se da ementa do AgR-REspe 368-38/SC, DJe
de 5.3.2015 e
decidido por unanimidade de votos:
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. VEREADOR. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO
ART. 41-A DA LEI N° 9.504/1997. OFERECIMENTO DE
COMBUSTÍVEL E DINHEIRO A ELEITOR.
1

Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição
que ocorra até um ano da data de sua vigência.
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E ... ]
Conquanto guarde reservas em relação à tese de que é prova
ilícita a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
- mormente porque não se cuida de interceptação telefônica sem
autorização realizada por um terceiro estranho à conversa -, está
consolidada, quanto às eleições de 2012, a conclusão acerca da
ilicitude desse meio de prova, merecendo reflexão para pleitos
futuros.
E ... ] eventual modificação deve incidir em pleitos futuros, em
respeito ao princípio da segurança jurídica, implicitamente
previsto no art. 16 da Constituição Federal.
A segurança jurídica recomenda que, neste processo,
referente às eleições de 2012, aplique-se a tese da ilicitude da
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores,
evitando-se modificação de entendimento após o encerramento
do processo eleitoral, a sugerir indesejável casuísmo. [...]
(sem destaques no original)
Confira-se, ainda, trecho do voto do e. Relator:
Ora, como visto, equivoca-se o Ministério Público Eleitoral ao afirmar
que, na ponderação de valores, a decisão agravada prestigiou o
direito à privacidade, pois a decisão impugnada simplesmente
afirmou que a tese da ilicitude da gravação ambiental realizada
por um dos interlocutores está Consolidada na jurisprudência
do TSE quanto às eleições de 2012, cuja eventual modificação
deve incidir em pleitos futuros, em respeito ao princípio da
segurança jurídica, implicitamente previsto no art. 16 da
Constituição Federal.
De fato, conforme venho sustentando no Supremo Tribunal
Federal e neste Tribunal, as decisões do TSE que, no curso do
pleito eleitoral (ou logo após o seu encerramento), impliquem
mudança de jurisprudência (e dessa forma repercutam na
segurança jurídica) não têm aplicabilidade imediata ao caso
concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito
eleitoral posterior.
Confiram-se o RE n° 637.485/RJ, de minha relatoria, julgado
em 10.8.2012 no STF, e o ED-AgR-REspe no 458-86/GO, de minha
relatoria, julgado em 20.5.2014, respectivamente:
[.. .

II. MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA
ELEITORAL. SEGURANÇA JURIDICA. ANTERIORIDADE
ELEITORAL. NECESSIDADE DE AJUSTE DOS EFEITOS DA
DECISÃO. Mudanças radicais na interpretação da Constituição
devem ser acompanhadas da devida e cuidadosa reflexão
sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da
segurança jurídica. Não só a Corte Constitucional, mas
também o Tribunal que exerce o papel de órgão de cúpula
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da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas por ocasião
das chamadas viragens jurisprudenciais na interpretação
dos preceitos constitucionais que dizem respeito aos
direitos políticos e ao processo eleitoral. Não se pode
deixar de considerar o peculiar caráter normativo dos atos
judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
todo o processo eleitoral. Mudanças na jurisprudência
eleitoral, portanto, têm efeitos normativos diretos sobre os
pleitos eleitorais, com sérias repercussões sobre os
direitos fundamentais dos cidadãos (eleitores e
candidatos) e partidos políticos. No âmbito eleitoral, a
segurança jurídica assume a sua face de princípio da
confiança para proteger a estabilização das expectativas
de todos aqueles que de alguma forma participam dos
prélios eleitorais. A importância fundamental do princípio
da segurança jurídica para o regular transcurso dos
processos eleitorais está plasmada no princípio da
anterioridade eleitoral positivado no art. 16 da
Constituição. O Supremo Tribunal Federal fixou a
interpretação desse artigo 16, entendendo-o como uma
garantia constitucional (1) do devido processo legal
eleitoral, (2) da igualdade de chances e (3) das minorias
(RE 633.703). Em razão do caráter especialmente peculiar
dos atos judiciais emanados do Tribunal Superior Eleitoral,
os quais regem normativamente todo o processo eleitoral,
é razoável concluir que a Constituição também alberga
uma norma, ainda que implícita, que traduz o postulado da
segurança jurídica como princípio da anterioridade ou
anualidade em relação à alteração da jurisprudência do
TSE. Assim, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral
que, no curso do pleito eleitoral (ou logo após o seu
encerramento), impliquem mudança de jurisprudência
(e dessa forma repercutam sobre a segurança jurídica),
não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e
somente terão eficácia sobre outros casos no pleito
eleitoral posterior.
[ ... ] IV. EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINARIO. Recurso extraordinário provido para: [ ... ]
(2) deixar assentados, sob o regime da repercussão geral, os
seguintes entendimentos: [ ... ] (2.2) as decisões do Tribunal
Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após
o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência,
não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente
terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior.
ELEIÇÕES 2012. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. ART. 1°, INCISO 1, ALÍNEA g,
LC N° 64/1990. CONTAS DESAPROVADAS PELO TCM/GO.
DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS SUSPENSA POR
DECISÃO LIMINAR. LIMINAR OBTIDA APÓS A ELEIÇÃO E
ANTES DA Dl PLOMAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE
QUE AFASTA A INELEGIBILIDADE. ART. 11, § 10, DA
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LEI N° 9.504/1997. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA PELO
TSE APÓS O RESULTADO DAS ELEIÇÕES. OMISSÃO DO
ACÓRDÃO EMBARGADO QUANTO À APLICAÇÃO DO
NOVO ENTENDIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. ALCANCE
DO ART. 11, § 10, DA LEI N° 9.504/1997. PROTEÇÃO
JUDICIAL EFETIVA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM
EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. As mudanças radicais na interpretação da Constituição e da
legislação eleitoral devem ser acompanhadas da devida e
cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista
postulado da segurança jurídica. Não só a Corte
Constitucional mas também o Tribunal que exerce o papel de
órgão de cúpula da Justiça Eleitoral devem adotar tais cautelas
por ocasião das chamadas viragens jurisprudenciais na
interpretação dos preceitos constitucionais e legais que dizem
respeito aos direitos políticos e ao processo eleitoral.
2. Omissão do acórdão embargado quanto à aplicação do
novo entendimento. A importância fundamental do princípio
da segurança jurídica, para o regular transcurso dos
processos eleitorais, está plasmada no princípio da
anterioridade eleitoral, positivado no art. 16 da
Constituição. Assim, o entendimento do TSE firmado nas
eleições de 2010 no sentido de que fato superveniente que
afaste a inelegibilidade, como uma medida liminar, poderia
ser apreciado a qualquer tempo, desde que não exaurida a
jurisdição, não pode sofrer alteração jurisprudencjal após
resultado de eleição seguinte, sugerindo indevido
casuísmo.
E ... ]
4. Embargos acolhidos com efeitos modificativos para deferir o
registro de candidatura.
(sem destaques no original)
Registro que a jurisprudência desta Corte Superior não é
imutável e deve sempre caminhar no sentido de aperfeiçoar a aplicação das
leis eleitorais. No entanto, alterações de entendimento, por mais que estejam
em consonância com o papel institucional desta Justiça Especializada, devem
observar o princípio da segurança jurídica (art. 16 da CF/88).
Por conseguinte, são ilícitas, por derivação, as demais provas
advindas de escuta clandestina. Nesse sentido, "a gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores foi a prova que ensejou o acolhimento das
demais constantes dos autos, sendo estas últimas ilícitas por derivação, na
linha da atual jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral" (REspe 494-19/RN,
ReI. Mm. Gilmar Mendes, DJe de 2.3.2015).
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O acórdão regional, portanto, não merece reparo no ponto.
2. Proposta de Tese para Eleições Futuras: Licitude de
Gravações Ambientais em Espaço Estritamente Particular
Conforme assentei no tópico anterior, o Tribunal Superior
Eleitoral vem assentando, desde o pleito de 2010, em ações cíveis-eleitorais, a
ilicitude de gravação realizada nessas circunstâncias - espaço estritamente
particular, sem conhecimento dos demais interiocutores e sem autorização
judicial.
O fundamento básico dessa corrente é que, no Direito Eleitoral,
devem se considerar as paixões, a disputa acirrada e os propósitos envolvidos.
Em outras palavras, tal posição decorre, sobretudo, da circunstância de que o
registro ambiental nesses moldes é premeditado e consiste em mecanismo
para posterior uso em processo cível-eleitoral visando desconstituir mandato
eletivo de adversário político, e não para defesa própria em processo penal.
Essa nuance não ocorre no âmbito do c. Supremo Tribunal
Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria na
QO-RG-RE 583.9371RJ:

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. 543-13, § 30, do CPC.
E lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por
um dos interlocutores sem conhecimento do outro.
(QO-RG-RE 583.9371RJ, Rei. Min. Cezar Peiuso, DJe
de 18.12.2009) (sem destaques no original)
Extraio, no que interessa ao tema, a cristalina fundamentação
do e. Ministro Cezar Peluso (Relator):
O recurso extraordinário está submetido ao regime de
repercussão geral e versa, em substância, sobre tema cuja
jurisprudência é consolidada nesta Corte no sentido da
Constitucionalidade do uso de gravação ambiental realizada por
um dos interiocutores como prova. É que este entendimento
responde à mesma ratio da validade de gravação telefônica
efetivada por um dos interlocutores, porque, nem em um caso, nem
em outro, a gravação por um dos interlocutores pode ser vista como
interceptação.
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A respeito, a Corte já acompanhou voto que, como Relator,
proferi no julgamento do RE n° 402.717 (DJe de 13.02.2009), e
que passo a reproduzir, por ser de todo aplicável ao caso:
Como longamente já sustentei alhures, não há ilicitude
alguma no uso de gravação de conversação telefônica
feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do
outro, com a intenção de produzir prova do intercurso,
sobretudo para defesa própria em procedimento criminal, se
não pese, contra tal divulgação, alguma específica razão
jurídica de sigilo nem de reserva, como a que, por exemplo,
decorra de relações profissionais ou ministeriais, de particular
tutela da intimidade, ou doutro valor jurídico superior.
A gravação aí é clandestina, mas não ilícita, nem é ilícito
seu uso, em particular como meio de prova.
[...1
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 esteja
recoberta por absoluta indisponibilidade legal proveniente de
obrigação jurídica heterônoma, ditada pela particular natureza
da relação pessoal vigente entre os interlocutores, ou por
exigência de valores jurídicos transcendentes.

