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RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N° 608 - CLASSE 21 ALAGOAS (Maceió).
Relator: Ministro Barros Monteiro.
Recorrente: Fernando Affonso Collor de Mello.
Advogado: Dr. Célio Silva, Henrique Neves e outros.
Recorrido: Ronaldo Augusto Lessa Santos e outro.
Advogado: Dr. Marcos Valério Melo Castro e outro.

R E C U R S O C O N T R A EXPEDIÇÃO D E DIPLOMA.
P R O V A S I N C O N T E S T E S . AUSÊNCIA. FUNÇÃO
ADMINISTRATIVA.
EXERCÍCIO
REGULAR.
P R E C E I T O S LEGAIS. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA.
PROVIMENTO NEGADO.
- A participação em evento público, no exercício
da função administrativa, por si só, não caracteriza
"inauguração de obra pública".
- Ausentes provas incontestes da utilização da
máquina administrativa com finalidade eleitoreira,
nega-se provimento ao recurso contra expedição
do diploma.

Vistos, etc.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
maioria, em negar provimento ao recurso, vencido, em parte, o Ministro Luiz
Carlos Madeira, nos termos das notas taquigráficas, que ficam fazendo
parte integrante desta decisão.

SI

Ministro LUIZ C A R L O S MADEIRA, vencido em parte
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RELATÓRIO

O

SENHOR

MINISTRO

BARROS

MONTEIRO:

Sr. Presidente, Fernando Affonso Collor de Mello oferece, com arrimo no
art. 262, IV, do Código Eleitoral, o presente recurso contra a expedição dos
diplomas de Ronaldo Augusto Lessa Santos e Luiz Abílio de Souza Neto,
respectivamente, governador e vice-governador de Alagoas, reeleitos nas
eleições de 2002, argumentando, em suma, terem os mesmos incorrido no
"intenso, concreto e sistemático uso abusivo das máquinas
do Estado e do Município
primeiro, "desigualando

governamentais

de Maceió", em alegado benefício direto do

o pleito ao obstaculizar qualquer oportunidade de

vitória dos demais concorrentes"'(fl. 6).
Aduz de início que, "no dia 27 de agosto de 2002, em pleno
período eleitoral, o primeiro recorrido (...) promoveu, em solenidade

festiva

e precedida de entrevista veiculada em cadeia de rádio para todo o Estado,
a instalação e inauguração da (...) Governadoria do Agreste aproveitando o
momento para fazer ampla entrega de veículos públicos
'arapiraquens'".

E que, na "oportunidade

à

comunidade

- além do 'pirotécnico'

desfile

realizado, onde o Governador passou em revistas tropas da polícia militar
estadual,

que desfilou sob seu comando

concedeu

entrevista para uma cadeia de rádios, por mais de 30 (trinta)

minutos,

narrando

utilizando-se

as Vazões'

e expressa autorização

e 'importância'

- (...)

da inauguração (...),

da referida solenidade para fazer rasgadas apologias a sua

administração,

aproveitando,

inclusive,

para

fazer promessas

futuras e

anunciar aumento para os servidores estaduais"'(fl. 7).
Ressaltando

que

os

alegados

comprovados mediante "fotos da inauguração"
solenidade"

fatos

se

e "fita de vídeo com toda

que acostara à exordial, após a transcrição de trechos da

degravação da citada fita V H S , diz ser evidente, no caso,
utilização

encontram

de veículo

de comunicação

social

(rádio),

de

"manifesta
considerável
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no eleitorado do Estado, para (...) promover

dos representados,
faça promessas

as

candidaturas

abrindo excessivo espaço na mídia para que o primeiro
de cunho

programas e propostas

eleitoreiro,

travestidas,

subliminarmente,

de

institucionais".

Referindo-se

também

ao

"pronunciamento"

do

então

candidato, consistente numa entrevista que concedera, "por mais de 30
(trinta) minutos" - pouco "antes da inauguração
do Agreste em Arapiraca"-,
de rádio

de alcance

da sede da

Governadoria

"transmitida em cadeia, por diversas

estadual",

emissoras

argúi, com essas considerações,

a

ocorrência de "abuso de poder político e de autoridade, bem como, (...) uso
indevido de meios de comunicação" {Ws. 9-10), com violação dos arts. 73,
VI, c, 77, da Lei n. 9.504/97, c.c. o art. 22 da Lei Complementar n. 64/90.
Alega, de outra parte, ofensa ao art. 37, §
Constituição Federal autoridade"

2

1 , da

a consubstanciar, de igual modo, "abuso

(cfr. "art. 74, da Lei federal

n. 9.504/97") -,

de

haja vista a

apontada circunstância de que, "durante o chamado período eleitoral, o
primeiro

recorrido

Vice-Governador

(...), em benefício próprio

escancaras,

candidato

(...), fez veicular, diariamente, na capa do Diário Oficial do

Estado de Alagoas, propaganda
institucionais,

e de seu então

de suas ações, travestida de informações

sempre de forma pessoal", fazendo, no seu entender, "às
com recursos do erário estadual, campanha política visando à

sua reeleição",

"chegando ao absurdo de tratar diretamente

sucessório, respondendo

do

processo

críticas feita no guia eleitoral, a exemplo do DOE

de 18 de setembro próximo passado" (Ws. 13-14).
Ainda no tocante à alegação de violação do art. 74 da Lei
n. 9.504/97, argumenta que, "também no transcorrer do processo

eleitoral

em questão, inclusive e especialmente às vésperas do dia 6 de outubro de
2002, o primeiro demandado - diretamente - ou através de

correligionários

do quilate da Prefeita Kátia Bom e do Secretário de Comunicação

Joaoldo

Cavalcante, utilizou-se, em benefício de sua candidatura, de amplo espaço
publicitário concedido pela Rádio 'O Jornal AM', que mantém com o Estado
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de Alagoas e o Município
admitiu a própria

de Maceió sólida relação comercial,

Prefeita e o jornalista

França Moura em

conforme

depoimentos

prestados na AIJE n. 171/02, corroborados com o Contrato de Prestação de
Serviços

em anexo (doe. 06)". No tema, acresce que "várias foram as

'entrevistas'
jornalísticos
beneficiar

e

'coberturas

publicitárias'

com

a

aparência

de

fatos

com o intuito de simular, contra legem, o indubitável intuito de
a candidatura

"pronunciamentos",

dos

oficial" (fls. 20-21), reportando-se a
quais

transcrevem

algumas

quatro

passagens

(às fls. 21-27), a saber: da prefeita Kátia B o m , em 23.7.2002, proferido
durante a inauguração da Escola Municipal Paulo Freire, na Capital; de
Joaldo Cavalcante, secretário de Comunicação Social do Estado, em
2.9.2002, durante o programa "Cidadania", da aludida "Rádio Jornal A M " ,
apresentado pelo jornalista França Moura; do governador Ronaldo Lessa e
de

Kátia Born, nos mesmos programa e rádio, nos dias 2.9.2002 e

3.10.2002, respectivamente. Afirma ainda ser "despiciendo
as entrevistas e coberturas jornalísticas

(...) discutir se

em tela eram remuneradas ou não

pelo Estado (...) ou pelo Município de Maceió, pois que esse elemento é
irrelevante para a configuração da propaganda institucional"'(fl.

28).

Argüindo, uma vez mais, ofensa ao art. 74 da Lei das
Eleições (Lei n. 9.504/97), assere que "os acionados,
ilícita para os demais concorrentes,

em

desvantagem

utilizaram-se, sem qualquer pudor, do

periódico 'A Notícia', de circulação em quase todo o Estado,

transformando-

o em um verdadeiro jornal de campanha" (fl. 29). Nesse sentido, apresenta
diversos trechos do periódico, dos dias 11 a 17.8.2002 e dos dias 25 a 31
do mesmo mês (fls. 29-34).
Alega mais, que fora utilizado helicóptero de propriedade do
Estado {"Bell Helicopter, tipo BH06, modelo 206L-3, com número de série
51.536, prefixo PPELA,

registrado no Departamento de Aviação Civil (DAC)

sob o n. 3721'), "para fins eleitorais", "em benefício do primeiro" recorrido,
mediante o seu transporte e o de seus correligionários, "por todo o Estado
de Alagoas", e que o piloto da aeronave ("José Walter de Almeida

Tenório,
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registrado no DAC sob o n- 404046') - que afirma ser "agente
"foi utilizado
propriedade

no comando

do helicóptero

privado

prefixo

público"-,

PTYCO,

da Atlântida Participações Incorporações e Administração

de
Ltda,

alugado (...) para seu transporte durante o pleito, em horário de serviço
público, caracterizando o uso de pessoal em proveito próprio". Assinala que,
para o mesmo fim, foram utilizadas "as aeronaves
PP-MJL",

prefixos PT-ELA

e
2

infringindo-se, por todo o exposto, no seu entender, o "artigo 9 ,

inciso XXI, da Lei n. 8.429/92".
Sustenta, por derradeiro, a evidência de abuso do poder
político, também na circunstância de que foram distribuídas "cinqüenta (...)
ambulâncias,

pelo Departamento

Estadual

de Trânsito

de Alagoas,

véspera das eleições e em favor de dezenas de municípios
administrados

por eleitores declarados

do representado,

na

alagoanos

(...) com ampla

divulgação na imprensa social e oficial" {fls. 35-36), o que enseja, consoante
2

assevera, a afronta ao art. 1 ,1, d, da L C n. 64/90.
Visando a demonstrar a ocorrência de potencialidade
a desequilibrar o certame, argumenta o recorrente, ao final, o seguinte
(fls. 39-40):

(...)
I- Não se está questionando ou trazendo ao
conhecimento do Judiciário um fato isolado, de pequena
monta ou e pouca penetração do eleitorado, mas sim, um
conjunto de condutas abusivas, efetivadas ao longo de todo
o período eleitoral;
II- O s abusos de poder foram de toda ordem, desde o
uso indiscriminado, em todos os meios de mídia, da
publicidade institucional do Governo do Estado e do
Município de Maceió, inclusive do Diário Oficial, passando
pela doação de ambulâncias e pelo uso do helicóptero do
Estado, indo até a inauguração festiva de obras públicas;
III- Milhares de eleitores foram atingidos, direta ou
indiretamente, pelo abuso de poder perpetrado pelos
recorridos, catalisando sobremaneira a desigualdade acima
apontada, e impedindo a normalidade das eleições;
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IV- Não só os eleitores comuns foram aliciados pelas
ações abusivas anteriormente mencionadas, mas também,
diversas lideranças políticas, especialmente do interior do
estado, que, ao receberem 'dádivas do Governo Estadual',
a exemplo das ambulâncias doadas às vésperas das
eleições, passaram a apoiar os demandados, fato que, a
toda evidência, juntamente com os demais citados, maculou
a vontade popular e modificou o resultado natural do pleito;
V- (...) considerando o eleitorado do Estado (...) e o
número de votos válidos, que chegou a 1.044.839, a
diferença entre os litigantes foi por demais pequena,
especialmente observando-se que o referido pleito eletivo
não foi levado ao segundo turno por apenas um pouco mais
de 30.000 votos, ou seja, aproximadamente míseros 2.93%
(DOIS INTEIROS E NOVENTA
E TRÊS
DÉCIMOS,
CONFORME CERTIDÃO EM ANEXO - DOC. 03), hipótese
em que a realidade poderia ter sido outra, face às novas
articulações políticas e ao prolongamento do tempo de
propaganda eleitoral.

(...)".
Apresentando como provas pré-constituídas do alegado
cópias de peças de diversas ações de investigação judicial eleitoral movidas
contra os recorridos (AIJEs ns. 181, 189, 171, 177, 190, 182, 186, 178, 162
e 1.399/2002 - fls. 52-246), requer a anulação dos diplomas dos recorridos,
"tornando-os

sem efeito, em caráter

ex nunc, reconhecendo,

assim, a

existência de vicio no resultado das eleições estaduais em questão, (...)
declarando,

em ato contínuo, eleitos o recorrente e seu vice,

candidatos

concorrentes pela Coligação 'Frente Popular Trabalhista', na qualidade de
segundo

colocado

no

pleito,

com

a

conseqüente

expedição

dos

competentes diplomas"'(fl. 44).
A inicial do recurso tendo sido protocolizada em 20.12.2002,
em 3.1.2003, foram juntados aos autos os documentos de fls. 250-465,
exibidos

pelo recorrente

24.12.2002.

pela petição de fl. 249, protocolizada em
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Em

3.2.2003,

comparecem

contra-razões de fls. 473-521 -

os

recorridos

com

as

acompanhadas dos documentos de

fls. 522-1.870 - , nas quais alegam, em suma:
a) referindo-se ao "evento" do dia 27.8.2002, que "não
houve formação

de cadeia de rádio, tendo sido a entrevista

apenas por uma rádio local que se fazia presente,
testemunha MARCONDES

AURÉLIO DE OLIVEIRA

transmitida

consoante

relato da

nos autos da Ação de

Investigação Judicial Eleitoral n. 181/02" (fls. 475-476);
b) não vedar o art. 77 da Lei n. 9.504/97 a participação do
candidato na "instalação de uma nova sede de determinado órgão público,
sem que tenha havido qualquer inauguração de obra pública", que se trata,
a sede da Governadoria do Agreste, de uma casa particular, alugada pelo
governo do estado, que, por ser "uma construção

muito nova,

conservada,

obra para a sua

não houve a necessidade

de nenhuma

bem

1

ocupação e destinação pública' , que a solenidade realizada no local - no
dia 27.8.2002 - fora idêntica àquela que, segundo diz, o primeiro recorrido,
como governador do Estado, realizara "nos últimos quatro anos de sua
gestão", "em frente ao Palácio dos Martírios", na capital; que o governador
passou a despachar no local mensalmente; que, "sempre

que há a

instalação dos trabalhos no interior, se realiza idêntica solenidade, com o
desfile das tropas militares (PM e Corpo de Bombeiros) e asteamento

da

bandeira";

do

que a instalação de tal Governadoria "ocorreu

processo de interiorização

das atividades administrativas

dentro

governamentais",

"como forma de diminuir as diferenças regionais') que não há vedação no
aludido dispositivo de lei a impedir "desfile de tropas nos três meses que
antecedem o pleito, ou (...) qualquer tipo de solenidade" (fls. 476-478);
c) que "não se trata de propaganda,
divulgadas

pelo Diário

interesse público,

Oficial do Estado

sem qualquer conotação

de Alagoas,

mas de
sobre

de propaganda

notícias
fatos de

institucional"

(fl. 479);
1
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d) em alusão à entrevista da prefeita de Maceió transmitida
pela "Rádio Jornal A M " , que
institucional,

"não

mas de fato jornalístico,

se

tratava,

(...)

de

sem o conhecimento

propaganda
por parte da

prefeita (...) de que estava havendo a transmissão de sua fala", e que, de
outra parte, se fosse o caso, cuidar-se-ia de propaganda "da

Prefeitura

Municipal de Maceió", e não do Governo de Alagoas; que a fala da prefeita
tem "conotação política, porém não tem (...) eleitoral') que, se se tratasse
de

"propaganda

eleitoral

disfarçada",

não

se

poderia

presumir

responsabilidade do candidato, que haveria de ter "prévio conhecimento

a
do

ilícito" (fls. 480-482);
e) quanto à entrevista de Joaldo Cavalcante, secretário de
Comunicação Social do Estado, que "tratou de assuntos
afetos à sua Secretaria
votos ou quejandos"'(fl.

governamentais

(...), sem qualquer conotação eleitoral, pedido de
483);

f) no tocante às matérias veiculadas no semanário "A
Notícia", que a exordial do recurso contra expedição de diploma não faz
nenhuma vinculação entre os diretores daquele periódico e a candidatura
do recorrido Ronaldo Lessa e que a imprensa não se acha impedida de
divulgar fatos jornalísticos e de emitir opiniões sobre eles;
g) que "a utilização do helicóptero de propriedade do Estado
de Alagoas, ou mesmo de um outro por ele contratado, para a segurança
do Chefe do Poder Executivo, ainda que em campanha

eleitoral, é fato

absolutamente lícito, sendo explicitamente admitida pela legislação eleitoral"
(fl- 491);
h) que "as ambulâncias não foram doadas, nem tampouco
serviram

de moeda

de troca eleitoral, mas foram CEDIDAS

municípios que DELEGARAM
CNT para o DETRAN/AL,

para

os

suas atribuições fixadas no art. 24 e 25 do
ficando apenas

com a responsabilidade

de

prestarem socorro às vítimas de trânsito"; e que "a demora na entrega se
deveu ao processo de licitação das ambulâncias (...), que gerou a demora
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dos respectivos

convênios com cada um dos

municípios"

(fl. 492).
Pleiteiam o desprovimento do recurso.
Em 4.2.2003, acostam aos autos, os recorridos, cópia do
contrato de locação do imóvel onde instalada a Governadoria do Agreste
(fl. 1.873).
Sorteado relator em 11.2.2003, fora o feito encaminhado à
2

Procuradoria-Geral Eleitoral (cfr. art. 269, § 1 , do C E ) , que exarou o
parecer de fls. 1.877-1.883, pelo desprovimento do recurso, nos termos da
seguinte ementa:
"Recurso contra expedição de diploma ao Governador
e ao Vice-Governador do Estado de Alagoas, eleitos nas
eleições de 2002. Suposto abuso de veículos de
comunicação, inauguração de obra, utilização de bem e
servidor público em benefício de candidato. Infrações não
caracterizadas ou não comprovadas nos autos.
- Parecer no sentido do desprovimento do recurso".
Voltando-me os autos conclusos em 29.8.2003 (cfr. termo
de fl. 1.891), despachei-o em 4.9.2003 (fl. 1.892), indeferindo o pleito de
produção de provas formulado pelos recorridos (oitiva de testemunhas,
prova pericial e juntada de novos documentos), determinando, de outra
parte, fosse oficiado o eg. Regional, para encaminhar a esta Corte cópia
integral dos processos ns. 179/02 e 878/02, conforme solicitação dos
recorridos, em suas contra-razões.
Não tendo havido recurso contra o indeferimento do pedido
de provas dos recorridos, reiterei o despacho supra, em 23.9.2003, no
tocante, especificamente, à determinação de encaminhamento de ofício ao
T R E , para que este encaminhasse cópia integral dos aludidos processos,
que acabaram por chegar a esta Corte em 26 seguinte, ora se encontrando
tais documentos acostados às fls. 1.899-2.087.

