
05/07/2022

Número: 0600077-44.2021.6.13.0295 
 

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 

 Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral 
 Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1 

 Última distribuição : 18/03/2022 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Corrupção Eleitoral, Ação Penal 
 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

DANIEL HENRIQUE DA SILVA BORGES (RECORRENTE) JULIO VERNEC GUIMARAES BORGES DE MELO

(ADVOGADO)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE MINAS

GERAIS (RECORRIDO)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE MINAS

GERAIS (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

70594
731

04/07/2022 16:08 Acórdão Acórdão



 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

 

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL Nº 0600077-44.2021.6.13.0295 – VAZANTE
 J U I Z  R E Z E N D E  E  S A N T O SR E L A T O R :

 J U I Z  M A R C E L O  S A L G A D OR E V I S O R :
RECORRENTE: DANIEL HENRIQUE DA SILVA BORGES

 –ADVOGADO: DR. JÚLIO VERNEC GUIMARÃES BORGES DE MELO
O A B / M G 5 9 0 7 0 - A

 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

 

ACÓRDÃO

 

p{text-align: justify;}

RECURSO CRIMINAL – CORRUPÇÃO
ELEITORAL – COMPRA DE VOTOS – ART. 299
DO CÓDIGO ELEITORAL – AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS
EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO
PROVIDO.

- Suposta prática do crime do art. 299 do Código
Eleitoral, mediante o oferecimento pelo candidato
de quantias em dinheiro em troca de votos a
eleitores.

- Áudios com mensagens de voz que
supostamente comprovariam a prática da
corrupção eleitoral.

- Se não se vislumbra nos autos qualquer indício
de que haja vício nos referidos documentos,
conforme laudo pericial, deve ser considerada
lícita a prova produzida. Também não há registro
nos autos de violação da intimidade e privacidade
dos envolvidos, já que as gravações chegaram ao
Ministério Público Eleitoral depois de circularem
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por grupos de aplicativos de mensagens na
cidade, especialmente se, em um dos áudios, o
próprio acusado apresenta sua versão da suposta
conduta de corrupção eleitoral.

- Apenas uma das testemunhas arroladas pela
acusação e ouvidas em Juízo confirmaram os
fatos narrados na denúncia. Todos as outras
afirmaram que apenas ouviram dizer que o
candidato denunciado estava envolvido em
compra de votos.

- Não é possível a condenação do acusado pela
prática do crime que lhe foi imputado com base
apenas em depoimento de uma única
testemunha.

- Também não existe qualquer outro tipo de prova
produzida nos autos que possa corroborar a tese
da acusação da prática de fato criminoso pelo
recorrente.

- Inexiste conteúdo probatório robusto que possa
permitir a condenação do acusado pela suposta
prática de corrupção eleitoral, devendo ser
observado nesse caso o princípio do in dubio pro

.reo

- Uma vez que a acusação não se desincumbiu
de seu ônus de comprovar o alegado na exordial,
não é possível manter a condenação do
recorrente, devendo ser reformada a sentença de
primeiro grau que julgou procedente a denúncia.

Recurso provido.

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado,
ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais em indeferir o
pedido de apensamento dos autos e dar provimento ao recurso, à unanimidade, nos
termos do voto do Relator.

 

Belo Horizonte, 28 de junho de 2022.

 

 

Num. 70594731 - Pág. 2



Juiz Rezende e Santos

Relator

 

 

RELATÓRIO

 

 Daniel Henrique da Silva BorgesO JUIZ REZENDE E SANTOS –
interpôs recurso criminal eleitoral contra a sentença do Juízo da 295ª Zona Eleitoral,
de Vazante, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e o
condenou como incurso nas sanções do art. 299 do Código Eleitoral , por– CE –
duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal .– CP

Denúncia, ID 70478523.

Procedimento investigatório criminal, ID 70478524.

Foto da urna eletrônica como o nome do denunciado, ID 70478524, pág.
5.

Decisão de recebimento da denúncia, ID 70478525, em 20/6/2021.

Certidão de antecedentes criminais, ID 70478528.

Defesa prévia, ID 70478537.

Manifestação do Ministério Público Eleitoral, ID 70478544.

Imagem do caderno de votação, seção 062, ID 70478548.

Imagem do caderno de votação, seção 060, ID 70478549.

Laudo de perícia criminal, ID 70478551.

Ata da audiência, ID 70478607.

Alegações finais do Ministério Público Eleitoral, ID 70478612.

Alegações finais do denunciado, ID 70478615.

Sentença, ID 70478617, julgando parcialmente procedente o pedido da
denúncia.
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Em seu recurso criminal, ID 70478622, antes da apresentação das
razões de sua irresignação, o recorrido requer o apensamento do presente feito com
os autos da Ação de Investigação Judicial Eleitoral  n°– AIJE –
0600412-97.2020.6.13.0295, com o fim se evitar decisões controvertidas.