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. [...]
De modo que ainda quem professe tese da ilicitude da
gravação de conversa telefônica por um dos interiocutores,
sem conhecimento do outro, terá, neste caso, onde seu uso,
tido por excepcional ad argumentandum, seria legitimado, por
normas constitucionais, de lhe reconhecer, quando menos,
caráter de causa excludente de injuricidade da ação e análoga
à da legítima defesa. É o que já proclamou esta Corte, em
hipótese em certo sentido até mais singular, onde se discutia a
licitude do uso de conversa telefônica por quem alegava ter
sido vítima de crime cometido de um dos interlocutores, o qual
desconhecia a gravação feita por terceiro com autorização do
outro: [ ... ]
No mesmo sentido, a Corte já se pronunciou reiteradamente:
AI n° 578.858, Rei. Min. Eilen Gracie, DJe de 27.08.2009; AP n° 447,
Rei. Mm. Carlos Britto, DJe de 28.05.2009; Al-AgR n° 666.459, Rei.
Mm. Ricardo Lewandowskj, DJe de 29.11.2007; HC n° 87.341, Rei.
Min. Eros Grau, DJ de 03.03.2006; Al-AgR n° 503.617, Rei.
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Min. Carlos Veiloso, DJ de 04.03.2005; RE-AgR no 402.035, Rei.
Mm. Elien Gracie, DJ de 06.02.2004; HC no 75.338, Rei. Mm. Nelson
Jobim, DJ de 25.09.1998; Inq no 657, Rei. Mm. Carlos Velioso,
DJ de 19.11.1993; RE n° 212.081, Rei. Min. Octavio Galiotti,
DJ de 27.03.98, inter alia).
isso posto, nos termos do que decidiu o Plenário, em Questão de
Ordem suscitada pelo Min. Gilmar Mendes no julgamento do
RE n°591.068:
reconheço a existência de repercussão geral no tema objeto
do presente recurso; e
reafirmo a jurisprudência firmada pela Corte acerca da
admissibilidade do uso, como meio de prova, de gravação
ambiental realizada por um dos interlocutores, e dou provimento
ao recurso da Defensoria Pública, para anular o processo desde o
indeferimento da prova admissível e ora admitida.
(sem destaques no original)
No meu sentir, deve-se ter como regra a validade de
gravações ambientais sem autorização judicial e sem conhecimento de
um dos interlocutores, nos termos do raciocínio da Suprema
Corte - ainda que em matéria penal - quando em prol do interesse
público e da lisura do processo eleitoral.
Não desconheço o fato de que a disputa acarreta, por vezes,
emprego de meios nada éticos na busca de provas incriminadoras.
Há casos em que a gravação simboliza tão somente resposta a
descumprimento de promessas de candidatos (oferta de vantagens pessoais),
ao passo que, em outros, a captação é feita por adversários políticos,
induzindo-se ou constrangendo-se o o interlocutor para incriminar a ele próprio
ou a terceiro.
Em suma, conforme se demonstrará a seguir, não se propõe
que toda e qualquer gravação sempre será considerada lícita, mas que se
deve ter, como regra, a licitude, sob pena de se deconsiderar prova essencial
para apurar condutas tendentes a afetar a lisura e a legitimidade das eleições.
Assento que, ao contrário do que ocorre nas interceptações
telefônicas2 , quanto às gravações ambientais3 não se tem garantia
2

Tem-se como indene de dúvidas necessidade de autorização judicial para se proceder às interceptações telefônicas,
tópico que se encontra pacificado pela jurisprudência deste Tribunal Superior Eleitoral e dos demais tribunais
superiores. De fato, enquanto na interceptação tem-se gravação de conversa por terceiro, sem conhecimento dos
interlocutores, nas gravações ambientais, sejam públicas ou de caráter privado, um dos interlocutores é responsável
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constitucional de sigilo, mas sim de inviolabilidade da privacidade e da
intimidade (art. 50, X, da CF1884 ). Confira-se doutrina de Vicente Greco Filh05:
gravação clandestina ou ambiental e interceptação consentida
por um dos interlocutores, são irregulamentáveis porque fora do
âmbito do inciso XII do art. 50 da Constituição, e sua licitude,
bem como a da prova dela decorrente, dependerá do confronto
do direito à intimidade (se existe) com a justa causa para a
gravação ou interceptação, como o estado de necessidade e a
defesa de direito, nos moldes da disciplina da exibição da
correspondência pelo destinatário (art. 153 do Código Penal
e art. 233 do Código de Processo Penal)
[ ... ]

(sem destaque no original)
Essa distinção foi feita expressamente pelo c. Supremo
Tribunal Federal, consagrando-se entendimento de que "a gravação ambiental
meramente clandestina, realizada por um dos interlocutores, não se confunde
com a interceptação, objeto de cláusula constitucional de reserva de jurisdição"
(AgR-Al 560.223, ReI. Mm. Joaquim Barbosa, DJe de 30.8.2010).
Assim, ausente disciplina legal específica, pois a gravação
clandestina não foi contemplada pela Lei 9.296/96, deve-se perquirir se, nos
casos examinados pelo Poder Judiciário, há justa causa para a gravação e se
a forma de obtê-la viola ou não a privacidade e a intimidade6 do interlocutor.

pela gravação, sem ciência do outro. No ponto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
distinguem as garantias fundamentais envolvidas, pois o art. 50, XII da CF/88 refere-se, unicamente, à interceptação
em sentido estrito (feita por terceiro, sem conhecimento dos interlocutores), matéria regulamentada pela Lei 9.296/96.
Utiliza-se o termo gravação ambiental e gravação clandestina como sinônimos, embora a doutrina faça pequena
distinção para situar gravação clandestina como gênero, sendo espécies as gravações de conversa pessoal,
ambiental ou mesmo telefônica, desde que realizadas por um dos interlocutores. Isso porque a participação de um dos
interlocutores é o que define a possibilidade de se ter como válida a prova obtida por esses meios.
" Art. 50 [omissis]

E ... ]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; [ ... ]
FILHO, Vicente Greco. Interceptação telefônica: considerações sobre a Lei n. 9.296/96. São Paulo: Saraiva,
2008. p 6.
6

Adota-se, aqui, a premissa estabelecida pela doutrina, das diferentes esferas de abrangência da privacidade, com
modalidades diversas de intensidade. Assim, conforme estudo de Guilherme Barcelos, no qual se fundamenta em
Alexy e em sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais, tem-se a esfera da intimidade, mais interior e secreta, ãmbito
nuclear da vida privada, a esfera privada ampliada, de grau intermediário e a esfera do círculo de vida privada,
"em que repousam, por exemplo, as relações interpessoais mais rasas, nas quais não há um amplo grau de
conhecimento da vida alheia". A síntese do autor também merece transcrição: "os conceitos constitucionais de
intimidade e vida privada apresentam interligação, podendo, porém, serem diferenciados por meio da menor amplitude
do primeiro, que se encontra no âmbito de incidência do segundo. Assim, intimidade relaciona-se às relações
subjetivas e de trato íntimo da pessoa, suas relações familiares e de amizade, enquanto vida privada envolve todos os
demais relacionamentos humanos, inclusive os objetivos, como relações comerciais, de trabalho, estudo etc".
BARCELOS, Guilherme. Processo Judicial Eleitoral e provas ilícitas. A problemática das gravações ambientais
clandestinas. Curitiba: Juruá, 2014. p. 71-72.
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No ponto, a pergunta que se coloca é: qual elemento crucial
para se definir violação à intimidade? Quando esta será comprometida ao se
realizarem gravações? Fernando Capez apresenta critério para balizamento:
A gravação somente não será admitida, e considerada ilícita,
quando afrontar outra garantia, qual seja, a da inviolabilidade da
intimidade (CF, art. 50, X). Dessa forma, se, excepcionalmente, o
conteúdo for muito acintoso, a prova poderá, eventualmente,
ser considerada ilícita, por afronta a outra norma de índole
constitucional, a da inviolabilidade da intimidade da vida privada.
A gravação não feriu a inviolabilidade da comunicação telefônica,
mas seu conteúdo acintoso pode torná-la ilícita, ante o suplício
da humilhação imposto ao outro interlocutor, o qual terá sua
intimidade e sua imagem protegidas7 .
(sem destaques no original)
Ademais, o c. Supremo Tribunal Federal consagra tese de que,
em determinados casos, é necessário relativizar-se a privacidade para
proteger-se o interesse público. Confiram-se:
HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. INTERCEPTAÇÃO
AMBIENTAL POR UM DOS INTERLOCUTORES. ILICITUDE DA
PROVA. INOCORRÊNCIA. REPORTAGEM LEVADA AO AR POR
EMISSORA
DE
TELEVISÃO.
NOTI TIA
CRIMINIS.
DEVER-PODER DE INVESTIGAR.
1. Paciente denunciado por falsidade ideológica, consubstanciada
em exigir quantia em dinheiro para inserir falsa informação de
excesso de contingente em certificado de dispensa de incorporação.
Gravação clandestina realizada pelo alistando, a pedido de emissora
de televisão, que levou as imagens ao ar em todo o território
nacional por meio de conhecido programa jornalístico. O conteúdo
da reportagem representou notitia criminis, compelindo as
autoridades ao exercício do dever-poder de investigar, sob pena de
prevaricação.
E ... 1
3. 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 (precedentes) [ ... ]
(HC 87.341, ReI. Min. Eros Grau, DJ de 3.3.2006) (sem destaque no
original)