°V -
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Em 20.10.2003, dei vista às partes, sucessivamente, para
alegações finais, determinando que, após, fosse o feito encaminhado
à P G E para, se entendesse de direito, manifestar-se sobre a documentação
egressa do T R E no dia 26.9.2003.
O recorrente apresentou as suas alegações finais em
30.10.2003 (fls. 2.097-2.127), mediante as quais corroborou, no global, as
razões relatadas, aduzindo considerações acerca do parecer ministerial de
fls. 1.877-1.883, bem como quanto aos documentos colacionados aos autos
pelos recorridos, afirmando, no que tange a estes, serem "inteiramente
impertinentes
representações

para

o julgamento

eleitorais

da

(...)

demanda,

movidas pelo Recorrido

cujos temas não coincidem

pois

contra o

com o objeto do presente

cuidam

de

Recorrente,

recurso contra a

expedição do diploma"'(fl. 2.124).
Apresentaram,
fls.

os

recorridos,

2.129-2.140, apenas reiterando,

as

alegações

resumidamente,

os

finais

de

argumentos

aventados nas contra-razões.
No parecer de fls. 2.152-2.153, manifesta-se a douta P G E
pela manutenção do parecer original.
Vindo-me os autos conclusos em 13.11.2003, submeto-os
agora à ilustre apreciação deste colendo Colegiado.
É o relatório.

r-
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VOTO

O SENHOR

MINISTRO B A R R O S MONTEIRO (relator):

Sr. Presidente, registro ser da competência deste Pretório o julgamento do
presente recurso, previsto no art. 262 do Código Eleitoral, que visa à
desconstituição de diploma de governador e vice-governador de estado.
Esse o entendimento já firmado por esta Corte, conforme, v.g., o Agravo
Regimental na Reclamação n. 217/RR, de minha relatoria, bem como o
corrente na doutrina pátria, da qual destaco o seguinte excerto de Tito
Costa

(in

Recursos

em

Matéria

Eleitoral,

7.

Ed.,

São

Paulo:

Ed. Revista dos Tribunais, 2000 - pág. 118), no pertinente:
'Tratando-se de expedição de diploma de alçada do TRE,
quando se cuide de eleições para Governador e Vice, (...) o
apelo contra a diplomação haverá de ser dirigido contra
esse ato do Tribunal Regional e, nesse caso, será o
ordinário dirigido ao TSE, com suporte no art. 276, II, 'a', do
CE (eleições federais e estaduais)".
De outra parte, tratando-se no caso de recurso contra
expedição de diploma interposto com arrimo no inciso IV do referido art. 262
do Codex Eleitoral, encontra-se ele devidamente instruído com provas
colhidas de ações de investigação judicial eleitoral promovidas contra os
recorridos, em curso no estado, restando atendido, por tal razão, o
pressuposto de existência de provas pré-constituídas, ou seja, produzidas
anteriormente à data do ajuizamento do recurso.
2. No tocante à alegação de prática de abuso do poder
político e de autoridade pelo primeiro recorrido, além da utilização indevida
de meios de comunicação, em benefício da sua candidatura e da de seu
companheiro de chapa, consubstanciada, no entender do recorrente, nas
circunstâncias em que se dera a dita "inauguração" da Governadoria do
Agreste, no dia 27.8.2002, no Município de Arapiraca - precedida, segundo

2
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ainda afirma, por entrevista feita com o Sr. Ronaldo Lessa em "cadeia de
rádio", tenho não assistir razão ao recorrente.
Consoante se pode verificar das imagens constantes da fita
V H S , colacionada à fl. 66 pelo recorrente -

contendo a gravação da

entrevista, seguida do indigitado evento público - , não há falar, in casu, na
ocorrência de "inauguração de obra pública", da qual, se assim fosse, com
efeito, não poderia ter participado o primeiro recorrido, nos termos do art. 77
da Lei n. 9.504/97, por ser candidato à reeleição ao cargo de governador do
estado e por se tratar de período vedado, ou seja, dentro dos três meses
que antecedem o pleito.
Cuidou-se,

em

verdade,

de

evento

público,

com

a

participação do primeiro recorrido, na condição de governador - além de
diversas outras autoridades do estado e municípios da região - , no qual
meramente se dera início às atividades administrativas da denominada
"Governadoria do Agreste", no contexto

de um

programa estadual,

introduzido no primeiro ano do mandato do Sr. Ronaldo Lessa, de
interiorização e descentralização da administração. Para tanto, inclusive,
dividiu-se Alagoas em dez regiões, sendo aquela em que se encontra o
Município de Arapiraca chamada de "região do agreste", daí o nome
Governadoria do Agreste. Além disso, o desfile militar ocorrido naquele
dia - que o recorrente qualificara de "pirotécnico" - , consistiu apenas numa
solenidade militar comum nos casos em que o chefe do Poder Executivo do
estado

faz

visita

oficial

aos

municípios

dele

integrantes,

não

se

evidenciando nenhuma circunstância a distingui-lo, bem como nenhum
elemento indicativo de que dela se valera o governador com finalidade de
campanha eleitoral. Ainda mais, assistindo-se a todo o evento reproduzido
na aludida fita V H S , não se ouve nenhuma manifestação do próprio
recorrido - além da singela autorização que dera para o início do desfile - ,
bem como o mestre de cerimônias, um oficial da Polícia Militar, em nenhum
momento aludira ao primeiro recorrido como candidato à reeleição nem

y-

e
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mesmo dissera uma palavra a respeito do governo deste. Restringiu-se o
oficial a narrar o desfile, apresentando as diversas corporações.
Esta Corte, julgando hipótese assemelhada a esta, em que
candidatos participaram de cerimônia pública para a entrega de casas
populares, teve-os como exercendo regularmente as funções inerentes ao
seu cargo, assentando não se cuidar no caso de abuso do poder político
(REspe n. 15.215/SP, rei. Ministro Eduardo Alckmin, DJ de 18.12.98).
3. De outra parte, não houve, na espécie, violação da
norma do art. 73, VI, c, da Lei n. 9.504/97, uma vez que a entrevista
concedida pelo primeiro recorrido não pode ser tida como "pronunciamento"
e, muito menos, "em cadeia de rádio". N a ocasião, respondia o Sr. Ronaldo
Lessa às perguntas que lhe eram feitas pelos repórteres, não se tratando,
portanto, de pronunciamento. E mais: das imagens constata-se que apenas
um dos repórteres parecia estar transmitindo ao vivo a entrevista, não se
podendo dizer, efetivamente, que se estabelecera uma "cadeia de rádio"
para a transmissão daquela, como quer o recorrente, que, ademais, não
apresenta provas concretas quanto à dita formação de cadeia.
Não se pode dizer também que o governador se utilizara
indevidamente de meio de comunicação social, em ofensa à norma do
art. 22 da Lei das Inelegibilidades (LC n. 64/90). N a entrevista, o primeiro
recorrido salientara apenas a importância do início dos trabalhos, naquele
dia e local, da Governadoria do Agreste, demonstrando achar-se tal
providência inserida no programa de interiorização da administração do
estado. Disse, ainda, que tencionava, com aquela medida, "simplificar a
vida do povo do agreste e do sertão" alagoano e que já havia feito mais de
10 visitas oficiais àquele município (Arapiraca), além de ter visitado, nos
seus 3 anos e meio de seu mandato, 302 vezes os municípios de Alagoas numa média, afirma, de 3 visitas a cada município - , transferindo por 27
vezes a capital para o interior. Não cogitara uma vez sequer da sua
condição de candidato à reeleição, bem como não fizera "rasgadas
apologias à sua Administração", como aventou o recorrente.
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Em sua fala, o governador faz realmente referência ao
aumento

que

estava concedendo aos

servidores

públicos

da

faixa

elementar, que, por se encontrarem no mês de seu dissídio salarial
(agosto), passariam a perceber R$260,00 (duzentos e sessenta reais)
mensais. Tal menção, no entanto, não implica afronta a nenhum dos
apontados dispositivos de lei (arts. 73, VI, c, e 77 da Lei n. 9.504/97, c.c. o
art. 22 da L C n. 64/90) nem se pode dizer que constitua malferimento ao
inciso VIII do mesmo art. 73 da Lei n. 9.504/97, por não se tratar de "revisão
geral da remuneração dos servidores públicos", como previsto no texto do
artigo, e sim de aumento (ou reajuste) do piso salarial de um determinado
grupo de servidores, especificamente aqueles situados na faixa elementar.
Apreciando caso em que se discutia alegação de ofensa ao
2

art. 36, § 3 , da Lei n. 9.504/97 -

dispositivo inserido no título " D a

Propaganda Eleitoral em Geral" - , entendeu esta Corte não consubstanciar
propaganda eleitoral vedada entrevista concedida por prefeito candidato à
reeleição, que fizera alusão às atividades inerentes ao seu cargo. Teve-se
como relevante não haver o prefeito mencionado a vindoura eleição nem
pedido votos ou declinado qualidades suas de administrador que pudessem
influenciar os eleitores (REspe n. 19.178/SP, rei. Ministro Fernando Neves,
DJ de 8.6.2001). A despeito de se cogitar neste ponto, no processo
sub examen, de apontada ofensa ao art. 22 da L C n. 64/90, considero
pertinente à espécie tal interpretação, haja vista o primeiro recorrido, na
indigitada entrevista, ter apenas se referido a atividades suas como
governador do Estado.
4. Quanto à sustentada ofensa ao art. 74 da Lei n. 9.504/97,
por transgressão do disposto no art. 37, § 1-, da Constituição Federal,
também não colhe o recurso.
As matérias constantes das páginas do Diário Oficial do
Estado

de

Alagoas

(com

cópias

às

fls.

75-120)

possuem

caráter

eminentemente informativo das ações e medidas implementadas pelo
governo estadual, que se resumem às seguintes: implantação de um

-f.
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cronograma de obras no estado; providências adotadas em face de
denúncia de suposta fraude em concurso público para policial civil;
explicações acerca da rolagem de dívidas imobiliárias empreendida pelo
governo; atualização do pagamento de precatórios; aquisição de viaturas
para o Corpo de Bombeiros, com os valores percebidos pela cobrança da
Taxa de Incêndio; incentivos ao desenvolvimento do pólo industrial;
medidas de combate à mortalidade infantil e visando ao equilíbrio das
contas

públicas

e

ao

ajuste

fiscal;

desenvolvimento

da

indústria

farmacêutica do estado; concessão de aumento a servidores de nível
elementar; redução dos índices de exclusão social; e revitalização e
ampliação de programas sociais.
Não há falar, pois, em violação dos mencionados preceitos
da Lei Maior e da Lei das Eleições.
Esta matéria já fora submetida à análise deste Tribunal, por
ocasião do julgamento do R O n. 399/MG, redator designado Ministro
Eduardo Alckmin (DJ de 24.11.2000), quando se assentou, entre outros
pontos (cfr. respectiva ementa):

"(...)
DA ALEGAÇÃO DE U S O INDEVIDO D O S MEIOS D E
COMUNICAÇÃO S O C I A L - NOTICIÁRIO D A S ATIVIDADES
DO G O V E R N O P E L O DIÁRIO OFICIAL DO E S T A D O ATIVIDADE COMPATÍVEL C O M A FINALIDADE DA
I M P R E N S A OFICIAL - INEXISTÊNCIA D E PROMOÇÃO
P E S S O A L - NOTÍCIAS Q U E S E P A U T A R A M P O R
F O R M A OBJETIVA, N E U T R A , S E M E N G R A N D E C I M E N T O
D O S FEITOS O U ADJETIVAÇÃO
DOS ATOS NÃO-CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO.

(...)".
5.

Não merece agasalho, igualmente, a asserção

do

recorrente segundo a qual os recorridos utilizaram coberturas publicitárias
efetuadas pela "Rádio Jornal A M " para benefício eleitoral.

2
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No tocante ao primeiro "pronunciamento", proferido pela
prefeita Kátia Bom na inauguração da Escola Municipal Paulo Freire, certo
é que se tratou de discurso seu, transmitido por aquela rádio sem o seu
conhecimento. Nesse sentido - de que desconhecia a transmissão - , não
somente a própria prefeita declarara no depoimento que prestara ao
corregedor regional eleitoral de Alagoas, Dr. Sebastião José Vasques
de Moraes, em 13.11.2002 -

em ato instrutório da AIJE n. 177/02

(cfr. fl. 155) - , como assim esclarecera o jornalista França Moura, âncora do
programa no qual o discurso fora veiculado ao vivo (pela "Rádio Jornal
AM"), que se manifestou (cfr. termo de depoimento prestado no dia
19.11.2002, perante o mesmo corregedor regional eleitoral, também na
instrução do referido feito - fl. 158):
"Que a prefeita Kátia Bom desconhecia estar sendo
transmitido ao vivo o seu discurso de inauguração na
referida escola, pela Rádio mencionada, mesmo porque a
responsabilidade pela transmissão radiofônica é exclusiva
do repórter para a cobertura local jornalística e do âncora
do programa, que no caso era o depoente. Que a
divulgação do evento deu-se por motivos
estritamente
jornalísticos,
em busca de notícias para 'alimentar' o
programa. Que segundo o depoente não só a Rádio (...),
mas também todas as demais emissoras de rádio AM da
Capital, faziam-se presentes ao evento (...)".
Demais disso, não se verifica da respectiva fita de vídeo
nenhuma publicidade de "atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos", bem como nenhuma forma de promoção do primeiro
recorrido ou, mesmo, da própria discursante. O que se pode constatar é,
sim, a conotação política em seu discurso, que não beneficia, entretanto, o
recorrido Ronaldo Lessa, podendo, quando muito, considerar-se promoção
da administração municipal.
Idêntica consideração merece a entrevista concedida pelo
secretário de Comunicação Social do Estado, Joaldo Cavalcante, que
explicita,

aliás, no contexto

das declarações

referentes

à

atividade

9
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administrativa do estado, que o governador houvera declarado jamais fazer
"média" com a população, sobretudo durante o período eleitoral. Nessa
ocasião, há apenas uma pequena passagem que deve ser pontuada e que
diz respeito ao momento em que o entrevistado comenta, em resposta à
pergunta formulada pelo repórter, uma pesquisa de opinião pública recém
realizada no estado. Diz ele, à certa altura, da ocorrência de um empate
técnico entre o recorrente e o primeiro recorrido, para aduzir logo em
seguida existir a evidência de um aumento no percentual de votação do
último candidato citado. Cuidando-se aí de mera opinião do entrevistado,
não há falar nesse passo em uso indevido de veículo de comunicação
social, mesmo porque desprovida a sua manifestação de significado que
pudesse influir, de efetivo, no desequilíbrio do pleito eleitoral. Quanto a
esta, vale acentuar, o jornalista França Moura, no aludido depoimento,
dissera que não houve agendamento e sim que se cuidou de ligação
telefônica daquele secretário, sobre as quais diz ele não ter controle.
Sobre a entrevista concedida pelo governador Ronaldo
Lessa, em 2.9.2002, no programa "Cidadania", pode afirmar-se que não
houvera ali abuso de autoridade (cfr. art. 74 da Lei n. 9.504/97), visto não
se verificar tenha ele agido na condição de candidato, pleiteando votos,
tecendo elogios a si mesmo ou, ainda, enaltecendo as suas próprias
qualidades como administrador. Na mesma linha de raciocínio, versando
caso de suposta violação do art. 45,1, da Lei n. 9.504/97, teve o T S E como
não ocorrente propaganda vedada hipótese em que prefeito, candidato à
reeleição, concedera entrevista na qual discorreu sobre obras executadas e
sobre outras a serem implementadas (Ag n. 2.595/MT, rei. Ministro
2

Fernando Neves, DJ de 1 .2.2002).
Quanto

ao

derradeiro

"pronunciamento",

também

da

prefeita Kátia Bom, que se diz ter acontecido no dia 3.10.2002, ainda no
programa "Cidadania", nenhuma consideração há de ser feita, ante a
ausência de prova, nos autos, de sua realização.

