
P A R E C E R  
 
A Coligação “A Força da União” ingressou com investigação judicial eleitoral contra 

Izaque Rios da Costa Júnior e Domingos Nafitel Ramos Oliveira, candidatos a Prefeito e Vice-
Prefeito pelo grupo opositor, alegando abuso de poder político e econômico por parte destes, 
cuja propaganda eleitoral teria sido afixada irregularmente em um ônibus público e em um 
veículo estacionado na Delegacia; além disso, teria ocorrido, em troca de votos, promessa de 
empregos pelo primeiro réu e oferta de dinheiro por uma preposta sua, Dailda Guimarães Costa. 
Juntaram fotografias, negativos, diversos documentos e um CD degravado, no qual alegam haver 
a voz do primeiro réu, que estaria barganhando votos em troca de benesses. 

Citados, os requeridos contestaram e levantaram preliminares de perda do objeto, 
porque a AIJE teria sido oferecida após as eleições, e de incongruência de ritos entre a Lei nº 
9.504/97 e a Lei Complementar nº 64/90, ambas rejeitadas pela Juíza Eleitoral. No mérito, 
afirmaram a) que o adesivo de sua propaganda fora colado no ônibus por terceiro; b) que não 
constitui ilícito que lhe possa ser reputado o fato de outrem estacionar, na Delegacia de Polícia, 
um carro com propaganda eleitoral; c) que as fotografias acostadas à inicial não comprovam a 
suposta compra de votos por Dailda Guimarães Costa; d) que o primeiro autor não participou do 
diálogo inserido no CD destes autos e, mesmo que o tivesse feito, tal prova seria ilícita, porque a 
gravação ocorrera sem seu conhecimento. 

Em audiência de instrução, foram tomados os depoimentos pessoais das partes porque a 
autora não arrolou testemunhas e os réus dispensaram a oitiva das que indicaram na contestação.  

A questão se resume em demonstrar se houve: a) uso de propaganda eleitoral em bem 
utilizado para transporte público; b) afixação de adesivo de propaganda em carro particular 
estacionado na Delegacia de Polícia; c) entrega de dinheiro por preposto em troca de votos; d) 
promessa de emprego e outras benesses para obter votos. 

Para provar as hipóteses “a”, “b” e “c”, a autora juntou fotografias, que foram 
refutadas pelos réus da seguinte forma: a) apresentaram depoimento policial de Fabiano João de 
Jesus Araújo, a pessoa que fotografara o ônibus e que fora acusada de colar o adesivo para 
prejudicar os réus, o qual assumiu participar ativamente na campanha da autora; b) negaram 
qualquer conhecimento quanto ao estacionamento do veículo em frente à Delegacia, o que, 
segundo eles, não constituiria ilícito eleitoral; c) recusaram a existência de compra de votos por 
Dailda, fato, inclusive, que não estaria provado nas fotografias, que só a demonstram dialogando 
com uma pessoa.  

A fim de comprovar a situação do item “d”, a investigante juntou um CD degravado 
em que alega haver uma conversação entre o primeiro investigado e destinatários de promessas 
de emprego em troca de apoio à candidatura dele. Em resposta, os réus alegaram que a voz de 
nenhum deles estaria na gravação, a qual entendem ilícita por ter ocorrido sem o consentimento 
dos interlocutores. 

Cabe a quem alega provar: esse adágio, conhecido em Direito, consubstanciou-se no 
art. 333 do Código de Processo Civil. No caso, compete à autora demonstrar cabalmente como, 
quando e onde ocorreram o abuso de poder político e econômico e imputar, sem sombra de 
dúvida, a responsabilidade dos investigados em relação a tais condutas, sob pena de a Justiça 
Eleitoral não poder condenar estes, principalmente em se tratando de disputas políticas, onde a 
emoção tira a razão dos contendores. 

A materialidade da situação alegada no item “a” supracitado encontra-se demonstrada 
nos autos com as fotografias de fls. 45 a 47, no entanto há de se deixar explícita a autoria em caso 
de propaganda irregular, pois a responsabilidade objetiva só pode ser considerada em casos 
extremos, quando as circunstâncias evidenciarem que o candidato tinha conhecimento da 
ilegalidade, o que não é o caso. Essa tem sido a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, 
inclusive na Resolução nº 21.610/2004, que trata sobre propaganda eleitoral: 



“Art. 72. Para a procedência da representação por propaganda 
irregular, esta deve ser instruída com prova da materialidade da 
propaganda, sendo também imprescindível a comprovação da autoria 
ou de que o beneficiário dela teve prévio conhecimento, caso este não 
seja por ela responsável, não sendo admitida a mera presunção para a 
imposição da respectiva sanção. 