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2013. p. 392.
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HABEAS CORPUS. PROVA. LICITUDE. GRAVAÇÃO DE
TELEFONEMA POR INTERLOCUTOR. É LÍCITA A GRAVAÇÃO DE
CONVERSA TELEFÔNICA FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES, OU COM SUA AUTORIZAÇÃO, SEM CIÊNCIA
DO OUTRO, QUANDO HÁ INVESTIDA CRIMINOSA DESTE
ÚLTIMO. É INCONSISTENTE E FERE O SENSO COMUM
FALAR-SE EM VIOLAÇÃO DO DIREITO À PRIVACIDADE
QUANDO INTERLOCUTOR GRAVA DIÁLOGO COM
SEQÜESTRADORES, ESTELIONATÁRIOS OU QUALQUER TIPO
DE CHANTAGISTA. ORDEM INDEFERIDA.
(HC 75.338, Rei. Min. Nelson Jobim, DJ de 25.9.98) (sem destaque
no original)
Outro exemplo, bastante significativo, ocorreu no HC
708-14/SP, de relatorja do e. Ministro Celso de Meilo. Na ocasião, a primeira
turma concluiu que a inviolabilidade da correspondência de preso não pode ser
utilizada como meio de acobertar ilícitos. Transcrevo a ementa:
HABEAS CORPUS - ESTRUTURA FORMAL DA SENTENÇA E DO
ACÓRDÃO - OBSERVÂNCIA - ALEGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO
CRIMINOSA DE CARTA MISSIVA REMETIDA POR SENTENCIADO
- UTILIZAÇÃO DE COPIAS XEROGRAFICAS NÃO
AUTENTICADAS - PRETENDIDA ANALISE DA PROVA - PEDIDO
INDEFERIDO. [...]
- A administração penitenciária, com fundamento em razões de
segurança pública, de disciplina prisional ou de preservação da
ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que
respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo único, da
Lei n. 7.210/84, proceder a interceptação da correspondência
remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da
inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de
salvaguarda de praticas ilícitas. [...]
(HC 708-14/SP, ReI. Min. Celso de MeIIo, DJ de 10.3.94)
(sem destaque no original)
O e. Relator pontuou que, embora o art. 41, XV, da Lei
7.210/848 estabeleça direito de o preso se comunicar com o mundo exterior
por meio de correspondência escrita, "razões de segurança pública, de

8

Art. 41 - Constituem direitos do preso:

[ ... ]

-

XV
contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de
informação que não comprometam a moral e os bons costumes.

Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato
motivado do diretor do estabelecimento.
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disciplina penitenciária ou de preservação da ordem jurídica poderão justificar,
sempre excepcionalmente, e desde que respeitada a norma, inscrita no
art. 41, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, a interceptação da
correspondência remetida pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da
inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir instrumento de
salvaguarda de práticas ilícitas".
Ressalto o valor desse julgado para a argumentação proposta
por se demonstrar (ainda que em se tratando do sigilo previsto no art. 50, XII,
da CF/88) a necessidade de se relativizar, motivadamente, alguns direitos
fundamentais, quando houver fortes indícios da prática de atos ilícitos.
Assim,

a jurisprudência desta Corte Superior deve

balizar-se no sentido de, ao mesmo tempo em que preserva de modo
geral direitos fundamentais, tais como os de intimidade e proteção
à vida privada, sopesa a imprescindível e irrestrita observância a valores
como lisura do processo eleitoral, legitimidade e moralidade do pleito e
paridade de armas, a fim de garantir a observância ao princípio
democrático do art. 1, § 1°, da CF188.
Em outras palavras, direitos fundamentais de privacidade e
intimidade não são absolutos e podem ser relativizados em casos específicos
em nome desses pilares democráticos, aqui entendidos como justa causa para
utilização de importante mecanismo probatório.
Em estudo sobre tendências do processo contemporâneo,
Ada Pellegrini Grinover9 adverte que "as liberdades públicas não podem ser
entendidas em sentido absoluto, em face da natural restrição resultante do
princípio da convivência das liberdades, pelo que não se permite que qualquer
delas seja exercida de modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias".
Dito de outro modo, o abuso de direito ou garantia individual,
de forma que se agrida ou viole bens jurídicos da própria coletividade, permite
sua relativização, tendo em vista que não pode se invocar como escudo e
proteção contra penalidades decorrentes dos ilícitos praticados.

GRINOVER, Ada P. Novas Tendências do Direito Processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária. p. 60.
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Daí a necessidade de se valorar, caso a caso e com
cautela, a prova obtida mediante gravações ambientais, mas
admitindo-se como regra não a ilicitude, mas sim a licitude desse
relevantíssimo mecanismo de busca da verdade real.
Ou seja, se a prova tiver sido obtida com provocação ou
induzimento de modo a se retirar da conversa o que se quer obter de
declaração da outra parte, poderá ela ser imprestável no caso concreto.
Porém, simples antagonismo político, choque de interesses e até mesmo
inimizades declaradas não devem prejudicar, em regra, investigações pelo
aprimoramento das instituições democráticas.
Ademais, ao se declarar ilícito todo e qualquer registro
ambiental, as gravações feitas por cidadãos realmente interessados na lisura
do pleito e do processo eleitoral (e que poderiam contribuir para tanto) serão
preteridas, eliminando-se também provas delas derivadas.
Com a devida vênia aos que pensam em contrário, priorizar em
absoluto as garantias constitucionais dos investigados, em processos que
tratem de matéria eleitoral, pode engessar o sistema probatório, cujo efeito
imediato, por demais conhecido, é o aumento da impunidade.
Em paralelo, estabelecer a privacidade e a intimidade como
valores maiores, para se declarar inválida toda gravação obtida
clandestinamente em ambiente fechado, significa dizer que o depoimento
sobre um diálogo também não poderia ser admitido como prova em juízo.
Ora, se um dos interlocutores pode narrar conversa em juízo, e
esse depoimento é aceito como prova testemunhal, por que não poderia
apresentá-la mais fielmente por meio de registro magnético? Trata-se de
notório reforço às alegações prestadas, conforme esclarecido no já citado
RG-QO-RE 583.937, ReI. Min. Cezar Peluso, DJe de 17.12.2009, de onde
transcrevo:
Ao depois, se a ninguém jamais ocorreu descobrir ilicitude à
reprodução, nos depoimentos judiciais de partes e de testemunhas,
do relato de conversas telefônicas de sigilo ou reserva legal, em que
a parte, ou a testemunha, tenha sido um dos interlocutores, seria
despropósito jurídico não menor impedir à parte, ou à testemunha,
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que demonstre, por meio de gravação, a fidelidade da versão
licitamente apresentada ao juízo por via oral. Ou seja, não parece
sensato impedir o uso de gravação que se traduza na prova
cabal da veracidade daquilo que, em juízo, afirme 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 gravação capaz de comprovar a fidelidade do relato ou
conversa, cujo conteúdo se invoque como verdadeiro!
(sem destaque no original)
Essa mesma conclusão foi registrada em outro julgado
proferido pelo Plenário do c. Supremo Tribunal Federal:
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.
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. 50 da Constituição Federal).
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.
[ ... ]
4. Questão de ordem resolvida no sentido da fixação da
competência do Supremo Tribunal Federal para supervisionar as
investigações e da rejeição da proposta de trancamento do inquérito
por alegada ilicitude da gravação ambiental que motivou a abertura
desse procedimento investigatório.
(QO-INQ 2116, redator para acórdão Min. Ayres Britto,
DJe de 29.2.2012) (sem destaques no original)
Percebe-se que não há diferença - entre apresentar gravação
e relatar conversa - que justifique tão forte proteção a uma suposta
privacidade e ou intimidade.
Desse modo, sendo assente no c. Supremo Tribunal Federal a
possibilidade de se utilizar gravação ambiental em processo penal, em que as
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garantias de liberdade contra o Estado recebem maior âmbito de proteção,
qual sentido de se atribuir exegese diversa na persecução eleitoral,
declarando-se ilícita a mesma espécie probatória? Data venha, não há
justificativa para tanto.
Como consequência, a prova colhida por um dos
interlocutores, consistente em gravação em ambiente público ou privado,
não deve ser declarada ilícita de imediato, mas vista com parcimônia
diante do conjunto probatório.
O peso que essa prova adquirirá - pelas circunstâncias
que envolvem o processo eleitoral - é questão a ser aferida no caso
concreto. Sendo certa ou muito provável a sua fragilidade, pelos ânimos e
meios dirigidos à sua produção, deve ser avaliada com cuidado pelo julgador e
preferencialmente acompanhar outras provas.
Nesse sentido, o e. Min. Cezar Peluso, relator do RE/STF
402.717, DJe de 13.2.2009, ressaltou que "não se admitirá a divulgação sem
justa causa de fatos que digam com a privacidade das pessoas. Caberá ao juiz
avaliar. Generalizar a proibição é que não me parece adequado".
Esse o ponto de convergência entre os fundamentos contidos
neste voto e a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal. Não se exclui a
possibilidade de se declarar ilícita a gravação clandestina em ambiente
-

reservado; diante das circunstâncias do caso, pode-se reconhecer a
contaminação dessa prova pelo modo de se obtê-la, mas essa não deve ser a
regra.
A regra, nesses casos, é buscar efetividade do sistema e lisura
do processo eleitoral, princípio que informa a atuação de todos os órgãos
dessa Justiça Especializada, conforme se depreende do disposto no art. 23 da
LC 64/90 (Lei de 1nelegibilidades)10:

10

Dispositivo cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento da ADI 1.082, Rei. Mm. Marco Aurélio,
DJe de 30.10.2014, como se vê na respectiva ementa:
PROCESSO - ELEITORAL - ARTIGO 23 DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 - JUIZ - ATUAÇÃO. Surgem
constitucionais as previsões, contidas nos artigos 70 , parágrafo único, e 23 da Lei Complementar n° 64/90, sobre a
atuação do juiz no que é autorizado a formar convicção atendendo a fatos e circunstâncias constantes do
processo, ainda que não arguidos pelas partes, e a considerar fatos públicos e notórios, indícios e presunções,
mesmo que não indicados ou alegados pelos envolvidos no conflito de interesses.
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Art. 23. O Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos
fatos públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova
produzida, atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que
não indicados ou alegados pelas partes, mas que preservem o
interesse público de lisura eleitoral.
(sem destaque no original)
É o juiz quem decidirá, portanto, sobre o valor preponderante,
devendo optar pelo interesse público, sempre que possível. O conhecimento
de fatos notórios e a existência de fortes indícios da prática de ilícitos, depois
confirmados por gravações ambientais, não pode ser ilidido pelo simples fato
de, em tese, haver privacidade e intimidade a sopesar.
Assim, considerando que os direitos fundamentais de
privacidade e intimidade não são absolutos e devem ser relativizados quando
em jogo a higidez do processo eleitoral, legitimidade e moralidade do pleito e
paridade de armas, proponho adoção da seguinte tese para as Eleições
2016 em diante:
É lícita, como regra, gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, sem conhecimento dos demais e sem autorização
judicial, em espaço estritamente particular.
3. Conclusão
Ante o exposto:
no caso concreto, nego provimento ao recurso especial,
mantendo a improcedência dos pedidos formulados na AIME;
proponho tese para as Eleições 2016 em diante: é lícita,
como regra, gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores, sem conhecimento dos demais e sem
autorização judicial, mesmo que se trate de espaço
estritamente particular.
É como voto.
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ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, eu acompanho em parte o eminente relator. Apenas no que toca à
fixação de tese, eu não o acompanharia até porque, quando os processos das
eleições de 2016 chegarem ao Tribunal, eu e o Ministro Henrique Neves não
estaremos mais na bancada.
Portanto, eu teria dificuldade em fixar a tese. Como os
processos de AIJE ou de AIME chegarão com base em gravação ambiental
ilícita, prefiro não votar na fixação de tese. Aguardaríamos o processo da
eleição de 2016.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN: O Ministro Luiz
Fux vai pedir vista e nós já debatemos esse tema.
A visão que eu tenho do TSE é de que esta não é uma Casa
de alta rotatividade. Pode até ser na perspectiva estritamente formal. Nós
temos responsabilidades não só com o passado, mas também com o futuro. E
teses jurídicas podem ser fixadas por uma composição do Tribunal e alteradas
pela composição seguinte.
O que não podemos, sob o risco de inviabilizarmos ou, pelo
menos, de reduzirmos enormemente a função constitucional deste Tribunal, a
pretexto de que a cada dois anos muda-se a composição deste Tribunal, é
dizer que isso não se aplica para trás e que não se vai fixar tese para a frente,
porque o Tribunal estará com sua composição mudada.
Então, nunca enfrentaremos essas questões.
Faço apenas essa observação, porque já debatemos esse
tema e chegamos à seguinte conclusão: Para trás nós não podemos aplicar,
mas vamos, pelo menos, fixar orientação para o futuro.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Compreendo
perfeitamente, mas prefiro me reservar para decidirmos isso no processo
de 2016.
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PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, peço
vista dos autos.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 2-35.2013.6.20.0038/RN. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorridos: Rosânia Maria
Teixeira Ferreira e outro (Advogados: Erick Witson Pereira - OAB: 2723/RN e
outros).
Decisão: Após o voto do Ministro Herman Benjamin, relator,
negando provimento ao recurso especial eleitoral, mantendo a improcedência
dos pedidos formulados na ação de impugnação de mandato eletivo, e
propondo fixação de tese no sentido de que, a partir das eleições de 2016, é
lícita, como regra, gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem
conhecimento dos demais e sem autorização judicial, mesmo que se trate de
espaço estritamente particular, antecipou o pedido de vista o Ministro Luiz Fux.
Aguardam os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Henrique Neves da Silva,
Luciana Lóssio, Rosa Weber e Gilmar Mendes.
Composição: Ministros Gilmar Mendes (presidente), Luiz Fux,
Rosa Weber, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Henrique Neves
da Silva e Luciana Lóssio.

-

Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Dr. N icolao Dino.

SESSÃO DE 9.2.2017.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente,
cuida-se de recurso especial eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte, que, reformando a decisão primeva, deu provimento ao recurso eleitoral
manejado por Rosânia Maria Teixeira Ferreira e Francisco das Chagas de
Oliveira (candidatos eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito,
respectivamente, no Município de Serrinha dos Pintos, nas eleições de 2012).
Nesse julgado, a Corte Regional reconheceu a ilicitude da
gravação ambiental colacionada aos autos, por meio de mídia eletrônica
em CD, como um dos meios de prova, asseverando, para tanto, haver sido
realizada em ambiente privado, sem o conhecimento dos demais interlocutores
e sem autorização judicial, consoante a jurisprudência deste Tribunal, firmada
para as eleições de 2012.
A referida gravação ambiental - de conversa travada com a
então candidata ao cargo de Prefeito de Serrinha dos Pintos/RN, Rosânia
Maria Teixeira - foi realizada por Jailson Fernandes, no âmbito da residência
do então Chefe do Executivo nessa municipalidade, mediante a utilização de
aparelho celular.
O desiderato de Jailson Fernandes era o de registrar possível
prática de corrupção eleitoral e de abuso do poder econômico, lastreados na
captação ilícita de sufrágio praticada por Rosânia Maria, através da oferta de
passagens, aéreas e rodoviárias, e de dinheiro a eleitores em troca de apoio
político às candidaturas dos recorridos.
Afastado o acolhimento da aludida prova, assentou-se que o
arcabouço probatório dos autos se afigurou insuficiente para comprovar a
prática dos ilícitos eleitorais consubstanciados na corrupção eleitoral e no
abuso do poder econômico.
Confira-se a ementa do acórdão vergastado (fis. 885):
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RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO - PRELIMINAR DE ILICITUDE DA GRAVAÇÃO
AMBIENTAL - ACOLHIMENTO - CORRUPÇÃO ELEITORAL E
ABUSO DO PODER ECONÔMICO - PREFEITO E VICE-PREFEITO
- ELEIÇÕES 2012 - FARTA DEMONSTRAÇÃO DE FATOS
IMPUTADOS AOS RECORRENTES, COM INEQUÍVOCA QUEBRA
DA LISURA DO PLEITO MUNICIPAL - CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE - CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.
Tendo a gravação sido realizada em local privado - dentro da
residência do então prefeito, sem o conhecimento dos demais
torna-se inaplicável o novo entendimento jurisprudencial firmado pelo
Tribunal Superior Eleitoral, 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.
In casu, a gravação afigura-se ilícita, porquanto realizada na
residência do então prefeito, sem o conhecimento dos demais e sem
autorização judicial, não se prestando à comprovação do ilícito
eleitoral, uma vez que é violadora da intimidade. A regra é a
proteção à privacidade. Acolhimento da preliminar. Precedentes do
TSE.
O caderno processual não sinaliza, com o mínimo de segurança
necessária, um juízo de confirmação acerca da ocorrência dos
ilícitos eleitorais, consubstanciados na corrupção eleitoral e abuso de
poder econômico.
Conhecimento e Provimento do Recurso.
Na sessão realizada em 9.2.2017, o eminente relator proferiu
voto no sentido do desprovimento do recurso especial, mantendo o
entendimento exarado no acórdão objurgado que reconheceu a ilicitude da
gravação ambiental realizada em ambiente particular, por um dos
interlocutores, sem o conhecimento dos demais, e sem autorização judicial.
Todavia, assentou que, por se tratar de ilícito praticado nas
eleições de 2012, somente adotava esse posicionamento em observância ao
postulado da segurança jurídica, visto que foi o entendimento firmado para as
eleições de 2010, 2012 e 2014.
Na mesma assentada, assinalou proposta de tese para as eleições
de 2016 e seguintes, sugerindo a consolidação do entendimento de que
"é lícita, como regra, gravação ambiental, realizada por um dos interlocutores,
sem conhecimento dos demais e sem autorização judicial, mesmo que se trate
de espaço estritamente particular".
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Após o voto do Relator, pedi vista dos autos para examinar a
controvérsia com mais vagar. Amadurecidas minhas reflexões, trago-as à
apreciação dos eminentes pares.
Consta da moldura fática delineada no aresto regional que o
presente recurso especial eleitoral teve origem na Ação de Impugnação do
Mandato Eletivo (AIME) ajuizada por Ledimar Fernandes de Queiroz e
Gilcilene de Souza Lemos em desfavor de Rosânia Maria Teixeira Ferreira e
Francisco das Chagas de Oliveira. Os pedidos foram julgados procedentes
pelo juízo a quo para determinar (i) a perda do mandato eletivo dos réus;
(ii) cominar, à titular da chapa (Rosânia Maria), uma multa de R$20.000,00
(vinte mil reais) e (iii) a declaração de inelegibilidade por 8 (oito) anos.
Como dito, o TRE/RN reformou a decisão de primeira instância. Isso
porque a condenação lastreou-se exclusivamente em gravação ambiental realizada por Jailson Fernandes, de interlocução travada com a candidata
eleita ao cargo de Prefeito no município de Serrinha dos Pintos/RN, nas
eleições de 2012, Rosânia Maria. Registrou-se, a partir do conteúdo da
gravação, suposta compra de passagens (aéreas e rodoviárias) por essa
candidata em benefício dos eleitores da mencionada municipalidade, a fim de
angariar-lhes os votos.
O voto que inaugurou a divergência foi proferido pelo Juiz Substituto
Herbert Oliveira Mota. No que importa ao presente caso, extraem-se duas
conclusões de seu pronunciamento: na primeira, ficou consignado que a
captação da conversa foi empreendida por um dos interlocutores sem a ciência
do outro, nestes termos: "Pois bem. Para usar as próprias palavras do douto
juízo sentenciante, tem-se que 'Sem a ciência ou autorização de ROSÂNIA
MARIA TEIXEIRA, o senhor JAILSON FERNANDES gravou, com o seu
aparelho celular, a conversa que manteve com ela acerca da compra de
passa gens à empresa Trento Viagens e Turismo, da qual era empregado.'
(fi. 792)" (fls. 901). Na segunda, restou consignado que esse registro
ambiental invadiu a esfera de privacidade da candidata ora recorrida,
porquanto realizado em ambiente privado (i.e., a residência do então Prefeito
de Serrinha dos Pintos/RN). Vejamos excertos do julgado (fls. 923-924):