Nas razões recursais, sustenta, quanto aos áudios juntados pela
acusação, a ilicitude da prova produzida, em razão das incertezas de sua validade, o
seu possível contágio, risco de falsificação e/ou adulteração, que devem ser
descartadas ou desentranhadas do processo. Diz que “as provas digitais deverão
apresentar elementos indispensáveis, como a integridade das informações colhidas,
fiabilidade, inalterabilidade e auditabilidade, como exigência de padrões
relacionados à cadeia de custódia, caso contrário nenhum valor tem, seja em
qualquer situação, muito menos para fins de tirar de um candidato eleito o seu direito
de  exercer o cargo público, o que no caso o laudo pericial deixou claro que não há
como afirmar nada.”

Defende que “a prova pericial deixa claro que não existe possibilidade de
saber como, onde, e nem quando foram gravados os áudios usados para embasar o
pedido e, que o mm. Juiz eleitoral “a quo” usou para fundamentar a sua decisão, e
afirmou sem provas de que são todos das eleições de 2020”. E que “a prova pericial
está clara que se tratam de “monólogos” e não de conversas entre duas pessoas
identificadas, e, que portanto, fica evidente a montagem havida e divulgada de forma
a transparecer uma conversa, o que quanto à foto da urna, o próprio Juízo “a quo”
reconheceu que foi “montagem”, mas manteve, sem qualquer prova produzida, que
a mensagem da oferta foi direcionada a João Paulo da Silva.”

Afirma que “não foi no caso preservada a “cadeia de custódia” das
mensagens (essencial para se  comprovar ter havido uma conversa e especialmente
pela rede social WhatsApp como quis fazer crer o MPE e não logrou êxito em
comprovar), E por isso são nulas tais provas, como é o entendimento de nossos
tribunais.”

Sustenta, também, que “não há identificação para quem foi direcionada a
mensagem onde estaria o recorrente ofertando valores – eleitor não é identificado
(se é que poderia ser um eleitor apto ao voto e do município de vazante/mg), e
especialmente, em qual situação – conversa entre amigos, oferta séria, intenção de
compra de votos, etc, o certo é que para João Paulo da silva não foi, pois o que se
extrai de áudios é que teria sido para “Jonny que trabalha na Tecnopress”, mas não
se sabe de quando, em qual ano, período, etc.”

Argumenta que “não há provas concretas de que qualquer dos
“monólogos” divulgados em grupos de whatsapp por pessoas não identificadas
também, numa montagem que demonstrava uma “negociação”, teriam ocorrido
durante o período eleitoral de 2020, prova indispensável do tempo para fins de
análise da decadência/prescrição do direito de ação, e até mesmo para fins de
configuração do ilícito criminal.”
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Aduz que “as provas produzidas, tanto documentais como testemunhais,
são frágeis e não comprovam a corrupção eleitoral, na forma que tem entendido este
Tribunal e também o Tribunal Superior Eleitoral, até porque as testemunhas não
presenciaram nenhum ato, mas relatam apenas conversas de boteco, por ouvir
dizer, por ouvir falar, o que é imprestável para uma condenação em processo desta
natureza e em qualquer outro.”

Defende que “a falta de contexto e de inexistência de diálogos como
reconheceu a perícia judicial por si só joga por terra a primeira acusação de
corrupção eleitoral, pois mesmo que o áudio fosse das eleições de 2020, não se
identificou se realmente se tratava de uma conversa séria e com intenção de lesar o
sistema eleitoral e que teria sido realizada com um eleitor apto ao voto, e daí a
necessidade de quem “montou a estória” de colocar que tal áudio de oferta teria sido
direcionado a João Paulo da Silva e este havia respondido com o envio da fotografia
da urna, o que nunca aconteceu.”

Destaca que “o testemunho de Cristiano da Silva Ferreira, alegando ter o
recorrente lhe oferecido dinheiro para votar nele, é totalmente confuso e
contraditório (não batem os depoimentos perante o MPE e o dado em Juízo sob o
clivo do contraditório) e, ainda, que nos termos do artigo 368-a, do código eleitoral,
não se admite prova unicamente testemunhal nos processos que possam levar à
perda do mandato, justamente, porque podem, após as eleições, ser criadas
versões de fatos inexistentes (como foi no caso), para, sem uma única prova
concreta (documental – ocorrência policial, busca e apreensão, prisão em flagrante,
etc), vir a cassar diploma ou mandato de candidato eleito, sem mencionar que não
se provou que tal pessoa seria eleitor do Município de Vazante/MG, apto a votar e
que quando da conversa noticiada ainda não tinha votado, cujas provas são
fundamentais para a caracterização e enquadramento no ilícito previsto no artigo
299, do Código Eleitoral, e, pior, as testemunhas ouvidas não presenciaram nenhum
diálogo, compra ou oferta feita pelo recorrente a quem quer que seja em troca de
voto ou abstenção, para assim pelo menos justificar acolher o depoimento de um
único cidadão como sendo a verdade absoluta.”

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e
julgar totalmente improcedente a denúncia.