-<
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No ponto, concluo não se lobrigar, nessas entrevistas,
conotação de cunho eleitoral, menos ainda publicidade institucional; os
entrevistados não pedem voto para o governador; cingem-se, na verdade, a
elogiar sua administração.
6. No que tange à tida "sólida relação comercial", que
sustenta o recorrente manterem o Estado de Alagoas e o Município de
Maceió com aquela emissora de rádio, penso não lhe assistir razão. O
contrato ao qual se referira o recorrente, cuja cópia se encontra às
fls. 133-134, consiste num "Contrato de Prestação de Serviços", celebrado
tão-somente entre o município e a rádio, cujo objeto consiste na veiculação
mensal de 210 informes institucionais da Prefeitura. Não há falar, portanto,
na existência de relação comercial entre o governo do estado e a "Rádio
Jornal A M " , ainda mais que possa ensejar qualquer impedimento a esta de
desempenhar o seu trabalho, dando cobertura jornalística a eventos
governamentais.
7. Não se pode também tachar de autopromoção ou de
campanha política o noticiário divulgado pelo semanário A Notícia. Tal
como acentua o parecer exarado pela Procuradoria-Geral Eleitoral, "o
mencionado

periódico

teria veiculado,

recorrente e, por outro, reportagem
anunciava

o bom desempenho

por um lado, crítica severa

elogiosa ao Governador.

e a execução

ao

Enquanto

das obras do Chefe

do

Executivo, divulgava fatos relacionados com o 'Impeachment' do recorrente
e com sua atuação
Parece-nos,

desastrosa

como antigo Presidente

da

República.

entretanto, que as matérias divulgadas se inserem dentro do

contexto jornalístico.

A imprensa

escrita

é livre para

divulgar

fatos

jornalísticos sobre a administração de qualquer governante e emitir opinião
sobre tais fatos, desde que não seja destorcida. Pode até assumir
de preferência
ilegalidade"

por

determinado

candidato,

sem

que

isto

posição
constitua

(fl. 1.882). Com o mesmo entendimento manifestado pelo

Parquet Eleitoral, evoco o REspe n. 19.128/SP, rei. Ministro Fernando
Neves, DJ de 25.5.2001.

2
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8. No que respeita à assertiva de violação do art. 9 , XXI, da
Lei n. 8.429/92 - que teria ocorrido, segundo o agravante, mediante a
utilização de um helicóptero pelo primeiro recorrido em sua campanha, bem
como de um agente público, no caso, o piloto da aeronave - , a despeito de
cuidar o tema (da improbidade) de questão a ser decidida no âmbito da
Justiça Comum (cfr. R O n. 372/PR, rei. Ministro Eduardo Alckmin, DJ de
23.4.99; REspe n. 15.840/MS, rei. Ministro Edson Vidigal, DJ de 10.6.99),
cabe salientar que tal alegação não restou cabalmente comprovada nos
autos, não servindo, para tanto, as inúmeras cópias dos documentos do
Departamento de Aviação Civil contendo simplesmente os deslocamentos
do helicóptero.
Não se pode excluir, no ponto, a possibilidade de tais
documentos - se efetivamente demonstrativos do uso daquela aeronave - ,
referirem-se a deslocamentos de servidores do estado. Nesse caso, não
haveria nenhum impedimento legal, caso se tratasse dos servidores que
prestam segurança e atendimento pessoal ao governador, nas suas saídas
2

em missão oficial, a teor do disposto no art. 37, § 4 , da Res./TSE
n. 20.988/2002. Nesse sentido, o seguinte precedente do T S E : R R p
n. 56/DF, rei. Ministro Fernando Neves, publicado em sessão de 12.8.98.
No que respeita à aeronave prefixo P T Y C O , de propriedade
da empresa Atlântida Participações, Incorporações e Administração Ltda.,
não demonstrou o recorrente que o piloto José Walter de Almeida Tenório,
que se afirma ser servidor público, tenha conduzido tal aeronave e, muito
menos, em deslocamento do governador. Nenhuma prova há também
quanto às outras aeronaves, de prefixos PT-ELA e P P - M J L .
9. Por derradeiro, quanto às ambulâncias, também não
restou comprovado nos autos que teriam sido distribuídas "na véspera das
eleições" e "em favor de dezenas de municípios alagoanos administrados
por eleitores" do primeiro recorrido, como assevera o recorrente.

/f ^
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Demais disso, conforme se vê da cópia do Edital Detran
n. 006/2002 (às fls. 265-275), a aquisição de tais veículos fora viabilizada
por meio de processo de concorrência, visando ao atendimento dos
municípios que aderissem ao "Programa de Segurança no Trânsito", "para
atender

às necessidades

emergências

de vítimas

no trânsito",

sendo

corriqueira a demora em processos como tais, de licitação pública.
10.
incontestes

de que

Conforme

se

pode

verificar,

os ora recorridos tenham

inexistem

utilizado

a

provas
máquina

administrativa com o escopo meramente eleitoreiro. O s fatos alegados no
recurso contra expedição de diploma, vários deles faltos de comprovação,
não se mostram aptos a toldar sequer a normalidade e a limpidez da
disputa eleitoral, tampouco apresentam a potencialidade necessária para
justificar a cassação dos diplomas postulada, ainda mais se considerada a
diferença de votos obtida pelo primeiro recorrido (n. de votos: 553.035), em
relação ao recorrente (n. de votos: 419.741), que fora de 133.294 (cento e
trinta e três mil duzentos e noventa e quatro) votos.
11. Nego provimento ao recurso.
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VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

PEÇANHA

MARTINS:

Sr. Presidente, quero de início manifestar a satisfação de ter visto na
tribuna o Dr. Célio Silva. É sempre um prazer ouvi-lo.
Quanto ao recurso, ouvimos o voto cuidadoso e bem
elaborado do relator,

Ministro Barros Monteiro, o que não

constitui

novidade.
Confesso que, a princípio, o único ponto de dúvida que
poderiam ter suscitado aqueles memoriais que recebi, relativo à instalação
do governo no Município de Arapiraca, foi inteiramente dissipado quando o
eminente relator demonstrou tratar-se de um programa de governo, que se
repetira ao longo de todo um período.
Com a reeleição, é preciso que se tenha em conta que os
ocupantes de cargo público não deixam de sê-lo, e devem continuar a gerir
e a prestar aos seus jurisdicionados a administração a que se propõem.
Acompanho o voto do eminente ministro relator.

PEDIDO DE VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

Sr. Presidente, peço vista dos autos.

LUIZ

CARLOS

MADEIRA:

2
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EXTRATO DA ATA

RCEd

n

2

608/AL.

Relator:

Ministro

Barros

Monteiro.

Recorrente: Fernando Affonso Collor de Mello (Adv.: Dr. Célio Silva,
Henrique Neves e outros). Recorrido: Ronaldo Augusto Lessa Santos e
outro (Adv.: Dr. Marcos Valério Melo Castro e outro).
Usaram da palavra, pelo recorrente, os Drs. Célio Silva e
Henrique Neves e, pelos recorridos, o Dr. Adriano Soares.
Decisão: Após os votos do Ministro Relator e do Ministro
Francisco Peçanha Martins, negando provimento ao recurso, o julgamento
foi adiado em virtude do pedido de vista do Ministro Luiz Carlos Madeira.
Ausente a Ministra Ellen Gracie. Impedido o Ministro Fernando Neves.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.
Presentes os Srs. Ministros Carlos Velloso, Gilmar Mendes, Francisco
Peçanha Martins, Barros Monteiro, Luiz Carlos Madeira, Caputo Bastos e o
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, vice-procurador-geral eleitoral.

SESSÃO D E 11.12.2003.
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VOTO-VISTA

O

SENHOR

MINISTRO

LUIZ

CARLOS

MADEIRA:

Sr. Presidente, reporto-me ao relatório do e. Ministro Barros Monteiro, lido
por ocasião d a sessão de julgamento do dia 11 de dezembro do ano
passado.
Em resumo, relembro as imputações feitas na inicial.
Primeira - "Participação em inauguração de obra pública e
entrevista em cadeia de rádio, concedida pelo recorrido na ocasião d a
implantação d a 'Governadoria do Agreste', fato ocorrido em período
eleitoral [...]".
Capitulou-se o ato ilícito nos arts. 73, VI, c, e 77 da Lei
2

2

n 9.504/97, c.c. o art. 22 da Lei Complementar n 64/90.
Segunda - "Utilização do Diário Oficial do estado para
promoção do governador e então candidato à reeleição, enaltecendo,
sempre de forma pessoal, a ação de sua gestão governamental, chegando,
inclusive, a tratar do processo eletivo. Fato ocorrido a o longo de todo
período eleitoral [...]".
2

A ilicitude foi capitulada nos arts. 37, § 1 , da Constituição
2

2

Federal, 74 da Lei n 9.504/97 e 22 da Lei Complementar n 64/90.
Terceira - "Utilização indevida e sistemática da 'Rádio
Jornal A M ' , promovida diretamente pelo recorrido e por outros agentes
públicos em seu benefício, a exemplo da Prefeita da Capital, Sra. Kátia
Bom e do Secretário Estadual de Comunicação, Sr. Joaldo Cavalcante.
Fatos ocorridos ao longo de todo período eleitoral [...]".
2

Haveria incidência do art. 74 da Lei n 9.504/97.
Quarta - "Utilização do jornal periódico 'A Notícia' como
folhetim de campanha. Fato ocorrido ao longo de todo período eleitoral [...]".

2
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O recorrente não faz indicação de nenhum dispositivo legal
violado.
Quinta - "Utilização de bens e de servidores públicos do
Estado em campanha eleitoral. Uso promocional de distribuição de bens.
Fatos ocorridos ao longo de todo pleito [...]".
A utilização de bens seria de um helicóptero de propriedade
do estado; a de servidores seria de um piloto que comandaria um outro
helicóptero de propriedade de empresa privada, a serviço da campanha
eleitoral do recorrido.
A
ambulâncias,

distribuição

às vésperas

de

bens estaria relacionada à de

50

das eleições, "em favor de dezenas de

municípios alagoanos administrados por eleitores declarados" do recorrido,
"com ampla divulgação na imprensa social e oficial".
Diz-se que o ato constituiria abuso do poder político e
2

estaria vedado pelo disposto no inciso IV do art. 73 da Lei n 9.504/97.
Em contestação defenderam-se os recorridos.
Sustentam que inexistiu cadeia de rádio custeada pelos
cofres públicos e que a entrevista concedida em Arapiraca foi dada a
apenas uma emissora de rádio.
Não há vedação a que o chefe do Poder Executivo candidato - participe de solenidades, exemplificando com o 7 de setembro
e o 16 de setembro, data esta em que se comemora a emancipação política
do Estado de Alagoas.
Segundo os recorridos, ocorreu a "instalação de uma nova
sede de determinado órgão público, sem que tenha havido qualquer
inauguração de obra pública".
O prédio em que houve a instalação é locado pelo Estado;
não houve obra de reforma ou adaptação.

25
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A solenidade teria consistido na passagem de revista às
tropas, com hasteamento da bandeira, tal como ocorre todas as segundasfeiras no Palácio dos Martírios.
O Diário Oficial do estado veicula notícias sobre a agenda
governamental, sem conotação de propaganda oficial. "Não há qualquer
propaganda institucional, sendo apenas exercício livre da imprensa oficial."
A divulgação corresponderia a fatos ocorridos, segundo informações do
órgão de comunicação do governo, tal como encaminhadas aos demais
jornais.
A s entrevistas da prefeita e do secretário de comunicação
não estão vedadas nem tiveram cunho eleitoral.
O periódico A Notícia não tem vinculação com o governador
Ronaldo Lessa, atribuindo-se as matérias publicadas à guerra entre jornais.
Defendem-se os recorridos quanto ao uso de helicóptero
para transporte de servidores essenciais ao governador, como permitido
2

pelo § 4- do art. 37 da Resolução-TSE n 20.988: "as provas produzidas
pelo Recorrente referem-se ao uso do helicóptero utilizado na segurança
do

Chefe do

Poder

Executivo, em

suas

constantes viagens, com

deslocamentos por terra" (cf. item 6.6, fl. 491).
Finalmente, as ambulâncias foram cedidas em razão de
convênio de prefeituras com o Detran, em conformidade com o Código de
Trânsito Brasileiro.
Assisti ao vídeo relativo aos acontecimentos de agosto de
2002 em Arapiraca.
É o breve relatório.
Recebi memoriais dos ilustres advogados do recorrente e
dos recorridos.
A competência do Tribunal Superior Eleitoral para conhecer
deste recurso contra expedição de diploma foi resolvida no voto do
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e. ministro relator. Diga-se o mesmo no que se refere à prova preço nstitu ida.
Tenho que a questão que envolve as entrevistas da prefeita
Kátia Bom e do secretário Joaldo Cavalcante não se constitui em nenhum
ilícito eleitoral. Não há vedação a quem quer que seja de externar opinião
elogiosa a algum candidato ou mesmo de manifestar preferência.
Do fato de manterem - Prefeitura de Maceió e Estado de
Alagoas - contratos com a empresa proprietária da "Rádio Jornal AM", não
decorre necessariamente que as entrevistas tenham sido realizadas em
razão daqueles contratos.
Afasto qualquer pecha a tais atos, que, aliás, não tiveram
capitulação na inicial, acompanhando, no ponto, o voto do e. ministro
relator.
Observo que os candidatos não respondem por eventual
infração a incisos do art. 45 da Lei n- 9.504/97, imputável a empresas de
radiodifusão.
Nenhuma comprovação foi feita de relações do recorrido
com a editora do periódico A Notícia como folhetim de campanha. Não
identifico infração à legislação eleitoral. Acompanho, nesse tópico, o voto do
e. ministro relator.
Os documentos trazidos para os autos não comprovam a
utilização de helicóptero na campanha eleitoral do recorrido. Tampouco há
comprovação de que ele se tenha valido de servidor público - piloto - ,
durante o horário de expediente, na disputa eletiva.
Também aqui acompanho o voto do e. ministro relator.
A

questão

que

envolve

as 50

ambulâncias

não

se

2

enquadra, a meu ver, na hipótese do inciso IV do art. 73 da Lei n 9.504/97:
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de
candidato, partido político ou coligação, de distribuição
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gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;
Cogitaria da incidência da alínea a do inciso VI do
mencionado artigo:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos
Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob
pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para
execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, e os destinados a atender situações
de emergência e de calamidade pública;
Certo é que os convênios de delegação de atribuições dos
municípios ao Detran, com cessão do direito de uso de veículos do tipo
ambulância, foram celebrados durante o mês de setembro de 2002,
portanto dentro do período vedado (fls. 526-557).
Todavia o procedimento foi desencadeado a contar de
decreto governamental de 8 de maio de 2002, publicado no Diário Oficial do
Estado no dia seguinte e há, nos autos, documento da Fiat pedindo
prorrogação de prazo para a entrega das tais ambulâncias.
Tenho por não ocorrente a infração, motivo pelo qual, nesse
particular, acompanho o voto do e. relator.
Imputa-se ao recorrido a prática de ato em violação da
2

alínea c do inciso VI do art. 73 da Lei n 9.504/97:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou
não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:

[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão,
fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da
Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo;

9
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O ato teria sido praticado em 27 de agosto de 2002, durante
os acontecimentos ocorridos em Arapiraca.
Tenho

por

não

comprovado

que

o

recorrido,

na

oportunidade, tenha feito manifestação "em rede" ou "em cadeia" de rádio
ou de televisão.
No vídeo que instruiu a inicial e que se constitui em prova
incontroversa, verifica-se que o recorrido respondeu a perguntas que lhe
foram feitas por duas ou três pessoas, aparentemente repórteres. Sentado
em uma escrivaninha, havia diante de si três microfones, sendo um de
televisão, assim como um telefone celular.
Daí não se pode inferir a formação de rede, ainda que o
rádio-repórter, ao final, tenha dito: "deixamos os microfones da rede à sua
disposição".
Os acontecimentos de Arapiraca, em 27 de agosto de 2002,
merecem ser detalhados.
Inicialmente, o recorrido concedeu entrevista, no cenário já
descrito, com a duração de exatos 30 minutos. Estavam presentes
secretários de estado, prefeitos municipais, três deputados estaduais, o
subprocurador-geral do estado, o chefe de polícia estadual e outras
pessoas.
As rádios Novo Nordeste A M e F M funcionaram

em

conexão, gerando apenas uma fita de gravação (fl. 1.476).
A emissora de televisão, que não esteve presente todo o
tempo, era a T V E .