REspe no 2-35.2013.6.20.0038/RN

[a] privacidade restou violada por razões eticamente reprováveis,
posto que, do que mais plausível se depreende dos autos, é que a
gravação foi realizada de forma admitidamente premeditada, com o
inescrupuloso e calculado intento de fazer prova apta a reverter na
via judicial o resultado apurado nas urnas.
Nesse ponto, não se deve esquecer que o interlocutor que gravou o
diálogo - tido como simpatizante da candidatura situacional - fez a
dita gravação em reservada reunião na casa do então prefeito, e
menos de uma semana depois, a despeito do que fez parecer,
surpreendeu a todos, revelando-se entusiasta correligionário da
candidatura de oposição, fazendo, inclusive, discursos em seu
palanque.
Em vista desses elementos fáticos, a Corte Regional Eleitoral
potiguar asseverou a ilicitude da gravação ambiental, de forma a convergir as
conclusões do caso sub examine à remansosa jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral alusiva às eleições de 2012, no sentido de que provas desse
jaez ultrajariam a garantia constitucional que proscreve a utilização de provas
ilícitas no processo, ex vi do art. 50, LVI. Vejamos os seguintes precedentes
nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2012. PREFEITO. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ART. 41-A DA LEI 9.504/97. GRAVAÇÃO AMBIENTAL.
ILICITUDE. PRINCIPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

Para as Eleições 2012, deve ser mantida tese de ilicitude de
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem
conhecimento dos demais, em ambiente estritamente particular,
observando-se o princípio da segurança jurídica (ad. 16 da CF/88).
Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
(ED-AgR-REspe n° 43713/DF, ReI. Mm. Herman Benjamin,
DJede 16.11.2016);
ELEIÇÕES 2012. AGRAVOS REGIMENTAIS. AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DOS MANDATOS, MULTA E
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE. PRÁTICAS DE CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO, ABUSO DO PODER ECONÔMICO E
POLÍTICO. CARACTERIZAÇÃO. ILICITUDE. GRAVAÇÕES
AMBIENTAIS. DESCONSIDERAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO.
NÃO PROVIMENTO.
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Cristalizada a jurisprudência deste Tribunal, aplicável às eleições
de 2012, pela ilicitude de prova por meio de gravações ambientais.
Existência de provas documental e testemunhal não derivadas de
provas ilícitas - gravações ambientais -, suficientes a comprovar a
prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico e
político. Posicionamento em sintonia com a jurisprudência deste
Tribunal Superior.
Agravos regimentais aos quais se nega provimento.
(AgR-REspe n° 102-70ISC,
de 20.10.2016); e

Rei. Mm. Rosa Weber,

DJe

Recurso especial. Ação de investigação judicial eleitoral. Gravação
ambiental. Ilicitude da prova.
A atual jurisprudência do Tribunal tem assentado que a gravação
ambiental, realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento
de um deles e sem prévia autorização judicial, consubstancia prova
ilícita e não se presta para fins de comprovação do ilícito eleitoral.
Precedentes: REspe n° 344-26, rei. Mm. Marco Auréiio, DJE
de 28.11.2012, grifo nosso; Recurso Especial n° 602-30, reI. Ministra
Luciana Lóssio, DJE de 17.2.2014.
A captação ilícita de sufrágio foi reconhecida, na espécie, em face
da gravação da conversa entre os candidatos a prefeito e a vereador
e eleitor, a qual é nula e, portanto, não consubstancia suporte para o
reconhecimento do ilícito do art. 41-A da Lei n° 9.504/97,
contaminando, via de consequência, os depoimentos das
testemunhas ouvidas em juízo, pois se trata de prova ilícita por
derivação.
Recurso especial provido.
(REspe n° 577-90/SP, Rei. Mm. Henrique Neves, DJe de 5.5.2014)
A despeito de discordar de forma veemente, acredito que, em
homenagem ao cânone da segurança jurídica, essa orientação que se firmou
no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral deve ser aplicada ao caso vertente
sem prejuízo de uma maior reflexão para processos relativos a eleições
vindouras que debatam, em sede preliminar, acerca da (i) licitude das
gravações clandestinas.
Aliás, esta Corte, em pronunciamentos anteriores, assentou a
necessidade premente de melhor reflexão sobre o tema, reservando-se, no
entanto, a aplicar a jurisprudência iterativa para as eleições de 2012, por
razões legítimas de segurança jurídica e de igualdade de tratamento entre os
candidatos do aduzido prélio eleitoral:
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AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL. ILICITUDE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO.
ELEIÇÕES 2012. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA
SEGURANÇA JURÍDICA.
O Tribunal Superior Eleitoral, nas Eleições de 2012, firmou
entendimento no sentido da ilicitude da prova obtida por meio de
gravação ambiental clandestina e sem prévia autorização judicial,
em razão da violação à intimidade (art. 50, X, da Constituição
Federal) e da boa-fé.
De acordo com a jurisprudência desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no
curso do pleito eleitoral ou após o seu encerramento, impliquem
mudança de jurisprudência não têm aplicabilidade imediata ao caso
concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito
eleitoral posterior, ante a necessidade de preservação da segurança
jurídica e do princípio da igualdade.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-REspe n° 388731MG,
DJe de 20.2.2017); e

ReI. Mm. Henrique Neves,

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 41-A DA
LEI N° 9.504/1997. ABUSO DE PODER POLÍTICO. GRAVAÇÃO
REALIZADA POR UM DOS INTERLOCUTORES.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE CONSIDERA ILÍCITA A PROVA.
SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
[ ... ]
2. Conquanto se guardem reservas em relação à tese de que a
gravação ambiental realizada por um dos interlocutores e prova
ilícita, mormente se verificado que não se cuida de interceptação
telefônica sem autorização, entendida assim como a realizada por
um terceiro estranho a conversa, constata-se que, nas eleições de
2012, a conclusão acerca da ilicitude daquele meio de prova está
consolidada, merecendo reflexão para eleições futuras.
A segurança jurídica implicitamente prevista no ad. 16 da
CF/1 988 recomenda que, neste caso, também das eleições de 2012,
a tese da ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores deve ser aplicada, evitando-se modificação de
entendimento após o encerramento do processo eleitoral, a sugerir
indesejável casuísmo.
Equivoca-se o Ministério Público Eleitoral ao afirmar que, na
ponderação de valores, a decisão agravada prestigiou o direito a
privacidade, pois a decisão impugnada simplesmente afirmou que a
tese da ilicitude da gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores está consolidada, quanto às eleições de 2012, na
jurisprudência do TSE, cuja eventual modificação deve incidir em
pleitos futuros, em respeito ao princípio da segurança jurídica,
implicitamente previsto no ad. 16 da Constituição Federal.
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5. Decisão agravada mantida
Agravo regimental desprovido.
(AgR-REspe n° 821-651SP,
DJede 13.11.2015).

pelos próprios fundamentos.
Rei. Min. Gilmar Mendes,

Por tais razões, reputo que o acórdão regional não merece
reparos, na esteira do voto do eminente relator, porquanto, ao assentar
in casu a ilicitude da gravação ambiental clandestina realizada em local
estritamente privado e, por derivação, das provas dela decorrentes,
a Corte Regional não se distanciou da orientação remansosa deste
Tribunal Superior para o pleito de 2012.
Ex positis, acompanho o voto do eminente Relator, para negar
provimento ao recurso especial, mantendo a improcedência dos pedidos
vindicados na presente AIME.
É como voto.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Senhor
Presidente, eu gostaria de fazer uma observação. Temos essa jurisprudência
aplicável às eleições de 2014 também, mas, em debates, inclusive com a
participação de Vossa Excelência, Ministro Gilmar Mendes, encaminhamos
orientação de que seria válida a partir das eleições de 2016. Do contrário,
nunca faremos a sinalização necessária para a frente.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: E de se submeter à
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator):
Exatamente. Foi esse o sentido de deixar a sinalização para a frente, como já
debatemos aqui.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Penso
que os eleitoralistas, ao usarem isso, precisam ser mais abalizados.
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O debate que se travou - eu nem estava aqui - foi no sentido de que há, na
Justiça Eleitoral, certas peculiaridades. Ou seja, é mais estimulante a incitação
a esse tipo de prova, a concitação para que alguém faça declarações de
compra de votos e tudo mais.
O fundamento, salvo engano, foi do Ministro Gilson Dipp, em
um caso surpreendente, uma jurisprudência liberal daquele ministro, que
integrava a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
O SENHOR MINISTRO HERMAN BENJAMIN (relator): Toco
en passant nesse ponto para deixar claro que esses aspectos devem ser
observados no caso concreto, mas devemos deixar uma sinalização para o
futuro.
Assento em meu voto que é exatamente na Justiça Eleitoral
que mais se justificaria a admissão desse tipo de prova, quando não presentes
esses elementos que Vossa Excelência mencionou.