Em contrarrazões, ID 70478625, o Ministério Público Eleitoral – MPE –
sustenta que “os áudios com gravações de vozes do recorrido são provas que foram
produzidas sem qualquer violação da privacidade, de cláusula de sigilo ou
inobservância de norma legal ou constitucional. Isso porque, qualquer dessas
hipóteses ou de adulteração da prova deveria ter sido demonstrada pelo recorrente,
para desconstituir a prova formada pela acusação, o que não ocorreu”. E que “o
laudo pericial juntado aos autos demonstra justamente o contrário, ao confirmar a
integridade do áudio juntado no processo, em razão da ausência de indícios de
adulteração da prova.”

Argumenta que: “o próprio recorrente confirmou a autoria, o conteúdo e o
contexto dos áudios, até por dizer que aqueles áudios em que menciona a empresa
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Tecnopress foram gravados por si e para se defender”; (...) que a “alegação de que
se trata de montagem é ilidida pelo laudo confeccionado pela Polícia Federal (Id
93789600) que confirma a veracidade do conteúdo”; (...) que a prova testemunhal 
confirmou que tais áudios foram divulgados à época das eleições municipais do ano
de 2020 e que a ela se referiam.”

Defende que “a afirmação recursal de que os áudios se tratam de
monólogos não descontextualiza o teor destes. A verdade é que o laudo pericial
realizado afirma que se tratam de monólogos, uma vez que se analisou um áudio
por vez e, em cada um deles, há, de fato, um monólogo, já que apenas uma pessoa
fala por vez. Entretanto, basta ver que, em conjunto, os áudios formam um diálogo.”

Afirma que “restou inscrito nas seções eleitorais de Vazante/MG apenas
um eleitor chamado João Paulo da Silva, o qual votou na seção nº 62 no ano de
2020, mesmo local onde a fotografia de ID 89068845 – pg. 05 foi capturada, o que
corrobora a alegação de que esta foi enviada a DANIEL HENRIQUE juntamente ao
áudio de Id 98441116, para comprovar o voto e obter os valores ilicitamente
prometidos por DANIEL HENRIQUE.”

Argumenta, ainda, que “a conduta desonesta por parte de DANIEL
HENRIQUE foi confirmada por vários depoimentos em juízo, de forma harmoniosa
com o que afirmou a testemunha Cristiano da Silva Ferreira”, (...) e que “não há que
se falar em contradições. A testemunha foi firme em dizer, em ambas as
oportunidades nas quais foi ouvida, que recebeu promessa de dinheiro em troca de
votos por DANIEL HENRIQUE.”

Requer o Ministério Público Eleitoral o não provimento do recurso ou, em
caso de reforma da sentença, a manifestação expressa sobre o preceito do art. 299
do Código Eleitoral, para preenchimento do requisito processual do
prequestionamento exigido para eventual interposição de recurso especial e/ou
extraordinário.

Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral , ID 70497373, pelo– PRE –
não provimento do recurso.

Esse é o relatório.

À douta revisão.

 

VOTO

 

 Daniel Henrique da Silva BorgesO JUIZ REZENDE E SANTOS –
interpôs recurso criminal eleitoral contra a sentença do Juízo da 295ª Zona Eleitoral,
de Vazante, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e o
condenou como incurso nas sanções do art. 299 do Código Eleitoral, por duas
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.
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Considero tempestivos o recurso e as contrarrazões, já que interpostos
no prazo legal de 10 dias.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Inicialmente, pugna o recorrido, em suas razões recursais, pelo
apensamento do presente feito com os autos da AIJE n°
0600412-97.2020.6.13.0295, com o fim se evitar decisões controvertidas.

, tendo em vista que estes autos não versam sobreIndefiro o pedido
matéria prevista: a) no art. 64, I, alíneas "a" e "b", da Resolução nº
23.609/2019/TSE; ou b)  no art. 53 da Resolução nº 23.608/2019/TSE; ou c) no art.
57, da Resolução nº 1.014/2016  TREMG, de forma a configurar hipótese de–
distribuição pelo art. 260 do Código Eleitoral.

Não foram arguidas preliminares.

Antes da análise do mérito recursal, é preciso destacar que, não
obstante não tenha sido suscitada nenhuma preliminar pelas partes, à luz do
princípio da ampla defesa, a denúncia apresentada não atendeu aos requisitos dos
art. 41 do Código de Processo Penal  e as especificidades do art. 299 do– CPP –
Código Eleitoral.

Isso porque, é entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência
que o crime de corrupção eleitoral, previsto no art. 299 do Código Eleitoral, exige
que a conduta do corruptor seja direcionada a sujeitos com plena capacidade
eleitoral, devendo a denúncia conter a identificação de todos os corruptores
passivos, sob pena de inépcia da inicial acusatória.

A denúncia apresentada não indica quais seriam os eleitores a quem
supostamente teriam sido direcionadas as supostas ofertas de dinheiro em troca de
votos, nem quantifica as condutas típicas supostamente praticadas pelo acusado, o
que dificulta o exercício da ampla defesa.

Todavia, como o feito já está maduro para julgamento e o seu retorno ao
estágio inicial do processo poderia piorar a situação do denunciado, impõe-se não
suscitar, de ofício, a preliminar de inépcia da inicial.