1

Nessa entrevista, o recorrido faz a exaltação do seu
governo, falando, por diversas vezes, na primeira pessoa do plural ou na
primeira pessoa do singular: "eu", "o meu governo", o "nosso governo".

1

Advogado da testemunha Marcondes Aurélio de Oliveira (fls. 1.560/1561)
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Dissertou sobre o significado da Governadoria do Agreste,
como uma filial do governo, pois lá haveria de despachar às terças-feiras.
Lá teriam funcionamento o Gabinete Militar e o Gabinete Civil, o Protocolo e
a Coordenadoria da Região. Segundo o recorrido, essa Governadoria era
única, distinguindo-se

das demais coordenadorias, até pela situação

geográfica de Arapiraca, "centro de gravidade do Estado". A Governadoria,
segundo o recorrido, teria "o peso de um palácio", a "estrutura do Palácio do
Governo". Seria a "continuação do Palácio dos Martírios", com "peso
institucional".
O

recorrido,

usando

em

diversas

oportunidades

as

expressões "instalação" e "inauguração", enumerou os feitos do seu
governo em prol da região, como o Programa do Leite, o da Bolsa
Alimentação, a Unidade de Emergência - que atenderia uma região com
3 milhões de habitantes - os Banco da Terra, a instalação de 78km de rede
d'água domiciliar, as melhorias da Funesa, a criação do mercado público, o
presídio, o aeroporto e as indústrias instaladas ou em vias de ser, em razão
das iniciativas dele ou do seu governo, e a necessidade de construção da
Rodoviária.
Falando sobre movimentos grevistas, aproveitou para dizer
de seu passado de sindicalista, como vice-presidente do Sindicato dos
Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro e conselheiro do Clube de
Engenharia daquele estado, com participação em passeatas, inclusive em
defesa dos "sem teto".
Aproveitou a oportunidade para anunciar o novo "piso
salarial do estado", que passava de R$230,00 para R$260,00.
Concluiu,

dedicando

"a

inauguração"

a

dois

ilustres

alagoanos mortos, o Ministro Antônio Freitas e o produtor cultural Gustavo
Leite.
Segue-se, à frente do prédio, na via pública, a solenidade
de hasteamento das bandeiras, sob o som do Hino Nacional, interpretado

2

R C E d n 608/AL.

30

pela banda da Polícia Militar e transmitido por um locutor, que aparentava
ser oficial daquela Força Pública.
O desfile foi, como tal, anunciado pelo locutor.
2

O 3 Batalhão estava postado na pista de rolamento situada
após o canteiro central da avenida.
O recorrido estava em pé, sobre um pequeno tablado, o que
lhe dava proeminência.
Em

marcha cadenciada, o Major

Pinheiro, depois

de

atravessar o canteiro central, chega à frente do recorrido e, estendendo-lhe
a espada, diz: "Governador. Peço licença para iniciar o desfile". O recorrido
autoriza.
O desfile tem início na pista oposta, "puxado" pela banda,
que executava um "dobrado", seguida de duas fileiras de cinco cadetes, a
primeira

portando

as bandeiras. Depois surgiram

na pista onde

se

encontrava o recorrido. Vieram a banda e os cadetes com as bandeiras; o
1

2

Pelotão da Polícia Militar; o 3- Batalhão da P M , este sediado em

Arapiraca; o Batalhão de Policiamento Ostensivo; o Batalhão de Operações
Especiais, fazendo evoluções, com sirene e fumaça, escudos e máscaras; o
Corpo de Bombeiros, um grupo de recrutas, os cadetes da Academia Militar
da P M , viaturas da Polícia Militar, que, segundo o locutor, foram "adquiridas
no Governo Ronaldo Lessa", zelando pela segurança, carros do Corpo de
Bombeiros, as viaturas do Detran e um pelotão da Polícia Montada.
O locutor dava conta de tudo o que acontecia, nominava as
autoridades presentes, referindo que o desfile era da "tropa de confiança do
Governador"; reiteradamente, afirma a ocorrência ora da instalação, ora da
inauguração da Governadoria do Agreste.
A seguir, as autoridades e os demais presentes passaram a
visitar as instalações do prédio.
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Além

do

vídeo,

existem

fotos

que

registram

os

2

acontecimentos - fls. 1.443-1.458, 6 volume.
Aos depoimentos de Maria de Fátima Borges de Omena
(fls. 1.519-1.520) e de Marcondes Aurélio de Oliveira (fls. 1.560-1.562) faço
reserva. Ambos exerciam cargos de confiança do Governo do Estado de
Alagoas, a primeira como secretária de Articulação Política e o segundo
como coordenador administrativo da Região do Agreste, vinculado à
Secretaria Geral do Governo.
Segundo Maria de Fátima, "por força de lei foram criadas
em 1999/2000 dez regiões administrativas

no Estado de Alagoas,

uma na região do agreste, com sede em Arapiraca"."[...]
Administrativa

a

sendo

Coordenadoria

do Agreste, em Arapiraca, passou a ter lugar próprio

após

maio de 2002 e em julho deste mesmo ano mudou-se para o local onde
está atualmente

instalada".

As atividades da coordenadoria, no local,

vinham se desenvolvendo normalmente desde julho. "[...] a
Governadoria

do Agreste

formalmente

está

"[...] anteriormente

em verdade

criada

apenas

legalmente
a

denominação

não existe eis que

Coordenadoria

do

a 27 de agosto de 2002 o Governador esteve

Agreste"
presente

em Arapiraca, chegando a despachar no atual prédio da Coordenadoria

do

Agreste."
Marcondes Aurélio de Oliveira confirma que o governador já
havia estado no prédio, no mês de julho.
Tenho, pois, que, conforme todos, inclusive o próprio
recorrido, no dia 27 de agosto de 2002, algo de novo foi criado em Alagoas,
na Cidade de Arapiraca - a Governadoria do Agreste - , que não constava
do programa "Governo no

Interior". Ela não se confunde com as

coordenadorias, nem com a de Arapiraca, em cujo prédio já houvera
despachado o recorrido.
Com a devida vênia, não vejo significado em ser o prédio
próprio do estado ou locado; não interessa se houve reforma ou adaptação;
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a obra, como tal, prescinde da pá e da cal, do concreto e do ferro, do tijolo e
da argamassa. A obra é algo que se cria ou que se transforma. Trata-se de
um feito ou "efeito do trabalho de um agente, resultado de uma ação".
Para

assinalar essa

criação,

fez-se

2

uma solenidade,

especial e especificamente aprazada. Não se tratava de uma de calendário
como a do 7 de setembro ou da festa estadual alagoana.
A solenidade teve grande alarido, com longo desfile militar.
Não foi uma mera e corriqueira revista às tropas. Aliás, na revista, estas
ficam paradas e a autoridade é que passa. Aqui, as tropas marcharam para
o recorrido. Ainda que as testemunhas digam que não houve desfile, houve.
Disse-o o locutor; pediu licença para iniciá-lo, o major comandante do
batalhão; o recorrido autorizou.
No centro de tudo, estava o recorrido, atraindo as atenções,
como a figura central do evento, a começar pela mídia, que lhe dera o
espaço de meia hora de entrevista radiofônica, além da televisão.
Assim, no ponto, com respeitosa vênia do e. ministro
relator, concluo que, no dia 27 de agosto de 2002, faltando pouco mais de
um

mês para a realização

do pleito, portanto,

o recorrido criou a

Governadoria do Agreste, em Arapiraca, e presidiu a sua inauguração com
grande alarde.
Incide, no caso, o art. 77 e seu parágrafo único da Lei
2

n 9.504/97:
Art. 77. É proibido aos candidatos a cargos do Poder
Executivo participar, nos três meses que precedem o pleito,
de inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita o infrator à cassação do registro.

2

2

in Nascentes, Antenor, Dicionário da Língua Portuguesa 3 Tomo, Departamento de Imprensa Nacional, Brasil,

1966, p. 249.

2

R C E d n 608/AL.

33

Do mesmo modo, vista a questão apenas do ponto de vista
da

solenidade, realizada às custas do

dinheiro

público, tenho

por

inequívoco que o ato importou em promoção pessoal do recorrido, com
2

infração do disposto no § 1 do art. 37 da Constituição da República, que
2

atrai a norma do art. 74 da Lei n 9.504/97:
Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do
disposto no art. 22 da Lei Complementar n 64, de 18 de
maio de 1990, a infringência do disposto no § 1 do art. 37
da Constituição Federal, ficando o responsável, se
candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua
candidatura.
2

2

Socorro-me do voto do e. Ministro Fernando Neves no
2

Recurso Especial Eleitoral n 21.290 (DJ 19.9.2003):
É normal e esperado que o prefeito, candidato à reeleição,
continue a administrar regularmente o município. O que não
pode ser admitido é que os atos de governos sejam feitos,
propositalmente, de maneira, em momento e com o intuito
de influenciar e desequilibrar a disputa eleitoral, ou seja,
que haja manipulação ou manobras que transformem atos
regulares da administração em atos de campanha eleitoral,
mesmo que dissimulados.
Considero, agora, publicações do Diário Oficial do Estado
de Alagoas.
No meu entender, Diário Oficial destina-se à publicidade
dos atos governamentais; não é jornal de notícias. Há equívoco da defesa
do recorrido, ao considerar que, nas publicações, há "apenas exercício livre
da imprensa oficial'. A atividade é vinculada. As notícias admissíveis são
somente aquelas do interesse público, exigindo-se tenham "[...] caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
nomes,

símbolos

autoridades

ou imagens

que caracterizem

ou servidores públicos",

art. 37 da Constituição Federal.

promoção

constar

pessoal

conforme estabelecido no § 1

de
2

do

2
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Os documentos de fls. 75 a 120 (cópias das capas do Diário
Oficial do Estado de Alagoas/Poder Executivo) trazem estas manchetes:
"Governo de Alagoas investe na revitalização agrícola" (2 de agosto de
2002 - sexta-feira), fl. 75; "Governo de Alagoas viabiliza casas populares a
famílias sem-teto" (5 de agosto de 2002 - segunda-feira), fl. 76; "Lessa
anuncia realização de novas obras no interior do Estado" (6 de agosto de
2002 - terça-feira), fl. 77; "Campanha Cidadão Nota 10 garante atividades
sociais do Soprobem" (7 de agosto de 2002 - quarta-feira), fl. 78; "Governo
de Alagoas atualiza pagamento de precatórios" (8 de agosto de 2002 quinta-feira), fl. 79; "Corpo de Bombeiros adquire viaturas com Taxa de
Incêndio" (9 de agosto de 2002 - sexta-feira), fl. 81; "Alagoas receberá
recursos para obras de saneamento" (12 de agosto de 2002 - segundafeira), fl. 82; "Alagoas torna-se auto-suficiente na produção de hortaliças"
(13 de agosto de 2002 - terça-feira), fl. 83; "Incentivos do Governo de
Alagoas atraem mais duas empresas" (14 de agosto de 2002 - quartafeira), fl. 84; "Governo de Alagoas intensifica o combate à mortalidade
infantil" (15 de agosto de 2002 - quinta-feira), fl. 85; "Esquema da P M para
as eleições deste ano será apresentado ao Conselho de Segurança" (16 de
agosto de 2002 - sexta-feira), fl. 86; "Bolsa-Escola Cidadã" - "Programa
estadual beneficia aluno e a família" (19 de agosto de 2002 - segundafeira), fl. 87; "Governo de Alagoas equilibra as contas e avança no caminho
do ajuste fiscal" (20 de agosto de 2002 - terça-feira), fl. 88; resposta à
matéria publicada na Gazeta de Alagoas; "Governo de Alagoas leva
Programa do Leite ao conjunto Virgem dos Pobres" (21 de agosto de 2002
- quarta-feira), fl. 89; "Cinco mil famílias serão beneficiadas pelo Programa
do Leite" (22 de agosto de 2002 - quinta-feira), fl. 90; "Governo de Alagoas
apresenta plano de segurança para as eleições" (23 de agosto de 2002 sexta-feira), fl. 91; "Governo de Alagoas incentiva industrialização do pólo
de Murici" (26 de agosto de 2002 - segunda-feira), fl. 92; "Veja como o
Governo de Alagoas está aparelhando a Defesa Social" (27 de agosto de
2002 -

terça-feira),

fl. 93; "Governo de Alagoas reduz índices

de

mortalidade infantil" (29 de agosto de 2002 - quinta-feira), fl. 94; "Governo
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de Alagoas investe na ampliação d a capacidade produtiva do Lifal" (30 de
agosto de 2002 -

sexta-feira), fl. 95; "Governo de Alagoas concede

aumento aos servidores de nível elementar" (2 de setembro de 2002 segunda-feira - notícias d a instalação d a "Governadoria do Agreste" em
Arapiraca - resumo d a entrevista), fl. 96; "Governo de Alagoas reajusta
salário beneficiando mais de 6 mil servidores de nível elementar" (3 de
setembro de 2002 -

terça-feira), fl. 97; "Governo de Alagoas inicia

pagamento dos 1 6 % para servidores em tratamento médico" (4 de
setembro de 2002 - quarta-feira - "(...) o benefício foi concedido pelo
governador Ronaldo Lessa (...)"), fl. 98; "Ações do Governo reduzem
índices de exclusão em Alagoas" (5 de setembro de 2002 - quinta-feira),
fl. 99; "Governo de Alagoas lança programa de distribuição de sopa a
famílias

carente"

(6 de setembro

de 2002 -

sexta-feira), fl. 100;

"Comunidades carentes do Jacintinho serão atendidas pelo Programa do
Leite" (9 de setembro de 2002 -

segunda-feira), fl. 101; "Secretário

desmente denúncias de fraude em concurso d a Polícia Civil" (10 de
setembro de 2002 - terça-feira), fl. 102; "Maternidade Santa Mônica tem
geradora própria de oxigênio" (11 de setembro de 2002 - quarta-feira),
fl. 103; "Governo de Alagoas anuncia pagamento dos 16% de salários
atrasados" (12 de setembro de 2002 - quinta-feira), fl. 104; "Governo de
Alagoas garante o processo em licitação pública para compra de produtos
da merenda escolar (...)" (13 de setembro de 2002 - sexta-feira), fl. 105;
2