PEDIDO DE VISTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Senhores Ministros, peço vista dos autos. Trarei com presteza, para que
possamos discutir. E, claro, temos a jurisprudência do Supremo, que, neste
momento, parece também estar buliçosa quanto a essa matéria. Mas a ideia
de que é passível para o direito de defesa ainda permanece. O problema
é que estão implícitos, muitas vezes, concitação, incitação e flagrantes
preparados. É isso que precisamos analisar no contexto geral.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 2-35.201 3.6.20.0038/RN. Relator: Ministro Herman
Benjamin. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorridos: Rosânia Maria
Teixeira Ferreira e outro (Advogados: Erick Wilson Pereira - OAB: 27231RN e
outros).
Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto-vista do
Ministro Luiz Fux, acompanhando o relator, antecipou o pedido de vista o
Ministro Gilmar Mendes.
Aguardam os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar
Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Rosa Weber.
Composição: Ministros Gilmar Mendes (presidente), Luiz Fux,
Rosa Weber, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho, Admar Gonzaga
e Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros

SESSÃO DE 19.9.2017.
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VOTO-VISTA

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Senhores Ministros, a questão controvertida neste recurso gira em torno de
dois temas centrais: (a) eventual licitude da prova produzida mediante
gravação ambiental, realizada em recinto privado por um dos interlocutores,
sem o conhecimento dos demais e sem autorização judicial; e (b) incidência
dos princípios da anterioridade eleitoral e da segurança jurídica relativamente
às eleições de 2012, quando a jurisprudência desta Corte vinha considerando
ilícita a prova assim produzida.
O caso dos autos envolveu os então candidatos a prefeita e
vice-prefeito do Município de Serrinha dos Pintos/RN, Rosânia Maria Teixeira
Ferreira e Francisco das Chagas de Oliveira, os quais, vencedores no pleito
de 2012, tiveram seus mandatos impugnados (AIME) pelos candidatos
derrotados, Ledimar Fernandes de Queiroz e Gilcilene de Souza Lemos.
A gravação ambiental, realizada durante a campanha eleitoral,
deu-se na casa do candidato a vice, local onde Rosânia Maria Teixeira Ferreira
teve conversas gravadas pelo seu interlocutor, Jailson Fernandes, sem o
conhecimento dela e dos demais presentes.
A utilização do registro clandestino de voz pela chapa
derrotada ocorreu após a proclamação do resultado das eleições. No diálogo,
a candidata ao cargo majoritário teria oferecido vantagens a eleitores em troca
de votos, sendo-lhe imputada a prática de compra de votos e abuso de poder
econômico, nos termos do ad. 14, § 10, da Constituição Federal e do ad. 41-A
da Lei n19.504/1997.
A AIME foi julgada procedente em 10 grau com esteio no teor
das conversas gravadas e demais provas derivadas. O TRE/RN acolheu
preliminar da defesa de ilicitude da prova, tendo levado em consideração a
jurisprudência então firmada por esta Corte Superior para as eleições de 2012,
no sentido da imprestabilidade de gravações ambientais realizadas em local
privado.
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Interposto recurso especial pelo Parquet ao argumento de que
as gravações ambientais teriam validade, não se confundindo com
interceptações telefônicas, a Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo
provimento do recurso.
O relator, Ministro Herman Benjamin, votou no sentido da
licitude da prova, independentemente do local em que produzida, público ou
privado. Porém, por força do postulado da segurança jurídica e do princípio da
anterioridade eleitoral, negou provimento ao recurso especial para manter o
acórdão do TRE.
Salientou o relator que o entendimento jurisprudencial desta
Corte para as eleições de 2010, 2012 e 2014, de ser ilícita a prova quando
realizada a gravação em lugar privado ou com expectativa de privacidade,
abonava a decisão adotada pelo regional.
Em face de seu posicionamento quanto à matéria, o relator
propôs a fixação de tese para as eleições de 2016 em diante, nestes termos:
"é lícita, como regra, gravação ambiental realizada por um dos interlocutores,
sem conhecimento dos demais e sem autorização judicial, mesmo que se trate
de espaço estritamente particular".
O Ministro Luiz Fux, em seu voto-vista, acompanhou o relator e
apontou para a necessidade da viragem jurisprudencial decorrente do quanto
decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria
(RE n° 583.937), considerando lícita prova desse jaez, como também por não
se justificar eventual tratamento diferenciado dispensado pela Justiça Eleitoral
pautado em exaltações e animosidades próprias ao processo eleitoral.
Pois bem, pedi vista para melhor análise da questão
envolvendo gravações ambientais realizadas por um dos interlocutores, sem
conhecimento dos demais e desprovida de autorização judicial, em ambientes
privados ou dotados de alguma expectativa de privacidade.
Como é público e notório, tem sido crescente o incremento de
gravações ambientais com o intuito de se produzirem provas pelo Estado, nas
hipóteses taxativamente admitidas pelo ordenamento jurídico, e também pelo
público em geral, nas mais diversas situações e para todo e qualquer

L
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procedimento, em todas as áreas do Direito (Penal, Civil, Trabalhista,
Administrativo, etc.).
Esse método de atuação do particular tem atendido a
multifacetados objetivos, ultrapassando a gravação ambiental a barreira
jurisprudencial inaugural que a admitia nos limites da defesa de direito próprio.
Abarcam-se muitas outras finalidades, dentre as quais destaco, pelo
ineditismo: escutas clandestinas realizadas para incriminar terceiros, para
desvelar supostos crimes ou, até mesmo, para viabilizar acordos de
colaboração premiada.
Em todos esses casos não é difícil divisar o móvel que tem
animado a produção dessa espécie probatória, à qual se está emprestando
contornos de ato investigatório, típico de função de Estado.
É certo que esta Corte Superior havia fixado, para a validação
da gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, o critério do lugar,
ou seja, lícita seria quando realizada em lugar público. Tratando-se de local
privado ou com expectativa de privacidade, a gravação seria ilícita.
A preocupação que trago se assenta na fixação de critério
despido de cientificidade para a análise de questão de suma importância:
conferir-se o selo da licitude a gravações clandestinas independentemente das
circunstâncias de tempo (dia ou noite), lugar (público ou privado) e,
especialmente, do elemento anímico da conduta do autor da gravação. Sem
tais fatores de contenção, aberto está o caminho da transmutação em regra
daquilo que deveria ser exceção.
Em outras palavras, tem-se relevado um dado meramente
objetivo, lugar em que a gravação é feita pelo interlocutor, sem perscrutar o
essencial, o aspecto subjetivo da prova, da legitimidade do agente para
empreender caminhos extremamente sensíveis do ponto de vista
constitucional.
O resultado dessa permissividade, estamos vendo, tem sido a
completa aniquilação de direitos fundamentais básicos, como o direito ao
sigilo, o direito à privacidade e ao silêncio, para ficarmos apenas com esses
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direitos constitucionais diretamente envolvidos em uma gravação clandestina
de conversas.

Anote-se: o poder destrutivo dessa nossa tolerância ultrapassa

a esfera do direito, atinge a sociabilidade, as relações humanas, a necessidade
básica de comunicação ativa e passiva das pessoas, a vida em comunidade,
enfim, a convivência em grupos, como é próprio da natureza humana.
As interações sociais estão na base das necessidades
humanas, sendo altamente pernicioso destruir espaços de intimidade mínimos
para que as relações ocorram com naturalidade. Disse o poeta inglês
John Donne: "nenhum homem é uma flha, isolado em si mesmo; todos são
parte do continente, uma parte de um todo".
Do direito comparado colhe-se, observada a vasta doutrina
portuguesa a respeito da gravação das conversações ou comunicações entre
presentes, o perigo da chamada "vitrificação da vida privada", que coloca em
risco a privacidade, indispensável para o desenvolvimento do ser humano,
conforme alerta Benjamin Silva Rodrigues, juiz jubilado do Supremo Tribunal
de Justiça de Portugal, escorado em lições de Costa.Andrade e Jorge Miranda,
entre outros11.
Daí fazer-se a distinção naquele lado do Atlântico, in verbis:
[ ... ] Uma coisa é uma escuta, outra é a escuta das pessoas cara a
cara. Como é que se metem microfones ocultos legitimamente na
casa das pessoas a título de escutas? E que há uma diferença
fundamental: quando falamos ao telefone atiramos com a palavra,
não sabemos para onde. Corremos um pouco por risco próprio,
isto é, temos que ter cuidado. A palavra que proferimos ao telefone é
como a pedra que atiramos, sabe-se lá onde vai cair, temos que ter
cuidado. Ora, tais precauções já não as temos nas comunicações
cara a cara, visto que, aí, confiamos nas pessoas com quem
falamos. [ ... ]
Sustenta referido autor lusitano ser inadmissível, com base na
Constituição e no Código de Processo Penal de Portugal, a interceptação das
comunicações entre presentes nas habitações, "devendo a norma, neste