Parágrafo único. O prévio conhecimento do candidato estará 
demonstrado se este, intimado da existência da propaganda irregular, 
não providenciar, no prazo de vinte e quatro horas, sua retirada ou 
regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso 
específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido 
conhecimento da propaganda. (Acórdão nº 21.262, de 07.08.2003)” 
No caso concreto, não se poderia exigir que o candidato a prefeito tivesse ciência da 

colagem de um pequeno adesivo seu no fundo de um ônibus que transitava na zona rural, podendo 
muito bem  esta afixação ter sido feita por qualquer outra pessoa, sem sua autorização. Dessa 
forma, não há como atribuir-lhe a autoria de tal ato a ponto de condená-lo nesta ação de 
investigação judicial eleitoral. 

Por sua vez, a hipótese “b” carece até mesmo de amparo jurídico, uma vez que não 
constitui ilegalidade afixar-se propaganda em um carro particular, mesmo que este se encontre 
estacionado na Delegacia de Polícia. A lei proíbe a propaganda em bens públicos, não a impedindo 
em um privado. Ainda que remanescesse ilicitude nessa atitude, não se poderia imputá-la aos 
candidatos, pelas mesmas razões explanadas quanto ao item “a”, por não haver responsabilidade 
objetiva. 

Em relação à situação “c”, não se demonstrou a compra de votos alegada pela autora. 
As fotografias de fls. 50 a 52 apenas apontam várias pessoas em uma rua, entre as quais duas 
conversando, sendo que uma está com alguns papéis na mão. No máximo, elas poderiam servir de 
indício quanto à suposta transação ilícita, mas, isoladas, nada significam, pois sequer há como 
identificar que se está entregando dinheiro, muito menos que se exige, como contrapartida, algum 
voto. Desse modo, ela também não permite o êxito desta ação judicial. 

Cabe uma análise mais cuidadosa quanto à situação exposta na alínea “d” (a promessa 
de emprego supostamente feita pelo próprio primeiro investigado e gravada no CD). Inicialmente, 
há de se verificar a licitude da prova, questionada pelos réus. Como segundo informa o autor, a 
gravação teria sido realizada por Fabiano João de Jesus Araújo, uma das pessoas que conversara 
com o candidato, sem o conhecimento deste, ela é caracterizada como uma gravação clandestina, 
de acordo com a lição de Fernando Capez (in Curso de Processo Penal, Saraiva, 1999, 3ª. ed., São 
Paulo): 

“Gravações clandestinas: é a praticada pelo próprio interlocutor 
ao registrar sua conversa (telefônica ou não), sem o conhecimento da 
outra parte.” 
Embora a Constituição Federal resguarde a privacidade, proibindo devassar-se a 

intimidade de uma conversa telefônica ou de uma correspondência epistolar, captando-a sem o 
conhecimento dos interlocutores, não se pode estender tal proteção a um diálogo em ambiente 
aberto, principalmente quando a gravação é realizada por um dos comunicadores, pois aquele que 
desconhece a captação, ao expor oralmente seu pensamento ao outro, fá-lo porque o escolheu, 
tornando-o também proprietário do diálogo, logo não há invasão de sua privacidade sem sua 
permissão. A preservação da intimidade que leva a Constituição Federal a impedir a gravação só 
ocorre em casos de interceptação, ou seja, quando um terceiro tem acesso ao conteúdo da 
conversação sem ciência de qualquer um dos envolvidos. Tanto é assim que só se considera 
violação de uma correspondência escrita, quando ela é aberta por um terceiro, não havendo 
ilicitude quando o destinatário a apresenta como prova em qualquer processo ou publica o seu 



conteúdo. Como a escolha do interlocutor é livre pelo emissor da mensagem, aquele poderá gravá-
la e utilizá-la, uma vez que houve expressa vontade do emitente em manifestar o pensamento. 
Nesse sentido, segue a interpretação da doutrina e da jurisprudência: 

“A violação de correspondência, com maltrato à liberdade de 
pensamento resguardada pela Constituição Federal, somente se concretiza 
quando se tratar de correspondência fechada.” (STJ – 6ª T. – RHC 67/9 – j. 
24.11.97 – DJU 08.06.98, p. 178) 