"Governo de Alagoas implanta Sistema Informatizado de Licitações" (1 de
agosto de 2002 - quinta-feira), fl. 106; "Governo de Alagoas libera 16% de
servidores que desistiram de ação" - "Alagoas terá Serviço de Inteligência"
(2 de outubro de 2002 - quarta-feira), fl. 107; "Governo de Alagoas paga dia
11 serviços prestados da Saúde" (3 de outubro de 2002 - quinta-feira);
fl. 108; "Unidade de Emergência oferece assistência jurídica e psicológica a
vítimas de agressão" (4 de outubro de 2002 - sexta-feira), fl. 109; "Governo
2

de Alagoas garante continuidade do Prodetur" (1 de outubro de 2002 terça-feira); fl. 110; "Lessa comemora aumento do IDH e tira colete depois
de dois anos de luta contra a miséria" (30 de setembro de 2002 - segunda-
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feira), fl. 111; "Governo inaugura novo presídio masculino da Capital" (27 de
setembro de 2002 -

sexta-feira), fl. 112; "Governo de Alagoas inicia

segunda pagamento dos 16%" - "Serão contemplados nesta primeira fase
26.660 servidores" {26 de setembro de 2002 -

quinta-feira), fl. 113;

"Governo de Alagoas empossa mais 103 professores" - "Educação paga
â

professores e monitores a partir de 6 feira" (5 de setembro de 2002 quarta-feira), fl. 114; ' T a x a s cobradas pelo Detran estão dentro da média do
Nordeste" - cópia de ofício a editor da gazeta de Alagoas, em que o
Coordenador Estadual de Defesa Civil, C e l . Jair Ferreira Cunha, declara:
"exijo publicar simplesmente a verdade." (24 de setembro de 2002 - terçafeira), fl. 115; "Alagoas está entre os cinco estados nordestinos com
melhores resultados no IDH" (23 de setembro de 2002 - segunda-feira),
fl. 116; "Mensagem do Senhor Presidente da República por ocasião da
celebração dos cem anos do Palácio Marechal Floriano Peixoto, em Maceió
(AL)" (20 de setembro de 2002 - sexta-feira), fl. 117; "Lessa solicita aos
presidenciáveis reativação do Proálcool" (19 de setembro de 2002 - quintafeira), fl. 118; "Lessa visita obras do Centro de Cultura e Exposições" (17 de
setembro de 2002 - terça-feira), fl. 119; "Ajuste de contas" - artigo assinado
pelo Sr. Joaldo Cavalcante, secretário de Comunicação Social do Governo:
"Com essa fase da campanha eleitoral em plena ebulição, exponho a
posição do governador Ronaldo Lessa acerca da rolagem da chamada
dívida mobiliária (...)" (18 de setembro de 2002 - quarta-feira), fl. 120.
A constante das notícias é o caráter elogioso ao governo, a
exaltação das suas obras e a menção, na maioria delas, do recorrido,
quando não transcrições de manifestações suas. Em algumas existem
fotos, inclusive do recorrido.
Não se referem, apenas, a fatos pretéritos. Dizem com fatos
futuros também.
A meu ver, está caracterizada a violação do preceito contido
2

no § 1 do art. 37 da Constituição Federal, assim como do art. 74 da Lei
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3

n 9.504/97 . Por igual, tenho por violada a norma do inciso II do art. 73 da
Lei das Eleições, diante do uso indevido de serviço custeado pelo Governo
do Estado de Alagoas - o Diário Oficial daquele estado.
Anoto que o noticioso tem caráter de propaganda, despido
de neutralidade.
Em seu discurso de fim-de-ano, ao fazer referência à
imprensa, disse o Senhor Presidente da República:
Eu quero agradecer à imprensa por esses 11 meses. A
imprensa com que muitos de nós às vezes ficamos
magoados, por que nem sempre as notícias falam bem da
gente. E eu aprendi uma coisa: notícia é aquilo que nós não
queremos que seja publicado, o resto é publicidade.
4

Por derradeiro, considero a questão da potencialidade da
influência dos atos para o desequilíbrio do pleito, no que se refere aos atos
de abuso de autoridade, já que aqueles das condutas vedadas prescindem
dessa demonstração.
Conforme as palavras do próprio recorrido, somente a
Unidade de Emergência haveria de servir uma população de 3 milhões de
habitantes. Vale dizer que esse era o universo beneficiário com a
inauguração ou instalação da Governadoria do Agreste e com os feitos
divulgados pelo recorrido.
Já no que se refere à utilização do Diário Oficial, tenho
como incomensurável

o seu alcance, especialmente em relação ao

funcionalismo público. O s documentos juntados referem-se aos meses de
3

Propaganda eleitoral.
Não se confunde com a propaganda institucional, regendo-se por normas distintas.
A infringência do disposto no art. 37, § 1 da Constituição atrai a incidência do que se contém no artigo 74 da Lei
n 9.504/97.
(Acórdão n 15.495/PI, rei. Min. Eduardo Ribeiro, DJ de 24.3.2000, RJTSE Vol. 12, Tomo 1, p. 209.)
2

2

2

R E C U R S O ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE AUTORIDADE. ART. 460, C P C . VIOLAÇÃO.
1. Não se confundem propaganda institucional e propaganda eleitoral, porquanto diversos seus objetivos,
regendo-se por distintas normas.
2. A infringência ao disposto no art. 37, § 1 , CF, atrai o contido no art. 74, da Lei n 9.504/97.
3. Demonstrada a violação ao preceituado no art. 460, C P C , impõe-se a anulação do julgado.
4. Recurso parcialmente provido para determinar a realização de novo julgamento.
(Acórdão n 19.287/MA, rei. Min. Waldemar Zveiter, DJ de 27.4.2001.)
2

2

4

O Globo, 19.12.2003, p. 3.
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agosto, setembro e outubro de 2002. Neles se identifica a alusão ao nome
do recorrido Ronaldo Augusto Lessa Santos nos de fls. 77, 79, 83, 89, 90,
94, 96, 9 7 , 9 8 , 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 116, 118, 1 1 9 e 120.
Observo que, em todos esses atos, se faz desnecessário
considerá-los apelos eleitorais, já que são presumidos em razão das suas
próprias datas - na iminência do pleito.
Posto isto, rogando vênia ao e. ministro relator, com
2

fundamento no art. 77 e seu parágrafo único, art. 73, inciso II e § 5 da Lei
n

2

2

9.504/97 e § 1 do art. 37 da Constituição da República, que atrai a
2

norma do art. 74 da Lei n 9.504/97, voto no sentido de dar provimento em
parte ao recurso contra expedição de diploma para cassar o mandato de
Ronaldo Augusto Lessa Santos e de Luiz Abílio de Souza Neto, governador
e vice-governador do Estado de Alagoas, respectivamente.
Deixo de acolher o pedido de determinação de diplomação
e posse dos segundos colocados no respectivo pleito, em razão de
entender ser da competência do e. Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
verificar e definir sobre a incidência ou não da norma do art. 224 do Código
Eleitoral.
É o voto.

2
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ESCLARECIMENTOS

O S E N H O R MINISTRO C A P U T O B A S T O S : Sr. Presidente,
tive oportunidade

de meditar

sobre esse processo e, num

primeiro

momento, chamaram-me a atenção os fatos relatados pelo eminente
relator, objetos de debate por ocasião das sustentações orais e, agora,
reavivados por ocasião do voto-vista trazido pelo eminente Ministro Luiz
Carlos Madeira.
Efetivamente, a C a s a tem estabelecido alguns princípios
quanto

à aplicação

de sanções,

especialmente aquelas a

envolver

cassação de registro ou de diploma, conforme o caso.
e

No que tange à aplicação do art. 41-A da Lei n 9.504/97,
não tenho a menor dúvida de que esta Corte sempre entendeu ser
suficiente um único voto, contaminado pela compra ou promessa, para
ensejar a cassação do registro. Nesse particular, relembro os Recursos
Especiais Eleitorais n - 19.739 e 19.553, relatores o Ministro Fernando
Neves e V. Exa., respectivamente.
Nos casos de abuso de poder, o Tribunal - pelo que pude
verificar

-

estabeleceu que, para sua configuração,

haver-se-ia de

demonstrar o chamado nexo de causalidade. A jurisprudência vinha mais
2

ou menos nessa linha, até que evoluiu, a partir da Representação n 25,
relator o Ministro Eduardo Ribeiro, no sentido de que, apenas se houvesse
potencialidade de influência decisiva no resultado do pleito, acolher-se-ia a
figura do abuso, seja do poder político, seja do poder econômico.
No caso presente, o eminente relator conclui, ao final, não
haver justificativa para essa potencialidade, tendo em vista a diferença de
133.294 votos entre o candidato eleito, com 553.035 votos, e o recorrente,
com 419.741 votos. Entretanto, o eminente Ministro Luiz Carlos Madeira,
que também examinou minuciosamente os autos, chega a uma conclusão
diversa em relação à potencialidade. Para tanto, S .Exa. menciona que

2

R C E d n 608/AL.

40

nessa instalação d a Governadoria do Agreste haveria, potencialmente, uma
repercussão a envolver algo em torno de 3 milhões de habitantes.
O SENHOR

MINISTRO B A R R O S MONTEIRO (relator):

O desfile na cidade de Arapiraca foi singelíssimo, com reduzida assistência
popular. Nada houve de excepcional nessa solenidade; o Governador
postou-se sobre uma pequena bancada individual. Nenhuma manifestação
ocorreu,

outrossim,

com

o

caráter

de

campanha

eleitoral,

mas,

simplesmente, um desfile em razão da instalação da Governadoria do
Agreste, aproveitando-se o imóvel que houvera sido locado pelo Poder
Executivo para essa finalidade. Ou seja, o governo já utilizava esse prédio.
A meu ver, o desfile, de cunho singelo, com reduzido número de pessoas
assistentes, revela não ter havido o intuito de se promover um ato com fins
eleitorais, especificamente. De resto, a meu sentir, o evento não era
suscetível de influir no resultado das eleições.
O S E N H O R MINISTRO LUIZ C A R L O S MADEIRA: Gostaria
de esclarecer que, quando fiz referência em meu voto a 3 milhões de
habitantes, aludia à repercussão da instalação da Governadoria, pelos seus
serviços, e dos atos do governo praticados em benefício da região.
O S E N H O R MINISTRO C A P U T O B A S T O S : Embora esse
seja o fato que chama mais atenção, também considerei curioso - até me
causou uma certa perplexidade - a menção feita no Diário Oficial do
estado. Confesso que, num primeiro momento, não chegaria a uma leitura
tão restrita de que não seria uma obra pública, mas apenas uma instalação.
Falta, talvez, um dado mais concreto e objetivo. Senão, ficaremos em um
juízo exclusivamente individual e subjetivo acerca de ter havido ou não
potencialidade com relação a isso.
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PEDIDO DE VISTA

O S E N H O R MINISTRO C A P U T O B A S T O S : Sr. Presidente,
peço vista dos autos.

EXTRATO DA ATA

RCEd
Recorrente:

Fernando

Silva e outros).

n

2

608/AL.
Affonso

Relator:
Collor

Ministro

de

Recorrido: Ronaldo Augusto

Mello

Barros
(Adv.:

Monteiro.
Dr.

Célio

Lessa Santos e outro

(Adv.: Dr. Marcos Valério Melo Castro e outro).
Decisão: Após os votos dos Ministros Relator e Francisco
Peçanha Martins negando provimento ao recurso, e o voto do Ministro Luiz
Carlos Madeira, dando-lhe provimento, em parte, o julgamento foi adiado
em virtude do pedido de vista do Ministro Caputo Bastos. Aguardam os
Ministros Carlos Velloso e Gilmar Mendes.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.
Presentes os Srs. Ministros Carlos Velloso, Gilmar Mendes, Francisco
Peçanha Martins, Barros Monteiro, Luiz Carlos Madeira, Caputo Bastos e o
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, vice-procurador-geral eleitoral.

SESSÃO DE 12.2.2004.
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VOTO-VISTA

O S E N H O R MINISTRO C A P U T O B A S T O S : Sr. Presidente,
pedi vista dos autos diante da divergência estabelecida entre os votos dos
eminentes Ministros Relator, Barros Monteiro, e Madeira, especialmente no
que tange à matéria de fato, uma vez que estamos em sede de recurso
contra expedição de diploma a ser apreciado em instância única nesta
Corte.
Da leitura e cotejo dos referidos votos, colhe-se que a
divergência reside, tão-somente, nas questões pertinentes à apontada
inauguração da Governadoria do Agreste, em Arapiraca, e nas publicações
no Diário Oficial do estado em desatenção à Lei Eleitoral.
O eminente Ministro Barros Monteiro, após analisar um a
um os vários fatos alegados pelo recorrente como reveladores do abuso de
autoridade e do poder político e da prática de condutas vedadas pela
legislação eleitoral, comprometedores da lisura do pleito, concluiu pela
inexistência de prova inconteste do uso da máquina administrativa, assim
como pela inaptidão dos fatos alegados de influir na normalidade e limpidez
da disputa. Acompanhou-o o eminente Ministro Peçanha Martins.
O eminente Ministro Madeira, embora igualmente afastando
a ilicitude de alguns dos fatos alegados no recurso, divergiu do relator em
relação a dois fatos que considerou ilegais e aptos a justificar o provimento
do recurso para "cassar os mandatos dos recorridos", quais sejam, a
instalação da Governadoria do Agreste e as diversas publicações feitas no
Diário Oficial do estado com elogios à administração do estado, algumas
citando nominalmente o governador. Considerou S . Exa., portanto, que
restou provado o abuso de autoridade, com violação dos arts. 22,
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5

2

6

7

8

da L C n 64/90 ; 73, incisos II e § 5 , c ; 74 e 77, parágrafo único , da Lei
2

29

n 9.504/97 e 37, § 1 , da Constituição Federal de 1988.
De início, registro que o enquadramento jurídico dos fatos
pertinentes às apontadas práticas de condutas vedadas, capituladas no
2

art. 73 e seguintes da Lei n 9.504/97, não pode ser examinado no âmbito
do recurso contra expedição de diploma. Enfatizo que, nessa via, podemos
examinar o fato ou a conduta como abuso do poder político e de
autoridade, mas não na perspectiva de seu enquadramento ou capitulação
nos termos do art. 73 e seguintes da Lei das Eleições.
Com efeito, o inciso IV do art. 2 6 2

10

do Código Eleitoral -

2

com a redação que lhe deu a Lei n 9.840/99 - não abrangeu o art. 73 e
seguintes, à semelhança do que fez expressamente com o art. 41-A

11

da

s

A r t 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à
Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
(-).
8

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - omissis
II - usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou Casas Legislativas, quo excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - omissis
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;

(-).
7

Art. 74. Configura abuso de autoridade, para os fins do disposto no art. 22 da Lei Complementar n- 64, de 18 de
maio de 1990, a infringência do disposto no § 1 do art. 37 da Constituição Federal, ficando o responsável, se
candidato, sujeito ao cancelamento do registro de sua candidatura.
2

8

Art. 77. É proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo participar, nos três meses que precedem o
pleito, de inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro.
9

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:

(...).
o

§ 1 A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
10

Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos:
I - inelegibiiidade ou incompatibilidade de candidato;
II - errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional;
III - erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do quociente eleitoral ou partidário,
contagem de votos e classificação de candidato, ou a sua contemplação sob determinada legenda;
IV - concessão ou denegação do diploma, em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do
art. 222 desta lei e do art. 41-A da Lei n 9.504, de 30.9.97.
"Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio, vedada por esta Lei,
o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem
pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da
2

2
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9.504/97, no universo de matérias incluídas no seu cabimento.

De lege lata, e na dicção do mencionado inciso IV do art. 262, o recurso
contra expedição de diploma só é cabível, e anulável a votação, ou quando
for viciada de falsidade, coação, emprego de processo de propaganda ou
captação

de sufrágios vedado por

12

lei (art.