RODRIGUES, Benjamim Silva. Das escutas telefónicas. Tomo 1. A Monitorização dos Fluxos Informacionais e
Comunicacionais. 2. ed., rev. actual, e aum. Coimbra: Coimbra Editora. 2008. p. 439-440.
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ponto, sofrer uma interpretação restritiva, no sentido de que tal interceptação e
gravação das comunicações ficam afastadas quando as conversações e
comunicações ocorrem nos chamados espaços de intimidade".
A propósito dessa conclusão, no caso Vetter versus França,
julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos (Requetê n° 59842/00 Deuxième Section) em 31 .5.2005, quando se abordou o tema da sonorização
de uma habitação protegida pelo regime das escutas telefônicas previsto no
Code de Procédure Pénale francês, entendeu o Tribunal Europeu que
"tal procedimento violava o artigo 81da CEDH no que respeita à intimidade da
vida privada, nomeadamente em virtude de se considerar duvidosa a
necessidade dessa medida numa sociedade democrática" (grifos nossos).
Para finalizar e ressaltar o cuidado da comunidade europeia
com a questão da privacidade, na linha de pensamento de Jorge Miranda,
outros princípios sensíveis são ainda colhidos no manejo indiscriminado de
comunicações alheias, visto que o direito à palavra abarca também o direito à
reserva da palavra inerente ao processo comunicacional, bem como o direito à
sua transitoriedade (da palavra)12
Aqui, da forma como as coisas andam, a investigação criminal
está tornando-se "terra de ninguém". Todos investigam tudo e do jeito que
melhor convém aos interesses do momento. E, mais grave, consumada a
gravação clandestina, sobrevém a chancela do Poder Judiciário legitimando
flagrantes violações a direitos fundamentais.
Nessa toada, investido do ofício de investigador, o particular
usurpa função do Estado, sem, contudo, adstringir-se ao correspondente ônus
próprio da responsabilidade do agente público em um Estado de Direito
democrático.
Observe-se que na gênese da gravação ambiental coexistem
direitos da mais alta estatura (privacidade, intimidade, sigilo, silêncio e
imagem). Daí o tratamento rígido dispensado pela legislação aplicável à

12

Id. ibid., p. 489.
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espécie, conforme se infere, primeiramente da Lei n° 9.034/1995 (art. 20,
inciso IV), depois da Lei n° 12.850/2013, que, no Capítulo II, disciplinando a
investigação e os meios de obtenção da prova, estabelece:
Art. 30 Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos,
sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de
obtenção da prova:
II - captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou
acústicos;

A matéria está indiscutivelmente submetida à reserva de
jurisdição, extraindo-se do inciso X do art. 50 da Constituição Federal a mais
forte barreira à invasão da intimidade:
Art. 50 [ ... ]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material
ou moral decorrente de sua violação;

A escuta ambiental pode ser autorizada pelo juiz no âmbito da
persecução penal. Ademais, está adstrita ao catálogo de crimes previsto na lei
(art. 20 da Lei n° 12.850/2013).
Não se tem dúvida de que uma pessoa premida por
chantagistas ou ameaçada em direito próprio ou alheio, nos limites do
necessário, está legitimada a gravar conversas com seu algoz. Fora disso, em
regra, imprescindível que haja a prévia autorização judicial para captação
ambiental de conversas, em lugar privado, nos casos previstos em lei.
Apenas a autoridade judiciária está legitimada
constitucionalmente a suspender os direitos fundamentais que orbitam em
torno de conversas entre particulares, travadas em recinto privado ou do qual
defluem expectativas de privacidade.
Nesse diapasão, ainda que o principal destinatário dos direitos
fundamentais seja o Estado, não se pode olvidar que sua eficácia atinge
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também as relações privadas. Os efeitos, pois, das liberdades públicas não
são exclusivarnente verticais, da pessoa humana frente ao Estado, mas
também horizontais, entre particulares.
Registro, por conseguinte, que o particular não goza de
liberdade absoluta para produzir, sem cerimônias, gravações clandestinas e
delas pretender extrair efeitos jurídicos perante o Poder Judiciário.
Avulta-se necessário aquilatar o móvel que anima o agente da
escuta, que adentra espaço privado, invade o recôndito da intimidade, para ali
realizar clandestinamente gravações de som e imagens com a finalidade de
produzir provas. É daí que se vai extrair sua legitimidade, a necessidade da
medida e sua adequação ao fim colimado.
De outro modo, sem essas balizas, direitos fundamentais da
pessoa objeto da gravação sucumbiriam diante da ação do interlocutor,
burlando-se a lei, contornando-se as garantias constitucionais à sua proteção.
Fatos recentes têm demonstrado a veracidade dessa assertiva.
Gravações clandestinas feitas a mando e orientação de
agentes do Estado, sem autorização judicial, estão indiscutivelmente viciadas
pela ilicitude. O particular que grava terceiros movido por suas paixões
eleitorais, ou que atua como se investigador policial fosse, ou ainda para
garantir uma espécie de bill de impunidade, o que se daria com delator em
potencial, que utilizará da gravação se e quando pilhado na prática delitiva, não
deveria merecer o placê do Judiciário.
Assinale-se: o interessado que atua por conta própria ou sob o
comando e orientação de autoridade (polícia ou Ministério Público), sem
autorização judicial, ingressando em locais colocados ao abrigo da proteção
constitucional da intimidade para gravar conversas, filmar pessoas, também
deve obediência aos ditames legais e constitucionais relativos aos direitos
envolvidos.
O fato de ser o agente da gravação partícipe da conversa não
lhe outorga poderes absolutos para violar direitos fundamentais.
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Perceba-se que gravações clandestinas em ambientes
privados remetem a relevantes questões relacionadas com formas invasivas de
investigação, para as quais existem leis próprias de regência.
No Direito português, por exemplo, tais temas são tratados no
regime jurídico restritivo das chamadas "acções encobertas" (Lei n° 101/2001).
O art. 1671 do Código de Processo Penal português dispõe nesse sentido:
1 - As reproduções fotográficas, cinematográficas, fonográficas ou
por meio de processo electrónico e, de um modo geral, quaisquer
reproduções mecânicas só valem como prova dos factos ou coisas
reproduzidas se não forem ilícitas, nos termos da lei penal.
No plano da investigação criminal às ocultas, no escólio do já
citado juiz do Tribunal Constitucional de Portugal, Benjamim Silva Rodrigues,
as ações encobertas são atuações camufladas, desconhecidas dos
investigados, por isso devem ser desenvolvidas por agentes do Estado ou por
"terceiro sob o controlo da Polícia Judiciária para a prevenção ou repressão de
crimes"1 , mediante prévia autorização judicial.
Nosso ordenamento jurídico não descurou da adoção de
medidas rígidas na abordagem das chamadas liberdades públicas, de modo a
impedir o esvaziamento ou a aniquilação de direitos do investigado.
Observe-se que a natureza da atuação do particular, gravando
conversas em lugar protegido pela privacidade, não difere daquela
estabelecida para o agente infiltrado. A infiltração, permitida apenas a
agentes de polícia mediante autorização judicial, deve observar certos
parâmetros, tendo aplicação apenas para determinados crimes, conforme
dispõem as Leis nos 11.343/2006 e 12.850/2013 (tráfico de drogas e
organização criminosa).
Como dito, o particular que se aventura a fazer gravações
clandestinas, orientado por agentes do Estado ou não, estaria livre de tais
controles, podendo produzir provas sem a necessidade de observar critérios
legais rígidos estabelecidos para cada espécie probatória.