“A gravação de conversa telefônica por um dos interlocutores não 
é interceptação, sendo lícita como prova no processo penal (...).” (STJ – 
RHC – j. 28.04.98 – RT 755/580) 

“Constitui meio lícito de prova a fita magnética contendo 
conversa entre vítima e acusado, desde que gravada por um deles, 
cingindo-se a vedação do art. 5º, XII, do texto constitucional à 
interferência clandestina de terceiro no diálogo, sem o conhecimento 
de, pelo menos, um dos interlocutores.” (TAMG – 1ª C. – AP – j. 
23.04.96 – RT 737/687) 

“Em face da permissão constitucional, de quebrantar-se o sigilo 
das comunicações telefônicas, importa apartar três situações diversas: 
devassa, por alguém, da conversa alheia, sem conhecimento dos 
falantes; escuta de conversação telefônica, possuindo o devassador 
consentimento de um dos interlocutores; gravação, realizada, de forma 
oculta, encoberta, por um dos falantes, da conversa. Observe-se que a 
figura do devassante inexiste na derradeira situação. (...) Admite-se, em 
regra, que a interceptação apenas irrompe se e quando existe o 
devassador da conversação ocorrente entre outras pessoas (como 
diziam, já, o art. 151, § 1º, II, do CP e o art. 56 e parágrafo único da Lei 
nº 4.117/62). (...) A gravação de conversa telefônica, feita por um dos 
interlocutores, de forma escondida, não interessa ao sigilo das 
comunicações de que se cuida.” (PITOMBO, Sérgio. Bol. IBCCrim 49, 
dez-1996, p. 7-8) 

“(...) a gravação unilateral feita por um dos interlocutores, com o 
desconhecimento do outro, chamada por alguns de gravação clandestina 
ou ambiental, não é interceptação nem está disciplinada pela lei 
comentada e, também, inexiste tipo penal que a incrimine.” (GRECO 
FILHO, Vicente. Boletim Informativo da Escola Paulista do Ministério 
Público, n. 2, p. 2). 
Considerando-se lícita a prova, resta-nos analisar se possui força suficiente a embasar 

um julgamento procedente do feito. De acordo com a perícia de fls. 255 a 259, “não há indícios de 
montagens ou edição por audição ou edição ou subtração de sinais de áudio que pudessem 
comprometer a autenticidade do material periciado”. Nota-se, assim, que o CD é autêntico quanto 
ao seu conteúdo, no entanto não há provas, nos autos, de que o primeiro investigado seria um dos 
participantes da conversa, o que foi alegado pela autora, que, contudo, não se desincumbiu de 
confirmar tal fato. Por sua vez, nada corroboram os documentos quanto à suposta negociação 
escusa. Haveria necessidade de que outras provas fossem anexadas a essa, seja a pericial para 
constatar que uma das vozes pertenceria a Izaque Rios, seja a oitiva de algumas das outras pessoas 
que entabularam o diálogo supracitado. Tem-se, portanto, a pretensa materialidade do ilícito, 
todavia não se comprovou a autoria, não havendo como considerar o CD com força probante 
suficiente a fundamentar a condenação.  

Em processos eleitorais, sempre o julgador há de ter muito cuidado ao examinar a 
prova, principalmente em cidades pequenas, onde as pessoas sempre estão dispostas a tudo fazer 



pelos seus candidatos. Nessa esteira, faço menção aos ensinamentos do multicitado jurista Adriano 
Soares da Costa: 

“Quem conhece e vivencia as ações eleitorais sabe, com clareza, que 
boa parte delas tem um fundo muito mais de produção de efeitos políticos do 
que propriamente o alcance de fins jurídicos. Por vezes, aciona-se o candidato 
com o escopo de constrangê-lo em palanque, ou nas propagandas eleitorais 
gratuitas.” (obra citada, p. 289) 

Por conta disso, consideramos que, para se condenar alguém à cassação do registro, ou 
até mesmo às pesadas multas da Lei nº 9.504/97, deve existir, nos autos, farta prova a embasar o 
quanto exposto na inicial. No caso concreto, as fotografias e os documentos, isolados, são 
inservíveis para o fim a que se destinam, assim como o CD gravado e degravado, portanto, por não 
considerarmos que as provas carreadas aos autos foram suficientes a fundamentar a condenação 
pretendida contra os requeridos, o Ministério Público entende que devem ser julgados 
improcedentes os pedidos desta ação. 

Valente (BA), 31 de agosto de 2005. 

                   Millen Castro M. de Moura 
                   Promotor Eleitoral 
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