222, C E ) ,

ou quando

caracterizada a prática de abuso do poder econômico ou abuso do poder de
13

autoridade (art. 237, C E ) , ou, finalmente, quando houver captação de
2

sufrágio na forma prevista no mencionado art. 41-A da Lei n 9.504/97.
Por isso, à míngua de disposição expressa que permita, no
âmbito

do

recurso

contra

expedição

de

diploma,

o

exame

e

o

enquadramento dos fatos à luz das apontadas violações dos art. 73 e
seguintes d a Lei n

2

9.504/97, impõe-se reconhecer que a apuração e

decisão sobre a prática de condutas vedadas haveria de ser feita na
circunscrita hipótese da representação de que trata o art. 96 da Lei das
Eleições, observado o rito ali disciplinado e, especialmente, a competência
dos juizes auxiliares.
Não se valendo a parte interessada, ou o Ministério Público,
do uso do instrumento legal adequado (representação, de que trata o art. 96
2

da Lei n 9.504/97), o fato ou a conduta tida por ilícita só poderá ser objeto
de enquadramento e capitulação legal no recurso contra expedição de
diploma ou na investigação judicial, na modalidade de abuso do poder
político ou de autoridade, na forma do referido inciso IV do art. 262, c.c. o
2

art. 237 do Código Eleitoral e art. 22 da Lei Complementar n 64/90.
Recordo

que

esta

Corte,

ao

examinar

o

Processo

eleição, inclusive, sob pena de multa de mil a cinqüenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma,
observado o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar n 64, de 18 de maio de 1990.
Art. 222. É também anulável a votação quando viciada de falsidade, fraude, coação, uso de meios de que trata
o art. 237, ou emprego de processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado por lei.
2

1 2

1 3

Art. 237. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder de autoridade, em desfavor da
liberdade do voto, serão coibidos e punidos.
§ 1° O eleitor é parte legítima para denunciar os culpados e promover-lhes a responsabilidade, e a nenhum
servidor público, inclusive de autarquia, de entidade paraestatal e de sociedade de economia mista, será lícito
negar ou retardar ato de ofício tendente a esse fim.
§ 2° Qualquer eleitor ou partido político poderá se dirigir ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, e pedir abertura de investigação para apurar uso indevido do poder econômico, desvio ou
abuso do poder de autoridade, em benefício de candidato ou de partido político.
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2

Administrativo n 18.831 , de que foi relator o eminente Ministro Sálvio de
Figueiredo, consignou, expressamente, ao responder à consulta formulada
pela Corregedoria Regional Eleitoral de São Paulo:
"Direito Eleitoral. Investigação judicial e Representações por
descumprimento
da Lei Eleitoral.
Competência
e
processamento.
I - O processamento e o relatório de Representação
ajuizada com fundamento no art. 41-A da Lei n 9.504/97
são da competência dos Juizes Auxiliares, por força do
disposto no § 3 do art. 96 da referida lei, observado o
procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar
n 64/90, sem que importe, pois, em deslocamento da
competência para o Corregedor.
2

2

2

II
O
processamento
de
Representação
por
descumprimento da Lei Eleitoral, como assinalado no item
anterior, é da competência dos Juizes Auxiliares, observado
o rito sumarissimo previsto no citado art. 96, exceção feita
aos processos que visem apurar captação de sufrágio, em
face da disposição final do seu art. 41-A, hipótese que
deverá ensejar desmembramento do feito, de forma a
possibilitar que as infrações a este artigo se processem
conforme o rito da Lei Complementar n 64/90, art. 22, e as
que se referem ao art. 73 daquela lei se processem nos
termos do seu art. 96.
2

III - Em se tratando de Representação que tenha por
fundamentos os arts. 41-A e 73 da Lei n 9.504/97 e 22 da
Lei Complementar
n 64/90, o procedimento
deverá
observar as regras discriminadas nos itens anteriores, com
a ressalva de que as infrações à referida lei complementar
devem
ser apuradas
conforme
os seus
termos,
pelos Corregedores Eleitorais" (Resolução n 21.166, de
1 .8.2002).
2

2

2

2

No mesmo sentido, a Corte já havia decidido no julgamento
e

15

do Recurso Especial Eleitoral n 18.900 , de que foi relator o eminente
Ministro Fernando Neves, em cuja ementa é de ler-se:

§ 3° O Corregedor, verificada a seriedade da denúncia, procederá ou mandará proceder a investigações,
regendo-se estas, no que lhes for aplicável, pela Lei n- 1.579, de 18 de março de 1952.
Julgado em 1 .8.2002, publicado em 6.9.2002.
1 4

1 5

2

Julgado em 10.5.2001, publicado em 29.6.2001.
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g

"Conduta vedada - Art. 73, I, da Lei n 9.504/97 - Uso de
veículo - Polícia Militar - Caráter eventual - Conduta
atípica. Cassação de registro - Representação - Art. 96 da
Lei n 9.504/97 - Possibilidade.
g

1. A melhor interpretação do inciso I do art. 73 da Lei
n 9.504/97 é aquela no sentido de que a cessão ou o uso
de bens públicos móveis e imóveis em benefício de
candidato ou partido ocorra de forma evidente e intencional.
e

2. A aplicação da penalidade de cassação de registro de
candidatura pode decorrer de violação ao art. 73 da Lei
n- 9.504/97, apurada mediante representação prevista no
art. 96 da mesma lei".
Em

seu voto,

o eminente

Ministro

Fernando

Neves

declarou:

"(-)
Embora realmente as declarações de inelegibilidade
por abuso de poder político ou econômico
pressuponham
regular apuração na forma do procedimento previsto na
LC n 64/90, no caso dos autos estamos perante hipótese
de simples cassação de registro ou do diploma, pela prática
de conduta vedada no art. 73 da Lei n 9.504, de 1997.
B

e

Nesses casos, penso ser perfeitamente possível a
utilização da representação prevista no art. 96 da mesma
Lei n 9.504.
3

Como bem ponderou a recorrente, quando o legislador
pretendeu que alguma infração à Lei n- 9.504 fosse
apurada e punida por outro procedimento que não aquele
previsto em seu art. 96, expressamente assim dispôs, como
se vê, por exemplo, no art. 41-A, relativo à captação de
sufrágio vedada por lei.

(...)".
De igual modo, este Tribunal havia decidido no Agravo de
e

16

Instrumento n 3.037 , de que foi relator o eminente Ministro Luiz Carlos
Madeira, cuja ementa é a seguinte:
"Agravo de instrumento. Provimento. Recurso especial.
Condutas vedadas (Lei das Eleições).

,6

Julgado em 18.6.2002, publicado em 16.8.2002.
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Havendo pretensão punitiva pela prática de atos
ilícitos previstos na Lei n 9.504/97 - art. 73, I - correto seja
adotado o rito do seu art. 96.
3

Recurso não conhecido".
Em seu voto, o eminente relator consignou:
"Verifica-se, então, que havendo pretensão punitiva
pela prática de atos ilícitos previstos na Lei n 9.504/97,
art. 73, I, nada mais correto do que imprimir o rito do seu
art. 96'.
3

Ressalto que a distinção que se faz não diz, apenas, com a
questão do rito, mas, principalmente, com a distribuição de competência.
Enquanto a representação do art. 96 da Lei das Eleições (seja na hipótese
do art. 41-A, seja do art. 73 e seguintes) é da competência exclusiva dos
juizes auxiliares, com recurso para o Plenário do Tribunal, a investigação
2

judicial com base no art. 22 da Lei Complementar n 64/90 (abuso do poder
econômico, político e de autoridade) é da competência dos corregedores.
E mais: mesmo que se tratasse de discussão pertinente
apenas ao rito, a utilização da representação de que trata o art. 96 da Lei
2

n 9.504/97 ou a investigação de que cuida o art. 22 da Lei Complementar
n

2

64/90, teria, como conseqüência,

a questão

da eficácia

e do

cumprimento da decisão. Vale dizer, enquanto na representação se aplica o
art. 257 do Código Eleitoral, na investigação - como tem reiteradamente
decidido o Tribunal - , os efeitos da procedência dependem do trânsito em
2

julgado, nos termos da alínea d6o inciso I do art. 1 da Lei Complementar.
À guisa de ilustração, recordo o que se decidiu no Recurso
e

17

Especial Eleitoral n 21.316 , relator o eminente Ministro Fernando Neves:
"No que se refere à possibilidade de cassação dos
diplomas, acho conveniente esclarecer que, no caso, se
pediu, na mesma representação, a aplicação do art. 73 da
Lei n 9.504/97 e do art. 22 da LC n 64/90, quando o mais
recomendável seria a apuração da conduta vedada em
3

1 7

Julgado em 30.10.2003 e publicado em 6.2.2004.
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representação nos termos do art. 96 da Lei n- 9.504/97 e do
abuso de poder por meio de investigação judicial, que
segue o rito da LC n 64/90.
3

Como foi seguido o rito mais completo, não houve
prejuízo às partes, não havendo também óbice quanto à
competência, visto que, em primeira instância, cabe ao juiz
eleitoral apreciar ambos os efeitos.
No entanto, não se pode olvidar que as sanções são
distintas. O abuso de poder deve ser apenado na forma dos
incisos XIV e XV do art. 22 da LC n 64/90, enquanto as
condutas vedadas têm como sanção o previsto nos §§ 4- e
5 do art. 73 da Lei das Eleições.
3

3

Ressalto, ainda, que os efeitos da procedência de
investigação judicial - ineiegibilidade e perda do registro do
candidato, se a decisão for anterior ao pleito - dependem
do trânsito em julgado da decisão (art. 1 , I, d da Lei
n 64/90).
3

3

Não é este o caso das representações previstas no
art. 96 da Lei n 9.504/97, às quais se aplica o art. 257 do
Código Eleitoral, devendo a decisão ser imediatamente
cumprida, independente de a decisão ser ou não anterior à
data das eleições.
3

Dessa forma, julgadas conjuntamente a investigação
judicial e a representação do art. 96 da Lei n 9.504/97, a
parte da decisão que decretar a ineiegibilidade
dos
candidatos somente terá efeito quando transitar em julgado,
ao passo que a parte que determinar a cassação do registro
ou do diploma terá efeito imediato. Nesse sentido, cito os
acórdãos desta Corte ri® 994 e 19.552".
3

Portanto, a admitir se pudéssemos examinar, em sede de
recurso contra expedição de diploma, as questões relativas às condutas
vedadas à luz do seu enquadramento e capitulação legal no art. 73 e
seguintes da Lei das Eleições, estaríamos, a um só tempo: (a) criando
hipótese de cabimento não contemplada no art. 262 do Código Eleitoral,
que constitui numerus clausus; (b) violando a regra de competência dos
2

18

juizes auxiliares, a teor do § 3- do art. 96 da Lei n 9.504/97 ; e, finalmente,

Ari. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao
seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 3 Os Tribunais Eleitorais designarão três Juizes auxiliares para a apreciação das reclamações ou
representações que lhes forem dirigidas.
§ 4 Os recursos contra as decisões dos juizes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.
a

2

2
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2

2

(c) suprimindo dois graus de jurisdição, a teor dos §§ 3 e 4 dos referidos
dispositivo e diploma legal, ao arrepio do devido processo legal.
Com esses esclarecimentos preliminares, em especial no
tocante

à jurisprudência desta Corte sobre a matéria, registro

que

examinarei os fatos (as condutas) objeto do recurso contra expedição de
diploma e fonte de divergência entre os respeitosos votos que me
antecederam na forma de abuso do poder político e de autoridade, nos
termos dos arts. 237 e 262 do Código Eleitoral e 22 da Lei Complementar
2

n 64/90.

I. " G O V E R N A D O R I A DO A G R E S T E "
Ao examinar a questão, o eminente relator entendeu que o
"indigitado evento públicd' não constituiu "inauguração de obra pública', nos
2

termos do art. 77 da Lei n 9.504/97, mas, tão-somente, "(...) início às
atividades

administrativas

da denominada

'Governadoria

do Agreste',

no

contexto de um programa estadual, introduzido no primeiro ano do mandato
do Sr. Ronaldo Lessa (...)".
Após discorrer com detalhes os acontecimentos que se
passaram em 27 de agosto de 2002, na cidade de Arapiraca, e diante da
exaltação dos feitos realizados na administração de Ronaldo Lessa e da
presença de diversas autoridades no evento, que teve o recorrido como
figura central, o eminente Ministro Madeira concluiu incidir, na hipótese, a
regra do art. 77 mesmo após a diplomação.
Afirmou, ainda, que
"vista a questão apenas do ponto de vista da solenidade
realizada às custas do dinheiro público, tenho por
inequívoco que o ato importou em promoção pessoal do
recorrido, com infração ao disposto no § 7- do art. 37 da
Constituição da República, que atrai a norma do art. 74 da
Lei n 9.504/97".
2

2
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Digo eu: assisti à fita mais de uma vez e não tenho dúvida
em afirmar - como fez o Ministro Madeira - que algo de novo foi criado em
Arapiraca, no Estado de Alagoas, em 27 de agosto de 2002. Não tenho
dúvida, também, em afirmar, com apoio no mestre Aurélio Buarque de
Holanda Ferreira, que, sob o eufemismo de "instalação"™, pôs-se, na
referida data, à disposição da população daquela cidade, o que se
denominou "filial do governd', pois o governador, ora recorrido, lá haveria
de despachar às terças-feiras.
Entendo também, à semelhança do que afirmou o eminente
Ministro

Madeira, que o conceito de obra, nos termos do art. 77

multirreferido, não se reduz ao de edificação, na acepção de construir, até
porque, segundo mestre Aurélio, edificar tem, por igual, significado fundar,
instituir, criar.
Todavia,

embora

reconheça

que o fato ocorrido em

Arapiraca, em 27 de agosto de 2002, possa conduzir à conclusão de que o
recorrido incidiu na prática de conduta vedada aos agentes públicos, não
concordo com S . Exa., o eminente Ministro Madeira, quando lhe aplica a
sanção prevista no parágrafo único do art. 77 da Lei das Eleições.
Assim entendo, Senhor Presidente e eminentes Colegas,
por duas razões:
- primeiro, em face dos esclarecimentos declinados no
início de meu voto, repito, na medida em que não posso examinar o
enquadramento jurídico dos fatos (condutas vedadas - infração ao art. 73 e
seguintes) no âmbito do recurso contra expedição de diploma, diante dos
estritos termos do art. 262 do Código Eleitoral; e
-

segundo, porque a aplicação da sanção de que trata o

parágrafo único do art. 77 está limitada no tempo ao período anterior à
diplomação.

Instalar: expor pela primeira vez à vista ou ao uso do público.
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Explico: quando a Lei das Eleições quis projetar a sanção
do fato tido por delituoso para período posterior à diplomação, isto é,
quando diante da gravidade do fato ou da conduta, o legislador entendeu
de cominar a cassação do registro ou do diploma, fê-lo expressamente
(v.g. art. 41-A e § 5

2

do art. 73). Vale dizer, a própria lei cuidou de

estabelecer a dosimetria da pena - cassação do registro ou do diploma - e
o limite temporal da sanção - antes ou após a diplomação - segundo a
valoração, a juízo do legislador, da gravidade maior ou menor da conduta
ilícita.
Não

se

trata,

evidentemente,

de

que,

diante

da

não-observância do preceito (aqui, cuida-se do art. 77), o fato, ou a
conduta, não seja passível de sanção. Em outras palavras, o fato ou a
conduta poderá ser objeto de sanção, inclusive de cassação do diploma
2

pela via do art. 22 da Lei Complementar n 64/90 em consonância com o
art. 237 do Código Eleitoral, frise-se, ainda que tenha sido objeto de
20

representação na forma do art. 96 da Lei das Eleições .
Isso se verifica na medida em que o legislador entendeu de
definir, com precisão, quais fatos e quais condutas, após a expedição do
diploma, embora pudessem ter sido examinadas e punidas no período
anterior à diplomação, devem ser apreciados apenas sob a ótica do abuso
do poder político e de autoridade.
Esta egrégia Corte, em pelo menos duas oportunidades, já
entendeu que as condutas descritas no art. 73 e seguintes podem vir a ser
consideradas abuso do poder de autoridade, apuradas por meio de
2

investigação judicial prevista no art. 22 da Lei Complementar n 64/90. No
2

21

Recurso Especial Eleitoral n 21.151 , relator o eminente Ministro Fernando
Neves, está consignado na ementa:

Não há falar em bis in idem, conforme assinalou o eminente Ministro Fernando Neves no mencionado REspe
2

n 21.136.
2 1

Julgado em 27.3.2003, publicado em 27.6.2003.
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"(...)

3. Não obstante, a conduta apurada pode vir a ser
considerada abuso do poder de autoridade, apurável por
meio de investigação judiciai prevista no art. 22 da Lei
Complementar n 64/90, quando então haverá de ser
verificada a potencialidade de os fatos influenciarem o
pleito.
g

(...)".