 

DA PRESCRIÇÃO

 

No caso em tela, não há registro de ocorrência de prescrição da
pretensão punitiva do Estado. A pena máxima cominada para o crime previsto no
art. 299 do Código Eleitoral é de 4 anos de reclusão, sujeita ao prazo prescricional
de 8 anos, conforme disposto no art. 109, IV, do Código Penal, o qual não foi
alcançado entre a suposta data do fato, que a acusação afirma ser em 15/11/2020, e
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a data do recebimento da denúncia em 20/6/2021 (ID 70478525), bem como entre
esse último marco até a data da publicação da sentença condenatória recorrível.

Da mesma forma, não ocorreu a prescrição da pena concretamente
aplicada, uma vez que a sentença combatida fixou-a em 1 ano e 2 meses de
reclusão e 5 dias-multa, não decorrendo o lapso de 4 anos, nos termos do art. 109,
VI, do Código Penal, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da
sentença.

 

MÉRITO

 

Narra a denúncia (ID 70478523), que o recorrente “durante o período de
campanha eleitoral das eleições municipais de 2020, na cidade de Vazante/MG (...)
prometeu dinheiro para obter votos de eleitores desta zona eleitoral”. Diz que o
recorrente foi candidato à reeleição no cargo vereador, sagrando-se vencedor no
pleito em que concorreu. Afirma que, após as eleições, “foram divulgados áudios e
fotografia que demonstram a compra de votos praticada” pelo recorrente, de onde é
possível depreender a promessa de dinheiro a um eleitor e sua esposa.

Destaca a exordial, ainda, que foi apurada uma abordagem pelo
recorrente a outro eleitor, no dia das eleições, com oferecimento de dinheiro em
troca de seu voto.

Argumenta que tais fatos configuram crime de corrupção eleitoral
previsto no art. 299 do Código Eleitoral, por várias vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal.

São dois, portanto, os supostos fatos delituosos narrados na peça
acusatória:

 

Promessa feita pelo acusado a um eleitor de pagamento de quantia em dinheiro em

troca de seu voto e de sua esposa, R$ 50,00 (cinquenta reais), para cada um,

conforme áudios divulgados em grupos de aplicativos de mensagens;

Promessa feita pessoalmente pelo acusado a um eleitor, no dia das eleições, de

pagamento da quantia de R$100,00 (cem reais) em troca de seu voto e também de

sua esposa.

 

Nos termos do art. 299 do Código Eleitoral, é crime:
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Art. 299.  Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem,

dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para

conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:

Pena – reclusão até quatro anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa.

 

Já o Código de Processo Penal, em seu art. 155, dispõe que:

 

Art. 155.  O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em

contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos

elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares,

não repetíveis e antecipadas.  

 

Por outro lado, o art. 156 do Código de Processo Penal reza que a
provação da alegação incumbirá a quem a fizer.

Partindo do raciocínio de que os supostos fatos criminosos narrados na
denúncia, que imputam o crime de corrupção eleitoral ao denunciado, deverão ser
comprovados pela prova produzida em contraditório judicial, destaco que os
elementos informativos trazidos pela acusação com a inicial, colhidos na fase
investigação, produzidos de forma unilateral e não corroborados em Juízo, foram
devidamente analisados, mas não servirão de base para este julgamento.

Nesse diapasão, quanto aos fatos narrados, passa-se à análise da prova
produzida em sede de contraditório judicial.

 

1) SUPOSTA CORRUPÇÃO ELEITORAL ENVOLVENDO O ELEITOR
JOÃO PAULO DA SILVA

 

Segundo a denúncia, o réu teria oferecido ao eleitor João Paulo da Silva,
vulgo Jhon da Tecnopress, quantia em dinheiro no valor de R$100,00, em troca de
seu voto e de sua esposa nas eleições 2020 para o cargo de Vereador no Município
de Vazante.

Para comprovar a prática do ilícito, foram juntados pela acusação cinco
arquivos de áudio (Ids 70478589 a 70478593), cujo teor foi transcrito no laudo
pericial ID  70478551:
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Arquivo Contéudo

WhatsApp

Audio 2020-12-12

 at 20.12.43

(pedido lícito).ogg

Amigos eleitores: venho através desta humilde
mensagem pedir o seu apoio e seu voto de confiança,
para juntos fazermos a diferença na Câmara Legislativa
de Vazante, sempre com o comprometimento de legislar
e {fiscar} para vir melhor resultados na qualidade da
educação, saúde, qualidade de vida. Vazante sempre à
frente.

ForteAbraço, Daniel Henrique.

WhatsApp

Audio 2020-12-12

 at 20.11.28

(compra de votos).ogg

...votar, tira uma foto lá do cê vota no e confirmano e
pega aqui comigo, {n'tem} erro não. Aí é ocê e sua
esposa, cinquenta pa cada um. Falô?