13

Id. Da Prova Penal. Tomo VI.- Novos métodos "científicos" de investigação criminal nas fronteiras das nossas
crenças. 1. ed. Lisboa: Rei dos Livros, 2011. p. 382.
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Não se pode descartar, igualmente, que nesse modelo de
atividade invasiva do particular, sem amparo legal, existe a possibilidade de
incitação a diálogos duvidosos, surgindo aí a nefasta figura do agente
provocador do delito ou do flagrante preparado, espécies proibidas pelo
ordenamento pátrio.
Para todas essas situações hipotéticas existem barreiras
legais, às quais deve sujeitar-se o particular. A infiltração de agentes dá-se nos
moldes estabelecidos no ad. 53, inciso 1, da Lei n° 11.343/2006, ou no ad. 10 e
seguintes da Lei n° 12.850/2013; o ad. 17 do Código Penal rechaça a figura do
agente provocador ou a cenografia do flagrante preparado.
No âmbito da inviolabilidade do domicílio, nos termos do ad. 51,
inciso Xl, da Constituição Federal, ninguém pode negar que a autorização do
morador obtida pelo agente público mediante fraude vicia a busca domiciliar e
invalida eventuais provas encontradas por clara ofensa ao comando
constitucional de ser a casa asilo inviolável.
Na mesma linha de raciocínio, o particular não está autorizado
a ingressar em casa alheia utilizando meios enganosos para realizar gravações
clandestinas e incriminar moradores e convivas. Admitir-se o contrário seria
decretar o fim das garantias constitucionais alusivas ao devido processo legal,
à vida privada e à intimidade.
Os órgãos da persecução penal poderiam facilmente contornar
a reserva de jurisdição imposta a determinadas matérias, bastando ter em
mãos algum interessado disposto a participar da investigação. As provas
produzidas pelo particular, tendo como meta sua utilização em processo
judicial, devem ser submetidas ao crivo da respectiva moldura legal, cabendo
ao Poder Judiciário recusar métodos espú rios de produção probatória.
Sem isso, o particular investido indevidamente de funções de
Estado, agindo como investigador policial, atuaria livremente, sem o
correspondente ônus imposto ao agente público, dispensado de prévia
autorização judicial e até mesmo do dever de alertar o investigado do direito a
não autoincriminação.
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A reação a métodos probatórios invasivos remonta à idade
medieval e acentuou-se no iluminismo, quando ganhou corpo o adágio latino
nemo tenetur se detegere, cuja expressão máxima traduz-se na proibição à
autoincriminação. Não podemos retroceder (princípio da proibição do
retrocesso).
Importante salientar que todo e qualquer meio de prova
utilizado no inquérito, ou mesmo em juízo, deve conformar-se ao direito a não
autoincriminação. O nemo tenetur estará presente do começo ao fim do
processo, como um vigilante atento para impedir que o acusado seja reduzido
a objeto da pretensão punitiva estatal.
O direito ao silêncio nada mais é do que um direito vivo e
dinâmico de oposição e de resistência perante a investigação, simbolizando
com primacial força os direitos à ampla defesa e à presunção de inocência,
que nada mais são do que projeções resplandecentes do due process of Iaw
moderno.
A mesma diretriz tem aplicação na atuação particular daquele
que pretenda produzir provas, seja na defesa de direito próprio, seja na defesa
de algum outro interesse legítimo.
Enfim, sem freios, o particular tudo poderia, inclusive utilizar-se
de meios enganosos para ludibriar a autorização do morador e ingressar em
casa alheia, onde, sem o conhecimento de ninguém, passaria a efetuar
escutas e gravações ambientais clandestinas para usar como prova, sem
observância ao respectivo procedimento probatório.
É preciso ter cuidado, especialmente nessa quadra da história
em que o pretexto do combate à criminalidade tem relegado postulados
constitucionais básicos, O Judiciário deve ter cautela para não dar foro de
legitimidade a quem não está investido de funções investigativas e, com isso,
fomentar o surgimento de uma espécie de stasi no seio social.
Portanto, a questão alusiva à gravação clandestina realizada
por um dos interlocutores não deve ser analisada exclusivamente segundo o
critério objetivo do lugar. Deve, sobretudo, ater-se ao aspecto da legitimidade
de quem a empreende e à proporcionalidade do meio de prova utilizado.
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Homologar esse tipo de atuação, aceitar gravações ambientais
clandestinas independentemente do lugar em que realizadas e do móvel que
anima a atuação do agente é ferir de morte a carta de direitos fundamentais, é
decretar a falência do Estado. A função do Poder Judiciário é ser o guardião da
Constituição, não o seu carrasco!
É preciso perscrutar os motivos do autor da gravação, sua
necessidade, adequação e ponderar os interesses envolvidos.
Trata-se, pois, de também concretizar o princípio da
proporcionalidade na realização pelo particular de gravações ambientais
clandestinas, avaliando-se a real necessidade da medida e a impossibilidade
de obter, por outros meios, a prova que se pretenda produzir, ponderando os
direitos em colisão envolvidos. Estabelece-se, pois, uma relação entre meio e
fim para só então avalizar a licitude da prova.
O critério da proporcionalidade assenta-se na justa medida da
atividade investigatória, não podendo ser dissociado da ideia de Estado de
Direito democrático. Configura-se como a proibição do excesso, indicativo da
incidência de outras medidas quando menos lesivas e adequadas à hipótese.
O caso dos autos, por exemplo, não passa na peneira da
proporcionalidade, porquanto o investigador particular produziu prova antes
das eleições (gravação em 15.9.2012), mas dela utilizou-se, por si ou por
outrem, somente após a proclamação de resultado desfavorável aos
candidatos concorrentes.
Poderia ter adotado imediatas medidas, mas não o fez.
O interlocutor agiu imbuído de interesses meramente egoísticos, ao que
parece. Empregou meios enganosos para ingressar em casa alheia, onde
clandestinamente efetuou gravações de conversas travadas em ambiente
privado. Fez uso do diálogo captado somente depois de derrotado o seu
candidato ao cargo majoritário, não se sabe movido por quais interesses,
patrióticos ou em troca de recompensas.
A prova assim produzida é evidentemente ilícita,
independentemente da questão do lugar em que realizada a gravação.
0 Judiciário não pode chancelar tais comportamentos ilegítimos.
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Por isso, com o respeito devido aos demais, não posso
concordar com a proposta de tese apresentada pelo relator, que pode sugerir a
transformação de uma exceção em regra de investigação.
Ante o exposto, acompanho o relator no resultado e nego
provimento ao recurso, devendo ser mantido o acórdão regional,
considerados o princípio da segurança jurídica nas eleições de 2012 e também
os fundamentos mencionados anteriormente.
Nesses termos, faço a seguinte proposta de fixação de tese
para as eleições de 2016 em diante: a gravação ambiental clandestina,
realizada por um dos interlocutores em lugar privado ou com expectativa
de privacidade, sem o conhecimento dos demais e sem prévia
autorização judicial, deve ser reputada ilícita.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Senhor Presidente, tenho a
impressão de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era diversa à
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. E, seguindo a jurisprudência do
Supremo, a sinalização do relator, minha e agora parece que do Ministro
Admar Gonzaga, é no sentido contrário, de considerar lícita a prova.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Vossa Excelência me permite um aparte? O exame que fiz da
jurisprudência do Supremo, de há muito, é que há uma sutileza que devemos
considerar nesta Corte. A jurisprudência lá fixada é no sentido de que a
utilização da gravação se dê como matéria de defesa.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Essa
é a hipótese.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Em matéria eleitoral, aqui está sendo feita para atacar, para acusar.
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E, dada a paixão que aflora no processo eleitoral, isso envolve risco de
produção de cenários artificiais.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: É ponderável.

VOTO

O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Senhor Presidente, nesse caso específico, eu acompanho o Vossa
Excelência, justamente, por essa nuance. Além do fato de que o processo é
de 2012 para fixar uma orientação para uma eleição que já passou, que é
de 2016. Talvez seja o caso de nos reservamos para apreciar um processo da
eleição de 2016 e, nesse processo, entabularmos uma discussão mais
verticalizada.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
A questão aqui é de espaço privado, gravação privada, sem nenhuma hipótese
de defesa.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Exato.
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: No caso, estou
acompanhando o Ministro Herman Benjamim, por se tratar de eleição de 2012.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Eu estou acompanhando. Mas, como o ministro relator apresentou uma tese
para 2016, essa foi a razão de meu pedido de vista.
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Fosse eu apontar
alguma sinalização para eleição futura, ou para a eleição de 2016, seria no
sentido de entender como ilícita a prova produzida dessa forma para a
acusação e não para a defesa.
O SENHOR MINISTRO TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO
NETO: Parece-me, Ministro Luiz Fux, que esse detalhe está presente na
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jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - pelo menos da análise que fiz.
Lá, sempre o uso foi reservado à matéria de defesa. Aí, sim, de fato, a prova
pode ser...
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
Achaque, casos de extorsão. Mas o problema é que houve aqueles episódios
mais ou menos caricatos, de pessoas que entram em uma reunião.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: A verdade é que essa
prática Juruna se vulgarizou.
O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Ficaremos aqui
tratando de flagrante preparado a todo tempo.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Esses
dias alguém me relatou que dois advogados, parceiros em uma causa,
estavam conversando sobre estratégias e tudo mais e um deles percebeu que
o outro fazia uma gravação.
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX: Não é a melhor regra de
convivência social.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente):
E, claro, na política isso passa a ser utilizado.

VOTO

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:
Senhor Presidente, acompanho Vossa Excelência, com a devida vênia do
relator.

.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
peço vênia para acompanhar o relator. Talvez pudéssemos deixar a fixação da
tese para o momento de exame de algum processo relativo às eleições
de 2016.
Na verdade, a jurisprudência do Supremo, como aponta o
Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, tem se manifestado nessa linha, mas
com foco específico.

VOTO (reajuste)

O SENHOR MINISTRO ADMAR GONZAGA: Senhor
Presidente, também eu acompanho o relator, sem fixar tese. Fosse eu fixar
tese, seria no sentido contrário.
A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Sem fixação de tese.
Damos negativa de provimento, sem fixação de tese.

VOTO (reajuste)

RO GILMAR MENDES (presidente): Claro.
ncordo também, se não for fixar tese.
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EXTRATO DA ATA

REspe n° 2-35.2013.6.20.00381RN. Relator originário: Ministro
Herman Benjamin. Redator para o acórdão: Ministro Luiz Fux. Recorrente:
Ministério Público Eleitoral. Recorridos: Rosânia Maria Teixeira Ferreira e outro
(Advogados: Erick Wilson Pereira - OAB: 2723/RN e outros).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao
recurso especial eleitoral, mantendo a improcedência dos pedidos formulados
na ação de impugnação de mandato eletivo, nos termos do voto do relator.
Votaram com o relator os Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Admar
Gonzaga, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Luiz Fux, Rosa Weber e Gilmar
Mendes. Redigirá o acórdão o Ministro Luiz Fux.
Composição: Ministros Gilmar Mendes (presidente), Luiz Fux,
Rosa Weber, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Admar Gonzaga e
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Procurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 19.12.2017.*

ian Benjamin, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, Admar