2

22

No julgamento do Recurso Especial Eleitoral n 21.167 , de
que também foi relator o eminente Ministro Fernando Neves, é de ler-se na
conclusão de seu voto:

Por fim, lembro que os atos examinados na representação,
sem prejuízo das multas impostas por prática de conduta
vedada, poderiam, em princípio, também vir a caracterizar
abuso do poder político, passível de apuração por meio de
investigação judicial, a que se refere o art. 22 da Lei
Complementar n- 64/90, sujeitando os responsáveis às
penas de ineiegibilidade e cassação de registro e de
diploma.
(.-•)".

23

Ao apreciar os embargos de declaração , o eminente
Ministro Fernando Neves foi ainda mais explícito no que concerne à
possibilidade de enquadramento das chamadas condutas vedadas como
hipótese de abuso do poder político e de autoridade. Disse S . Exa. em seu
respeitável voto:

"(•••)
De outra parte, essa mesma conduta vedada, - caso
praticada de forma significativa, levando em conta as
circunstâncias, como o número de vezes e o modo em que
praticada e a quantidade de eleitores atingidos, pode ter
potencialidade para repercutir no resultado da eleição e,
assim, vir a caracterizar abuso do poder político.

Julgado em 8.4.2003, publicado em 13.6.2003.
Julgado em 21.8.2003, publicado em 12.9.2003.
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Digo eu: os fatos que importem, em tese, na configuração
das chamadas condutas vedadas podem, também, ser objeto do recurso
contra expedição de diploma na perspectiva da capitulação do abuso do
poder político ou de autoridade, observados o rito próprio e os termos
legais.
Volto ao tema. Em seu respeitável voto, o eminente Ministro
Madeira entendeu, também, de invocar a regra do art. 74 da Lei
2

n 9.504/97, porque a solenidade teria sido "realizada às custas do dinheiro
público", e, por conseguinte, disse S . Exa., "importou em promoção

pessoal

do recorrido, com infração ao disposto no § I-do art. 37 da Constituição da
República".
Assim não entendo, Senhor Presidente, Senhores Ministros,
com a mais respeitável vênia, por quatro razões:
- primeiro, com o perdão da repetição, pela impossibilidade
de enquadramento legal do fato como conduta vedada após a diplomação
(admito examinar o fato tido como delituoso apenas na perspectiva de
abuso de poder);
segundo, pela razão já declinada de que a matéria é
incomportável no âmbito do recurso contra expedição de diploma à falta de
previsão legal (inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral);
-

terceiro,

pelos fundamentos

já

deduzidos no

que

respeita ao limite temporal da sanção até a diplomação; e
quarto, porque o próprio dispositivo em comento remete
o aplicador ao tipo - abuso de autoridade - descrito no art. 22 da Lei
2

Complementar n 64/90.
Daí resulta que, examinado o fato -

inauguração da

Governadoria do Agreste - em face do conceito de abuso de autoridade,
entendo que, mesmo admitida em tese sua ilicitude perante a lei, não lhe
reconheço potencial suficiente para cassar o diploma do recorrido.

2
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No particular, filio-me à corrente sustentada a partir do voto
2

24

do eminente Ministro Eduardo Ribeiro na Representação n 2 5 , quando s e
firmou o entendimento de que "Não se caracteriza abuso,
relevante,

se o fato carece de potencialidade

eleitoralmente

de influir no resultado do

pleito".
Posteriormente, ao examinar o mesmo tema no Recurso
2

25

Ordinário n 390 , o eminente Ministro Eduardo Ribeiro, ao transcrever voto
de sua autoria, consignou:
"Em tema de abuso de poder econômico ou político, e sua
repercussão
em matéria eleitoral, creio que algumas
distinções hão de ser feitas.
(...) Não se cuida de punir o favorecido pelo abuso, mas de
resguardar a legitimidade da escolha popular. (...)".
No prosseguimento de seu respeitável voto, o eminente
Ministro Eduardo Ribeiro registrou:
"(...)

Admite-se, entretanto, no estágio atual da evolução da
jurisprudência da Corte, seja requerido tenham as práticas
abusivas potencialidade de influir no resultado das eleições.

Nessa

linha de raciocínio, ponderando o número de

eleitores no Município de Arapiraca (81.425 comparecimentos, segundo o
Sistema de Estatísticas e Informações de Resultados Eleitorais da Justiça
Eleitoral), o percentual de 11,12% no confronto direto entre os votos obtidos
pelo recorrido e pelo recorrente naquele colégio eleitoral, o fato de ser
eleição estadual e, ainda, a diferença total de 133.294 votos, conforme
afirmou

o

eminente

Governadoria

relator,

não reconheço

que a

instalação d a

do Agreste teve potencialidade influente no resultado do

pleito eleitoral.

2 4

Julgada em 13.8.98 e publicada em 27.8.98.

2 5

Julgado em 15.2.2000, publicado em 3.3.2000.
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II. PUBLICAÇÕES N O DIÁRIO OFICIAL
Reiterando que o fato só pode ser examinado, em sede de
recurso contra expedição de diploma, na perspectiva de abuso do poder
político e de autoridade, não tenho como enfrentar o tema à luz de seu
enquadramento e capitulação nos arts. 73 e 74 da Lei das Eleições pelas
razões exaustivamente declinadas.
Embora esteja de acordo com o eminente Ministro Madeira
em

que

os

diários

oficiais

se

destinam

à

publicidade

dos

atos

governamentais, não vi, nas cópias destacadas por S . Exa. (fls. 75 a 120),
potencial que, ainda que reconhecida a aparente

inobservância

do

2

§ 1 do art. 37 da Constituição Federal, tivesse o condão de influir no
resultado da eleição.
Considero,

mesmo,

respeitosa

vênia,

de

baixíssima

potencialidade - ao menos no caso dos autos - a repercussão das matérias
constantes nos diários oficiais, tendo em vista o eventual público alcançado,
o interesse segmentado em face da especialidade das notícias, a tiragem e
a respectiva circulação, entre outras observações.
Nessa linha de raciocínio, lembro que este Tribunal, ao
examinar o Recurso Especial Eleitoral n
eminente

Ministro

Fernando Neves,

2

26

19.402 , de que foi relator o

entendeu

-

cuidando de

tema

2

semelhante - que a mera violação do § 1 do art. 37 da Constituição
Federal desafia outros remédios jurídicos e outras punições.
Com efeito, disse S . Exa. em seu respeitável voto:

"(...)
Pode ser que o fato de na carta aparecer o nome do
governador
configure
abuso
de
autoridade
ou
desvirtuamento da propaganda institucional, que teria sido
feita em desacordo com as determinações do art. 37, § 1-,
da Constituição.
s

No mesmo sentido, confira-se Agravo Regimental na Representação n 668, relator Ministro Barros Monteiro
2

(DJ de 17.10.2003), e Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n 2.768, relator Ministro Nelson Jobim
(DJ de 22.6.2001).
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Mas de tais irregularidades não cuida o art. 36, § 3-,
da Lei n- 9.504. Como já tive oportunidade de expor
(Recurso na Representação n- 49), essa norma pune a
propaganda explícita, aquela que pede voto para algum
candidato ou partido político, que tenha nítida característica
e propósito eleitoral. Mas não se aplica aos casos de mera
exposição à mídia ou divulgação de atos de governo ou
serviços públicos, ainda quando tal se dê em desatenção ao
que dispõe o art. 37, § 7-, da Constituição, para o qual
existem outros remédios jurídicos e outras puni0es.

(...)".
Pelo

exposto,

embora

louvando

o

diligente

trabalho

profissional encetado pelos ilustres advogados do recorrente e rogando
vênia ao eminente Ministro Madeira, acompanho a conclusão do eminente
Relator, ainda que com fundamentos diversos, e nego provimento ao
recurso.

ESCLARECIMENTOS

O S E N H O R MINISTRO C A R L O S V E L L O S O : O eminente
Relator,

pelo

que

apreendi, não

fez

considerações

a

respeito

da

2

aplicabilidade ou não do art. 73 e seguintes da Lei n 9.504/97. Tampouco
do que diz o art. 77 da mesma lei. S . Exa. analisa as duas questões de fato
e chega à conclusão de que elas não autorizariam uma decisão.
O

SENHOR

MINISTRO

SEPULVEDA

PERTENCE

(presidente): Falta de potencialidade que, no fundo, também é fundamento
do voto do Ministro Caputo Bastos, embora tenha ele definido premissas
jurídicas diferentes.
O S E N H O R MINISTRO C A P U T O B A S T O S : Em termos
táticos, chegamos à mesma conclusão com relação às duas hipóteses: nem
a governadoria, nem os diários oficiais. Até pela leitura que fiz de algumas
ementas - ainda que eu admitisse a aparente violação do art. 37 da Lei

2
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9.504/97 - , como estou examinando o fato como abuso, tenho que

examinar a potencialidade. N a realidade, também essa matéria o Ministro
Barros Monteiro enfrentou.
A única diferença é que parto de uma premissa diferente da
do Ministro Barros Monteiro. Entendo que, no recurso contra expedição de
diploma, como são numerus clausus, e lá não se encontram expressamente
abrangidas, na hipótese de cabimento do art. 262 do Código Eleitoral, as
matérias pertinentes ao art. 73 e seguintes da Lei n

2

9.504/97, apenas

examino essas eventuais violações, não na capitulação legal do art. 73 e
seguintes, mas como abuso.
O S E N H O R MINISTRO B A R R O S M O N T E I R O (relator):
O pedido inicial é exatamente no sentido de abuso do poder político e de
autoridade.
O SENHOR

MINISTRO C A P U T O B A S T O S : Considerei

importante fazer distinção, a partir do voto do Ministro Luiz Carlos Madeira,
que entendeu ser possível examinar.
O S E N H O R MINISTRO LUIZ C A R L O S MADEIRA: Como há
uma projeção subjetiva na apreciação da prova, não quero discutir isso.
Gostaria de fazer uma observação sobre considerar o art. 262, IV, do
Código Eleitoral, como numerus clausus, na medida em que os arts. 222 e
237 do Código Eleitoral abrem verdadeiro leque de hipóteses.
O S E N H O R MINISTRO C A P U T O B A S T O S : Abrem um
leque como abuso de poder.
O

SENHOR

MINISTRO C A R L O S

VELLOSO:

Ao

que

percebi, sob o ponto de vista fático, não haveria divergência no voto de
V. Exa.
O S E N H O R MINISTRO B A R R O S MONTEIRO (relator):
V. Exa., na qualificação do evento relativo à instalação da Governadoria do
Agreste, acompanhou o Ministro Luiz Carlos Madeira. Apenas considerou,
aí, que não houve a potencialidade.
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O S E N H O R MINISTRO C A P U T O B A S T O S : Porque estou
examinando o fato não à luz da conduta vedada, mas sim como abuso.
E, como abuso, não vi potencialidade. E s s a é a única distinção.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

VELLOSO:

Sr. Presidente, peço vênia ao Sr. Ministro Luiz Carlos Madeira para
acompanhar o voto do Sr. Ministro Relator, com as achegas do voto do
Sr. Ministro Caputo Bastos.

PEDIDO DE VISTA

O S E N H O R MINISTRO G I L M A R M E N D E S : Sr. Presidente,
peço vista dos autos.

9
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E X T R A T O DA A T A

RCEd
Recorrente:

n

Fernando

Silva e outros).

e

608/AL.
Affonso

Relator:
Collor

Ministro

de

Recorrido: Ronaldo Augusto

Mello

Barros
(Adv.:

Monteiro.
Dr.

Célio

Lessa Santos e outro

(Adv.: Dr. Marcos Valério Melo Castro e outro).
Decisão: Após os votos dos Ministros Relator, Francisco
Peçanha Martins, Caputo Bastos e Carlos Velloso, negando provimento ao
recurso, e o voto do Ministro Luiz Carlos Madeira, a ele dando parcial
provimento, o julgamento foi adiado em virtude do pedido de vista do
Ministro Gilmar Mendes.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.
Presentes os Srs. Ministros Carlos Velloso, Gilmar Mendes, Barros
Monteiro, Francisco Peçanha Martins, Luiz Carlos Madeira, Caputo Bastos
e o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, vice-procurador-geral eleitoral.

SESSÃO DE 9.3.2004.
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VOTO-VISTA

O S E N H O R MINISTRO GILMAR M E N D E S : Sr. Presidente,
registro, inicialmente, a satisfação em reencontrar, neste caso, o ilustre
Dr. Célio Silva, ex-consultor-geral da República, meu contemporâneo na
atividade de assessoramento jurídico do Poder Executivo, no início da
década de 90, no período em que o ora recorrente titularizava o cargo de
presidente da República. Consigno, desde logo, em nome da transparência,
que

essa

relação

estritamente

profissional

em

nada

me

retira

a

imparcialidade necessária para atuar neste caso.
Tal como enfatizou o Ministro Caputo Bastos, a divergência
verificada entre os Ministros Barros Monteiro e Madeira reside nas questões
pertinentes à apontada inauguração da Governadoria do Agreste, em
Arapiraca, e nas publicações no Diário Oficial do estado em desatenção à
Lei das Eleições.
Trata-se, por certo, de um tema que impõe a esta Corte
uma difícil tarefa, haja vista a inexistência de critérios rígidos ou definitivos
para a caracterização dos alegados atos de abuso. Tanto os votos de
Barros Monteiro e Caputo Bastos quanto o voto divergente de Madeira
demonstram, com rigor técnico, essa complexidade.
Após

a divergência

instaurada pelo Ministro Madeira,

reconhecendo a ocorrência de práticas abusivas, pediu vista o Ministro
Caputo Bastos.
O

Ministro

Caputo,

embora

tenha

acompanhado

a

conclusão do relator, negou provimento ao recurso por fundamentos
diversos.
Em seu voto, o Ministro Caputo concluiu que "[...] o
enquadramento

jurídico

dos fatos pertinentes às apontadas

práticas
2

de

condutas vedadas, capituladas no art. 73 e seguintes da Lei n 9.504/97,
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ser examinado

no âmbito

do recurso

contra expedição

de

diploma". E mais, acentuou que
[...] nessa via [do recurso contra expedição de diploma],
podemos examinar o fato ou a conduta como abuso do
poder político e de autoridade, mas não na perspectiva de
seu enquadramento ou capitulação nos termos do art. 73 e
seguintes da Lei das Eleições. Com efeito [arrematou), o
inciso IV do art. 262 do Código Eleitoral - com a redação
que lhe deu a Lei n 9.840/99 - não abrangeu o art. 73 e
seguintes, à semelhança do que fez expressamente com
o art. 41-A da Lei n- 9.504/97, no universo de matérias
incluídas no seu cabimento. De lege lata, e na dicção do
mencionado inciso IV do art. 262, o recurso contra
expedição de diploma só é cabível, e anulável a votação, ou
quando for viciada de falsidade, coação, emprego de
processo de propaganda ou captação de sufrágios vedado
por lei (art. 222, CE), ou quando caracterizada a prática de
abuso do poder econômico ou abuso do poder de
autoridade (art. 237, CE), ou, finalmente, quando houver
captação de sufrágio na forma prevista no mencionado art.
41-A da Lei n 9.504/97.
s

9

Dessa

delimitação

hermenêutica

do

recurso

contra

expedição de diploma, o Ministro Caputo extrai uma série de conseqüências
processuais - relacionadas ao rito e à distribuição de competência - e
materiais. A principal delas é a de que as eventuais violações ao art. 73 e
2

seguintes da Lei n 9.504, de 1997, só poderiam ser feitas no âmbito de
representação. Funda tal argumento em vários precedentes desta Corte.
Assim, conclui que
[...] a admitir-se pudéssemos examinar, em sede de recurso
contra expedição de diploma, as questões relativas às
condutas vedadas à luz do seu enquadramento
e
capitulação legal no art. 73 e seguintes da Lei das Eleições,
estaríamos, a um só tempo: (a) criando hipótese de
cabimento não contemplada no art. 262 do Código Eleitoral,
que constitui numerus clausus; (b) violando a regra de
competência dos juizes auxiliares, a teor do § 3- do
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1

art. 96 da Lei n- 9.504/97 ; e, finalmente, (c) suprimindo
dois graus de jurisdição, a teor dos §§ 3 e 4 dos referidos
dispositivo e diploma legal, ao arrepio do devido processo
legal.
2