WhatsApp

Audio 2020-12-12

at 20.11.47 (eleitor
 informando voto).ogg

Oia, Daniel, ó o video aí p'cê vê, votei n'cê, 'i ó! Pode
ficar tranquilo. Falei que ia te ajudar, taí ó!  Vamo vê que
que cê faz pra mim aí...

WhatsApp

Audio 2020-12-12

at 20.12.07 (justificativa do
vereador).ogg

E esse aí foi o que?!.. uma tapeação, é-é eleitô da
oposição, me ligou pedindo dinheiro, mandou
mensagem de noite, eu fiquei sabeno que era eleitô de
outras pessoa, né. é-é ele... vota em outro vereador, e
ele me tapeou e mais eu fui mais esperto e tapeei ele.
Não pegou nada comigo, nada. Vo te... ele chama
{John}, trabalha na Tecnopress.

WhatsApp

Audio 2020-12-12

  at 20.12.25 (justificativa
do vereador).ogg

Coisa da oposição, sabe, e o cara eleitor me tapeando,
eu tapeei ele também, falei assim uai, então cê vota ni
mim, vai lá e vota e tira foto, depois cê passa aqui e
pega... o dinheiro, que... pegou nunca. O rapaz chama
{John}, lá da Tecnopress. Vou te mandar aí cê divulga
no {aud} tamém. Manda isso aí nos grupo. Ele me
tapeou e eu tapeei ele. Manda isso aí por favor.
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De acordo com laudo de perícia criminal, ID 70478551:

 

não é possível determinar qual aplicativo, programa ou sistema originou os

referidos arquivos;

não é possível determinar a data aproximada em que os áudios foram criados;

os áudios não são diálogos entre duas ou mais pessoas, mas monólogos, a

princípio. As gravações estão nitidamente separadas e não está óbvia a

simultaneidade e/ou interatividade entre os indivíduos supostamente envolvidos:

“vereador”/“DANIEL HENRIQUE” e “eleitor”/”John, da Tecnopress” (ou “João, da

Tecnopress”);

não é possível afirmar que tais áudios tenham sido remetidos de WhatsApp para

WhatsApp;

não é possível determinar o meio pelo qual tais arquivos foram gravados tendo em

vista a infinidade de sistemas que poderiam ter sido utilizados para tal;

não é possível saber em que local as mensagens foram gravadas;

os arquivos examinados não trazem consigo informações relativas ao momento da

postagem, identificação do remetente, nem dos destinatários;

os fatos registrados nas gravações de áudio apresentam-se contextualmente

coerentes e sem interrupções;

não foram percebidas nas gravações quaisquer inserções, supressões,

remanejamentos, superposições e apagamentos nos áudios, podendo-se inferir

que não foram encontradas edições fraudulentas entre o início e o término de cada

arquivo;

após realizadas as análises perceptuais dos arquivos examinados não foi

percebido nenhum indício de edição fraudulenta.

 

Quanto a esses áudios juntados pela acusação, a defesa sustenta “a
ilicitude da prova produzida, em razão das incertezas de sua validade, o seu
possível contágio, risco de falsificação e/ou adulteração, que devem ser descartadas
ou desentranhadas do processo.”

Não obstante o laudo pericial tenha esclarecido   não foi possível
determinar qual aplicativo, programa ou sistema originou os referidos arquivos, nem
determinar local ou data da sua produção, não se vislumbra nos autos qualquer
indício de que haja algum vício nos referidos documentos.
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Ao contrário, mesmo com as incertezas da origem das gravações, a
perícia foi expressa em dizer, como visto acima, que:

 

- os fatos registrados nas gravações de áudio apresentam-se contextualmente

coerentes e sem interrupções;

- não foram percebidas nas gravações quaisquer inserções, supressões,

remanejamentos, superposições e apagamentos nos áudios, podendo-se inferir

que não foram encontradas edições fraudulentas entre o início e o término de cada

arquivo;

- após realizadas as análises perceptuais dos arquivos examinados não foi

percebido nenhum indício de edição fraudulenta.

 

Por outro lado, não há registro nos autos de violação da intimidade e
privacidade dos envolvidos, já que os autos chegaram ao Ministério Público Eleitoral
depois de circularem por grupos de aplicativos de mensagens na cidade, sendo que,
em um dos áudios, o próprio acusado apresenta sua versão da suposta conduta de
corrupção eleitoral, após a repercussão da divulgação das primeiras mensagens na
comunidade.

Dessa forma, conheço desses documentos digitais juntados pela
acusação, por não vislumbrar qualquer ilegalidade na sua utilização como prova
nesses autos.

Todavia, analisando o conteúdo das mensagens dos áudios
apresentados, o laudo pericial apresentado e a prova testemunhal produzida, não se
verificam presentes provas suficientes, contra o denunciado, da autoria e
materialidade do crime do art. 299 do Código de Eleitoral.

Com já ressaltado, conforme laudo pericial ID 70478551, não é possível
concluir a data, o local e aplicativo digital em que os áudios foram produzidos. A
perícia ainda foi expressa em dizer que as gravações não são diálogos, mas, sim,
monólogos, a princípio, já que foram anexadas isoladamente, uma a uma, aos autos.

Assim, por mais que lidas em conjunto, duas das mensagens pareçam
realmente uma tratativa de compra e venda de votos, pela maneira como a prova foi
produzida, não é possível dizer que a mensagem do acusado solicitando voto em
troca de dinheiro tenha sido enviada, de seu telefone, a João Paulo da Silva, no
período das eleições de 2020, por meio de aplicativo de mensagens. Nem que a
mensagem de João Paulo tenha sido enviada ao Daniel, ora acusado, em seu
telefone nesse último pleito.

É certo, como relatado pelas testemunhas, que o acusado tem fama na
cidade de utilizar subterfúgios não republicanos para angariar votos, mas também a
prova oral não foi conclusiva nesse sentido. Vejamos:
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Em seu depoimento, a testemunha Cristiano Gomes, ID 70509682, ID
70509683, ID 70509684,   relatou, entre outras coisas, que trabalha no Laticínio
Quatá; que o acusado Daniel também trabalhou lá; que Daniel teria participado de
duas ou três eleições como candidato a Vereador; que ouviu comentários fora do
laticínio que Daniel prometia serviços público em troca de apoio; que teve
conhecimentos de áudios em que Daniel supostamente comprava votos; que não
sabe dizer se houve negociação entre Daniel e João Paulo; que ouviu dizer num bar
que houve venda de gado por Daniel para compra de apoio político; que ninguém foi
demitido por não apoiar Daniel para vereador; que nunca viu Daniel comprar votos.

Já a testemunha Daiane Mendes, ID 70509688, ID 70509689, ID
70509690 relatou, entre outras coisas, que preferiu falar sem a presença do Daniel
porque   ouviu dizer que ele é uma pessoa agressiva, violenta e que ameaça as
pessoas; que não tinha interesse no sucesso ou fracasso de Daniel nas eleições;
que nunca ouvir falar de nenhum projeto dele como vereador; que ouviu falar que
Daniel estava comprando votos nas eleições de 2020; que recebeu mensagem no
grupo de família, sobre a compra de votos de Daniel, que pagava R$ 50,00 por voto;
que nunca viu Daniel comprar votos ou fazer promessas; que Daniel nunca a
ameaçou.

Em seu depoimento, a testemunha Fernando Andrade Paula, ID
70509690, ID 70509691, ID 70509692, ID 70509693, ID 70509694, relata que sabe
que Daniel foi candidato em 2016 e 2020; que tomou conhecimentos dos áudios de
Daniel; que ouve dizer que Daniel tem o costume de prometer benefícios em troca
de votos;  que ouviu dizer que Daniel agrediu sua mãe e que constrangia pessoas
para que não o denunciasse; que ouviu dizer que havia ameaça de demissão pela
gerente do laticínio caso os funcionários não votassem em Daniel; que ouviu dizer
que havia promessa de emprego no laticínio por Daniel.

E, por fim, o depoimento de Antônio Henrique Pastl,   ID 70509694, ID
70509795, ID 70509796, relatando que trabalhou como Chefe de Cartório; que no
Cartório chegava denúncias de compras de votos por Daniel e por outras pessoas
no dia das eleições e antes também; que havia denúncias informais sobre compra
de votos por Daniel; que ele teria vendido uma casa; que pediram para enviar ofício
ao banco para provar que Daniel sacou dinheiro antes das eleições; que depois das
eleições continuaram chegando notícias; que teve notícias dos áudios; que recebeu
notícia de que Daniel estava ameaçando pessoas para que elas não o denunciasse;
que houve muita cobrança da população em relação a essas denúncias; que
recebeu os áudios de Daniel e os encaminhou ao Ministério Público Eleitoral.

Pelo que se vê acima, nenhuma das testemunhas arroladas pela
acusação e ouvidas em Juízo confirmaram esse fato narrado na denúncia. Todas as
testemunhas afirmaram que apenas ouviram dizer que o candidato Daniel estava
envolvido em compra de votos.

Por outro lado, no momento de seu depoimento, o acusado preferiu
utilizar o seu direito constitucional ao silêncio.
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Também não existe qualquer outro tipo de prova produzida nos autos
que possa corroborar a tese da acusação da prática desse fato criminoso pelos
recorridos.

 

2) SUPOSTA CORRUPÇÃO ELEITORAL ENVOLVENDO O ELEITOR
CRISTIANO DA SILVA FERREIRA

 

Conforme narra a exordial, o sentenciado teria abordado, no dia das
eleições, o eleitor Cristiano da Silva Ferreira e oferecido, em troca de seu voto de
sua esposa, o valor de R$100,00.