2

A partir de tais fundamentos, o Ministro Caputo delimitou
seu exame do caso quanto aos fatos que são objeto do recurso contra
expedição de diploma e fonte de divergência entre os votos que lhe
antecederam, "[...] na forma de abuso do poder político e de autoridade, nos
termos dos arts. 237 e 262 do Código Eleitoral e 22 da Lei

Complementar

2

n 64/90".
Considero correta a delimitação proposta e adoto seus
fundamentos.
Quanto à análise das condutas, de qualquer sorte, vejo que
as abordagens dos Ministros Barros Monteiro e Caputo Bastos podem ser
tomadas como complementares.
Tanto no voto do Ministro Barros Monteiro, ao fazer o cotejo
dos fatos postos nos autos com as normas legais invocadas pelos
recorrentes, quanto no voto do Ministro Caputo Bastos, observa-se uma
linha caracterizada pela prudência que, na minha análise, deve estar
sempre presente em discussões judiciais que visam a uma revisão de um
processo eleitoral majoritário.
Lembre-se,

estamos

a

falar

no

afastamento

de

um

governador eleito.
Como princípio, em nosso modelo de eleições majoritárias,
a outorga de poder aqui ocorre por um critério simples da decisão da
maioria do povo em processo eleitoral adequado. Não se está aqui,

1

Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações relativas ao
seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 3° Os Tribunais Eleitorais designarão três juizes auxiliares para a apreciação das reclamações ou
representações que lhes forem dirigidas.
§ 4 Os recursos contra as decisões dos juizes auxiliares serão julgados pelo Plenário do Tribunal.
o
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obviamente, a defender uma concepção acrítica de democracia e da idéia
de poder do povo (no jargão popular: "a voz do povo é a voz de Deus").
A esse propósito, valho-me da análise de Zagrebelsky:
Para a democracia crítica, nada é tão insensato como a
divinização do povo que se expressa pela máxima vox
populi, vox dei, autêntica forma de idolatria política. Esta
grosseira teologia política democrática corresponde aos
conceitos triunfalistas e acríticos do poder do povo que,
como já vimos, não passam de adulações interesseiras.
Na democracia crítica, a autoridade do povo não
depende de suas supostas qualidades sobre-humanas,
como a onipotência e a infalibilidade. Depende, ao
contrário, de fator exatamente oposto, a saber, do fato
de se assumir que todos os homens e o povo, em seu
conjunto, são necessariamente limitados e falíveis.
Este ponto de vista parece conter uma contradição que é
necessário aclarar. Como é possível confiar na decisão de
alguém, como atribuir-lhe autoridade quando não se lhe
reconhecem méritos e virtudes, e sim vícios e defeitos? A
resposta está precisamente no caráter geral dos vícios e
defeitos. A democracia, em geral, e particularmente
a
democracia crítica, baseia-se em um fator essencial: em
que os méritos e defeitos de um são também de todos. Se
no valor político essa igualdade é negada, já não teríamos
democracia, quer dizer, um governo de todos para todos;
teríamos, ao contrário, alguma forma de autocracia, ou seja,
o governo de uma parte (os melhores) sobre a outra (os
piores).
Portanto, se todos são iguais nos vícios e nas virtudes
políticas, ou, o que é a mesma coisa, se não existe nenhum
critério geralmente aceito, através do qual possam ser
estabelecidas
hierarquias de mérito e demérito,
não
teremos outra possibilidade senão atribuir a autoridade a
todos, em seu conjunto. Portanto, para a democracia crítica,
a autoridade do povo não depende de suas virtudes, ao
contrário, desprende-se - é necessário estar de acordo com
isso - de uma insuperável
falta de algo melhor."
(Zagrebelsky, Gustavo. La crucifixión y Ia democracia, trad.
espanhola, Ariel, 1996, pg. 105 - título original: II "crucifige!"
e Ia democracia, Giulio Einaudi, Torino, 1995)
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De fato, se não é correta essa divinização do poder popular,
não menos certo é que a eventual relativização do princípio da maioria,
após a realização de um pleito eleitoral complexo, não pode ser tomada
como algo ordinário. Nesse caso, seguindo a linha de raciocínio de
Zagrebelsky, estaríamos consagrando um tipo nefasto de autocracia, ou
seja, o governo de uma parte (no caso, a minoria vencida) sobre a outra
(os vencedores do pleito eleitoral).
Sem dúvida, nas palavras de Kelsen, "o princípio da maioria
absoluta (e não qualificada) representa a aproximação relativamente

maior

da idéia de liberdade".
Ainda em Kelsen, encontra-se o seguinte pensamento
acerca do princípio majoritário:
Há apenas uma idéia que leva, por um caminho racional, ao
princípio majoritário: a idéia de que, se nem todos os
indivíduos são livres, pelo menos o seu maior número o é, o
que vale dizer que há necessidade de uma ordem social
que contrarie o menor número deles. Certamente esse
raciocínio
pressupõe
a igualdade
como
postulado
fundamental da democracia: de fato está claro que se
procura assegurar a liberdade não deste ou daquele
indivíduo porque esta vale mais que aquele, mas do maior
número possível de indivíduos. Portanto, a concordância
entre vontades individuais e vontade do Estado será tanto
mais fácil de se obter quanto menor for o número de
indivíduos cujo acordo é necessário para decidir uma
modificação na vontade do Estado, no momento em que se
manifestasse, estivesse mais em desacordo do que em
acordo com as vontades individuais; se isso fosse exigido
ao máximo, poderia ocorrer que uma minoria pudesse
impedir uma mudança na vontade do Estado, contrariando
a maioria" (A Democracia, São Paulo, Martins Fontes,
1993, p. 32).
Com

tudo

isso,

gostaria

apenas

de

enfatizar

a

inadmissibilidade, em um autêntico regime democrático, de uma rotineira e
excessiva relativização do princípio majoritário.

2

R C E d n 608/AL.

65

No caso em exame, vê-se que o relator não se furtou de
analisar e refutar, com base no substrato fático que consta dos autos, as
impugnações formuladas pelo recorrente. E o fez, como assinalei, adotando
uma

linha de prudência, atenta aos limites

da lei, afastando uma

interpretação que acabaria por caracterizar qualquer ato de governo em
período eleitoral como ilegítimo.
Considero

precisa,

ademais, a

abordagem

dos

fatos

proposta pelo Ministro Caputo.
A partir da delimitação que propõe para o recurso contra
expedição de diploma, o Ministro Caputo diverge quanto ao enquadramento
da conduta impugnada no art. 77 da Lei das Eleições. Asseverou Caputo:
Todavia, embora reconheça que o fato ocorrido em
Arapiraca, em 27 de agosto de 2002, possa conduzir à
conclusão de que o recorrido incidiu na prática de conduta
vedada aos agentes públicos, não concordo com S. Exa., o
eminente Ministro Madeira, quando lhe aplica a sanção
prevista no parágrafo único do art. 77 da Lei das Eleições.
Assim entendo, Senhor Presidente
por duas razões:

e eminentes

Colegas,

- primeiro, em face dos esclarecimentos declinados no
início de meu voto, repito, na medida em que não posso
examinar o enquadramento jurídico dos fatos (condutas
vedadas - infração ao art. 73 e seguintes) no âmbito do
recurso contra expedição de diploma, diante dos estritos
termos do art. 262 do Código Eleitoral; e
segundo, porque a aplicação da sanção de que trata o
parágrafo único do art. 77 está limitada no tempo ao
período anterior à diplomação.
Explico: quando a Lei das Eleições quis projetar a sanção
do fato tido por delituoso para período posterior à
diplomação, isto é, quando diante da gravidade do fato ou
da conduta, o legislador entendeu de cominar a cassação
do registro
ou do diploma,
fê-lo
expressamente
(V.g. art. 41-A e § 5 do art. 73). Vale dizer, a própria lei
cuidou de estabelecer a dosimetria da pena - cassação do
registro ou do diploma - e o limite temporal da sanção antes ou após a diplomação - segundo a valoração, a juízo
Q
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do legislador,
ilícita.

da gravidade

maior ou menor da

conduta

Não se trata, evidentemente,
de que, diante da
não-observância do preceito (aqui, cuida-se do art. 77), o
fato, ou a conduta, não seja passível de sanção. Em outras
palavras, o fato ou a conduta poderá ser objeto de sanção,
inclusive de cassação do diploma pela via do art. 22 da Lei
Complementar n 64/90 em consonância com o art. 237 do
Código Eleitoral, frise-se, ainda que tenha sido objeto de
representação na forma do art. 96 da Lei das Eleições .
5

2

Continuou Caputo:
Isso se verifica na medida em que o legislador entendeu de
definir, com precisão, quais fatos e quais condutas, após a
expedição do diploma, embora pudessem ter sido
examinadas e punidas no período anterior à diplomação,
devem ser apreciados apenas sob a ótica do abuso do
poder político e de autoridade.
Esta egrégia Corte, em pelo menos duas oportunidades, já
entendeu que as condutas descritas no art. 73 e seguintes
podem vir a ser consideradas abuso do poder de
autoridade, apuradas por meio de investigação judicial
prevista no art. 22 da Lei Complementar n 64/90. No
Recurso Especial Eleitoral n 21.151 , relator o eminente
Ministro Fernando Neves, está consignado na ementa:
2

2

3

"[...]
3. Não obstante, a conduta apurada pode vir a ser
considerada abuso do poder de autoridade, apurável
por meio de investigação judicial prevista no art. 22 da
Lei Complementar n- 64/90, quando então haverá de
ser
verificada
a potencialidade
de os fatos
influenciarem o pleito.
U".
2

4

No julgamento do Recurso Especial Eleitoral n 21.167 , de
que também foi relator o eminente Ministro Fernando
Neves, é de ler-se na conclusão de seu voto:

2

Não há falar em bis in idem, conforme assinalou o eminente Ministro Fernando Neves no mencionado R E S P E
n 21.136.
2

3

Julgado em 27.3.2003, publicado em 27.6.2003.

"Julgado em 8.4.2003, publicado em 13.6.2003.
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Por fim, lembro que os atos examinados na
representação, sem prejuízo das multas impostas por
prática de conduta vedada, poderiam, em princípio,
também vir a caracterizar abuso do poder político,
passível de apuração por meio de investigação
judicial, a que se refere o art. 22 da Lei Complementar
n 64/90, sujeitando os responsáveis às penas de
ineiegibilidade e cassação de registro e de diploma.
2

[...]".
5

Ao apreciar o s embargos de declaração , o eminente
Ministro Fernando Neves foi ainda mais explícito no que
concerne à possibilidade de enquadramento das chamadas
condutas vedadas como hipótese d e abuso do poder
político e de autoridade. Disse S . E x a . em seu respeitável
voto:
"[•••]

De outra parte, essa mesma conduta vedada, caso
praticada de forma significativa, levando em conta as
circunstâncias, como o número de vezes e o modo em
que praticada e a quantidade de eleitores atingidos,
pode ter potencialidade para repercutir no resultado da
eleição e, assim, vir a caracterizar abuso do poder
político.

[...]".
Partindo de tais premissas, assinalou Caputo:
Os fatos que importem, em tese, na configuração das
chamadas condutas vedadas podem, também, ser objeto do
recurso contra expedição de diploma na perspectiva da
capitulação do abuso do poder político ou de autoridade,
observados o rito próprio e os termos legais.
Volto ao tema. Em seu respeitável voto, o eminente Ministro
Madeira entendeu, também, de invocar a regra do art. 74 da
Lei n- 9.504/97, porque a solenidade teria sido "realizada às
custas do dinheiro público", e, por conseguinte,
disse
S. Exa., "importou em promoção pessoal do recorrido, com
infração ao disposto no § 1 do art. 37 da Constituição da
República".
9

5

Julgado em 21.8.2003, publicado em 12.9.2003.
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Assim não entendo, Senhor Presidente, Senhores
com a mais respeitável vênia, por quatro razões:

Ministros,

- primeiro, com o perdão da repetição, pela impossibilidade
de enquadramento legal do fato como conduta vedada após
a diplomação (admito examinar o fato tido como delituoso
apenas na perspectiva de abuso de poder);
segundo, pela razão já declinada de que a matéria é
incomportável no âmbito do recurso contra expedição de
diploma à falta de previsão legal (inciso IV do art. 262 do
Código Eleitoral);
terceiro, pelos fundamentos já deduzidos no que
respeita ao limite temporal da sanção até a diplomação; e
quarto, porque o próprio dispositivo em comento remete
o aplicador ao tipo - abuso de autoridade - descrito no
art. 22 da Lei Complementar n 64/90.
3

Daí resulta que, examinado o fato - inauguração da
Governadoria do Agreste - em face do conceito de abuso
de autoridade, entendo que, mesmo admitida sua ilicitude
perante a lei, não lhe reconheço potencial suficiente para
cassar o diploma do recorrido.
No particular, filio-me à corrente sustentada a partir do voto
do eminente Ministro Eduardo Ribeiro na Representação
n 25 , quando se firmou o entendimento de que "Não se
caracteriza abuso, eleitoralmente relevante, se o fato carece
de potencialidade de influir no resultado do pleito".
e

o

Posteriormente, ao examinar o mesmo tema no Recurso
Ordinário n- 390 , o eminente Ministro Eduardo Ribeiro, ao
transcrever voto de sua autoria, consignou:
7

"Em tema de abuso de poder econômico ou político, e
sua repercussão em matéria eleitoral, creio que
algumas distinções hão de ser feitas.
[...] Não se cuida de punir o favorecido pelo abuso,
mas de resguardar a legitimidade da escolha popular.
[•••]".
No prosseguimento de seu respeitável
Ministro Eduardo Ribeiro registrou:

6

Julgado em 13.8.1998, publicado em 27.8.1998.

7

Julgado em 15.2.2002, publicado em 3.3.2000.

voto, o eminente
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Admite-se, entretanto, no estágio atual da evolução da
jurisprudência
da Corte, seja requerido tenham as
práticas abusivas potencialidade de influir no resultado
das eleições. [...]'.
E assim concluiu Caputo:
A/essa linha de raciocínio,
ponderando
o
número
de
eleitores
no
Município
de Arapiraca
(81.425
comparecimentos, segundo o Sistema de Estatísticas e
Informações de Resultados Eleitorais da Justiça Eleitoral), o
percentual de 11,12% no confronto direto entre os votos
obtidos pelo recorrido e pelo recorrente naquele colégio
eleitoral, o fato de ser eleição estadual e, ainda, a diferença
total de 133.294 votos, conforme afirmou o eminente relator,
não reconheço que a instalação da Governadoria do
Agreste teve potencialidade influente no resultado do pleito
eleitoral.
Não tenho reparos a fazer a tais argumentos e à conclusão
a que chega o Ministro Caputo. Na linha preconizada por Eduardo Ribeiro,
2

já no Recurso Ordinário n 390, e agora reafirmada por Caputo, também
não vejo, na instalação da Governadoria do Agreste, potencialidade de
influir no resultado do pleito eleitoral alagoense.
Também acompanho o Ministro Caputo na parte em que
analisa as publicações em Diário Oficial. A perspectiva aqui é a mesma,
delimitando a análise dos fatos em face da perspectiva de abuso do poder
político e de autoridade.
Não vejo, em tais publicações, que ocorreram em Diário
Oficial, potencial suficiente para repercutir no resultado do pleito, tendo em
vista os aspectos lembrados por Caputo quanto ao público atingido pelas
publicações, quanto à tiragem e circulação, entre outros aspectos.
Também aqui acompanho os fundamentos expostos pelo
Ministro Caputo e, com a devida vênia ao Ministro Madeira e, novamente,
registrando

a

excelência

do

trabalho

recorrente, nego provimento ao recurso.

produzido

pelos patronos

do
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Relator:

Ministro

Barros

Monteiro.

Recorrente: Fernando Affonso Collor de Mello (Adv.: Dr. Célio Silva,
Henrique Neves e outros). Recorrido: Ronaldo Augusto Lessa Santos e
outro (Adv.: Dr. Marcos Valério Melo Castro e outro).
Decisão: O Tribunal, por maioria, negou provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. Vencido, em parte, o Ministro Luiz
Carlos Madeira.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.
Presentes os Srs. Ministros Carlos Velloso, Gilmar Mendes, Francisco
Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Luiz Carlos Madeira, Caputo
Bastos e o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, vice-procurador-geral
eleitoral.
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