Sobre esse fato, a única prova é o depoimento do eleitor acima
mencionado, que narrou em seu depoimento, ID 70509684, ID 70509686, ID
70509687: que estava saindo do Banco do Brasil de Vazante, no dia das eleições,
acompanhado de sua esposa Silvânia e foi abordado pelo acusado Daniel pedindo
voto para sua campanha; que se votasse nele, poderia passar em sua casa depois
para receber R$50,00 para ele e R$50,00  para a esposa; que nunca tinha ouvido
falar que Daniel comprava votos nas outras eleições; que ainda não tinha votado no
momento da abordagem; que a conversa com Daniel foi mais reservada; que não
votou no Daniel; que não recebeu o dinheiro; que teve conhecimento do áudio de
Daniel conversando com João Paulo; que não se recorda de haver policiais na rua
no momento da abordagem; que a rua estava vazia; que sua esposa também ouviu
o pedido de voto do Daniel.

Por mais que não haja razões para se desconfiar do depoimento dessa
testemunha, não é possível a condenação do acusado pela prática do crime que lhe
foi imputado com base apenas nesse único relato.

A condenação pelo crime de corrupção eleitoral deve amparar-se em
prova contundente, em que fique demonstrado, de forma inequívoca, a prática do
fato criminoso pelo réu.

 

CONCLUSÃO

 

Pelo que se constata nos autos, inexiste conteúdo probatório robusto
que possa permitir a condenação do acusado pela suposta prática de corrupção
eleitoral, devendo ser observado nesse caso o princípio do .in dubio pro reo

Sobre a fragilidade do conjunto probatório como a causa de
improcedência da denúncia, este Tribunal já decidiu que:
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Recurso Criminal. Art. 299 do Código Eleitoral. Eleições 2012. Entrega de

vantagens a eleitores em troca de votos. Sentença condenatória.

Após análise detalhada das provas, não há firme convicção da autoria e

materialidade dos fatos e, consequentemente, do especial fim de agir da conduta,

requisito indispensável para a configuração do delito de corrupção eleitoral ativa.

Após análise detalhada das provas, depreende-se da prova oral que inexistem

elementos suficientes e capazes para se imputar ao acusado a autoria do

crime de corrupção eleitoral ativa, tornando-se impossível de se submeter o

réu a uma condenação na esfera criminal, em obediência ao princípio do in

dubio pro reo, o que impõe a reforma da sentença e a consequente

.absolvição do réu

(RECURSO CRIMINAL n 195, ACÓRDÃO de 09/11/2018, Relator RICARDO

MATOS DE OLIVEIRA, Revisor(a) ANTÔNIO AUGUSTO MESQUITA FONTE BOA,

Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo 217, Data

28/11/2018). (Destaque nosso.)

 

Recursos criminais. Candidato a Vereador, eleito (1º); Ministério Público Eleitoral

(2º). Denúncia oferecida com base no art. 299 do Código Eleitoral, c/c o art. 71 do

Código Penal, e no art. 288 do Código Penal, nos termos do art. 69 do Código

Penal. Corrupção eleitoral e associação criminosa. Eleições de 2016.

Fragilidade dos depoimentos de testemunhas que, apesar de admitirem o

recebimento de valores, não apontaram qualquer ligação desses valores com o

denunciado.

Relatos que indicam a possibilidade de que tenha ocorrido a corrupção de

eleitores, mas não suficientes, por si só, para conferir firmeza para embasar

condenação criminal. Ausência de outras testemunhas a confirmar um

mesmo fato, e ausência de riqueza de detalhes ou elementos nas narrativas

. (...)que pudessem conferir maior verossimilhança às alegações

(RECURSO CRIMINAL n 1231, ACÓRDÃO de 11/10/2018, Relator ROGÉRIO

MEDEIROS GARCIA DE LIMA, Relator(a) designado(a) PAULO ROGÉRIO DE

SOUZA ABRANTES, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG,

Tomo 198, Data 26/10/2018). (Destaque nosso.)

 

Em análise dos autos, portanto, não se verificam presentes provas
suficientes contra o denunciado da autoria e materialidade do crime do art. 299 do
Código de Eleitoral.
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Dessa maneira, uma vez que a acusação não se desincumbiu de seu
ônus de comprovar o alegado na exordial, não é possível manter a condenação do
recorrente, devendo ser reformada a sentença de 1º grau que julgou procedente a
denúncia.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso de Daniel Henrique da Silva
Borges, para, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, reformar a
sentença de 1º grau, julgar improcedente a denúncia e afastar as penalidades a ele
impostas.

É como voto.

 

VOTO DO REVISOR

 

  DANIEL HENRIQUE DA SILVAO JUIZ MARCELO SALGADO –
BORGES interpôs recurso criminal eleitoral contra a sentença proferida pelo Juízo
da 295ª Zona Eleitoral, de Vazante, que julgou parcialmente procedente o pedido
contido na denúncia e o condenou, pela prática do crime previsto no art. 299 do
Código Eleitoral, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente (Id. 70478622) pleiteia sua absolvição por
ausência de provas, além de sustentar a ilicitude dos áudios que integram o acervo
probatório.

Em contrarrazões, a Promotoria Eleitoral pugnou pelo não provimento do
recurso e prequestionou a matéria, vez que o acolhimento do recurso resultaria em
negar a vigência do art. 299 do Código Eleitoral (Id. 70478625).

Em seu parecer a Procuradoria Regional Eleitoral, opinou pelo não
provimento do recurso. De acordo com o MPF, as diversas pessoas ouvidas ao
longo da instrução evidenciam que os áudios surgiram logo após as eleições, o que
torna certo que estes foram enviados a fim de comprar votos para a eleição do
recorrente ao cargo de Vereador da cidade de Vazante em 2020. Além disso, afirma
que na fase administrativa, João Paulo da Silva confirmou a autoria dos áudios,
apesar de negar que o recorrente tenha tentado comprar seu voto e que o recorrente
assumiu a autoria de um dos áudios.

 

DA PRESCRIÇÃO

 

Inicialmente, não reconheço existente prescrição em qualquer de suas
modalidades.
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Conforme decidiu o e. Juiz Relator “Em análise dos autos, não se
verificam presentes provas suficientes contra o denunciado da autoria e
materialidade do crime do art. 299 do Código de Eleitoral. Dessa maneira, uma vez
que a acusação não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o alegado na
exordial, não é possível manter a condenação do recorrente, devendo ser reformada
a sentença de primeiro grau que julgou procedente a denúncia.”

Verifico que não foram arguidas preliminares, razão pela qual passo a
análise do mérito.

 

MÉRITO

 

O e. Juiz Relator deu provimento ao recurso, para julgar improcedente a
denúncia e afastar as penalidades impostas ao recorrente. Não vislumbro motivos
para divergir do judicioso voto proferido pelo e. Juiz Relator.

Ao passar os autos em revista, vejo que os indícios que sustentaram a
justa causa da ação penal não são suficientes para condenar o recorrido.

Os testemunhos de Cristiano Gomes, Daiane Mendes, Fernando
Andrade de Paula e Antônio Henrique, são “indiretos”, nenhuma das testemunhas
arroladas pela acusação e ouvidas em Juízo confirmaram os fatos narrados na
denúncia. Todas as testemunhas afirmaram que apenas ouviram dizer que o
candidato Daniel estava envolvido em compra de votos. Ademais, não existe nos
autos outro tipo de prova produzida que possa corroborar a tese da acusação da
prática desse fato.

Quanto à abordagem feita no dia das eleições, envolvendo o eleitor
Cristiano da Silva Ferreira, a única prova é o depoimento do próprio eleitor, que
divergiu entre seu depoimento colhido em sede policial e em Juízo, no primeiro
informou que teria sido abordado quando estava saindo do Banco do Brasil, já no
segundo alegou que estava saindo da igreja. Diante disso, não é possível a
condenação do acusado pela prática do crime que lhe foi imputado com base
apenas em um único relato divergente.

Além disso, o laudo pericial esclareceu que não foi possível determinar
qual aplicativo, programa ou sistema se originou os áudios juntados pela acusação,
nem determinou o local ou data da sua produção. A perícia foi expressa em dizer
que as gravações não são diálogos, mas, sim, monólogos.

Diante do exposto, verifico que não existe nos autos, conteúdo
probatório firme devendo ser observado nesse caso o princípio do  .in dubio pro reo

Assim, a materialidade e a autoria delitivas não foram comprovadas.
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Com essas considerações, acompanho o voto do e. Juiz Relator e DOU
 ao recurso criminal para, com base no PROVIMENTO art. 386, VII, do Código de

Processo Penal, reformar a sentença de 1º grau, e julgar improcedente a denúncia e
.afastar as penalidades do recorrente

É como voto.

 

 De acordo com o Relator.O JUIZ GUILHERME DOEHLER –

 

O JUIZ LOURENÇO CAPANEMA – De acordo com o Relator.

 

 De acordo comO DES. OCTAVIO AUGUSTO DE NIGRIS BOCCALINI –
o Relator.

 

O JUIZ VAZ BUENO – De acordo com o Relator.

 

 

 

EXTRATO DA ATA

Sessão de 28/6/2022

 

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL Nº 0600077-44.2021.6.13.0295 – VAZANTE
 JUIZ REZENDE E SANTOSRELATOR:

 J U I Z  M A R C E L O  S A L G A D OR E V I S O R :
RECORRENTE: DANIEL HENRIQUE DA SILVA BORGES

 –ADVOGADO: DR. JÚLIO VERNEC GUIMARÃES BORGES DE MELO
O A B / M G 5 9 0 7 0 - A

 RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL

 Dr. Júlio Vernec Guimarães Borges de Melo.Defesa oral pelo recorrente:
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: O Tribunal iDecisão ndeferiu o pedido de apensamento dos autos e deu provimento
ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

 

 

Presidência do Exmo. Sr. Des. Maurício Soares. Presentes os Exmos. Srs. Des.
Octavio Augusto De Nigris Boccalini e Juízes Vaz Bueno, Rezende e Santos,
Marcelo Salgado, Guilherme Doehler e Lourenço Capanema (Substituto), e o Dr.
Eduardo Morato, Procurador Regional Eleitoral.

Num. 70594731 - Pág. 19


	Cabeçalho
	Índice
	Acórdão | NUM: 70594731 | 30/06/2022 09:11

