TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO N° 612
RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA N° 612 - CLASSE 21* DISTRITO FEDERAL (Brasília).
Relator: Ministro Carlos Velloso.
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Recorrido: Joaquim Domingos Roriz e outra.
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ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2002.
GOVERNADOR.
RECURSO
CONTRA
EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA
(ART. 262, IV, C.C. OS ARTS. 222 E 237 DO CÓDIGO
ELEITORAL).
ABUSO
DO
PODER ECONÔMICO:
INDÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS
PÚBLICOS. PRELIMINARES. PRECEDENTES.
I - O pedido de cassação de mandato no recurso contra
expedição de diploma não torna inepta a peça recursal,
porquanto a cassação do mandato ou do diploma expedido
ocasiona a impossibilidade de o candidato exercer o cargo
para o qual foi eleito.
II - Fatos que se referem à propaganda eleitoral iniciada em
5 de julho do ano da eleição podem ser suscitados após o
registro das candidaturas {Lei n 9.504/97, art. 36).
9

III - A jurisprudência da Corte está consolidada quanto à
constitucionalidade do art. 41-A da Lei n 9.504/97, que
não estabelece hipótese de inelegibilidade e possibilita
a
imediata
cassação
de
registro
ou
diploma
(Precedentes/TSE).
2

IV - Legitimidade do procurador regional eleitoral substituto,
regularmente designado para atuar nos casos de ausência
do titular (Art. 76, da LC n 75/93).
9

V - Nas eleições para governador, o recurso contra
expedição de diploma é julgado pelo Tribunal Superior
Eleitoral (AgRgRCEd n 613, rei. Min. Carlos Velloso), não
configurando violação ao duplo grau de jurisdição.
9

VI - Possibilidade de admissão de produção de prova no
recurso contra expedição de diploma, desde que a parte
assim tenha requerido e a indique na petição inicial, nos
termos do art. 270 do Código Eleitoral, assegurando-se ao
recorrido a contraprova pertinente (AgRgRCEd n 613,
rei. Min. Carlos Velloso).
,
a

2
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VII - As provas testemunhais e periciais apresentadas
nas razões recursais ou com as contra-razões devem ser
colhidas em procedimento prévio, com a garantia do
contraditório (Art. 270, § 1
do Código Eleitoral).
Diversamente em relação à prova documental, que vale por
si, se idônea e não contiver vício na sua elaboração (CPC,
arts. 364 a 373), cabendo à parte contrária contestá-la, se
for o caso (Ac. n- 12.083, Rei. Min. Pertence).
9

PRELIMINARES REJEITADAS.
VIII - A análise de contratos, sob o ponto de vista de sua
regularidade administrativa, de sua legalidade, cabe ao
Tribunal de Contas. À Justiça Eleitoral cumpre perquirir se
os contratos foram feitos com a finalidade de carrear fundos
para a campanha eleitoral.
IX - Indícios de abuso de poder econômico, político e de
autoridade, que não autorizam a afirmativa de ter ocorrido o
abuso.
X - É necessária a verificação do nexo de causalidade, ou
seja, é indispensável a demonstração - posto que indiciária
- da provável influência do ilícito no resultado eleitoral
(Respe n 19.571, de 16.8.2002, Rei. Min. Sepúlveda
Pertence).
2

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, etc,
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em rejeitar as preliminares, e, no mérito, por maioria, negar
provimento ao recurso, vencido o Ministro Presidente, nos termos das notas
taquigráficas, que ficam fazendo parte integrante desta decisão.

Salame Sessões do Tribunal Superior Eleitoral.
Brafeíljb, 29 de abril de 2004.

M&lsifo SEPÚLVEDA PERTENGETpresidente

Ministro CARLOS VELLOSO, relator
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DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO

O

SENHOR

MINISTRO

FERNANDO

NEVES:

Senhor Presidente, comuniquei anteriormente a V. Exa., e agora o faço à
Corte, ter sido informado pelo eminente relator, Ministro Carlos Velloso, de
9

que, neste Recurso Contra Expedição de Diploma n 612, está envolvida a
empresa Linknet Informática Ltda., em relação à qual manifestei, no ano
2

passado, minha suspeição, no Recurso em Mandado de Segurança n 268.
Por esse motivo, declaro-me

igualmente impedido

de

participar do

SEPÚLVEDA

PERTENCE

julgamento deste caso.
O

SENHOR

MINISTRO

(presidente): Informado desse fato por V. Exa., determinei a convocação
dos dois suplentes da categoria dos advogados, tendo recebido de S. Exas.
as comunicações que se seguem.
Do Senhor Ministro Caputo Bastos:
'Tendo conhecimento da inclusão em pauta do
Recurso Contra a Expedição de Diploma n 612, afirmo
minha suspeição por motivo de foro íntimo, nos termos do
parágrafo único do art. 135 do CPC, coerente com a
justificativa
anteriormente manifestada por ocasião do
julgamento do Agravo Regimental no Recurso Contra a
Expedição de Diploma n 613, conforme consta na certidão
de fls. 475, do referido feito".
3

2

E do Senhor Ministro Substituto, José Gerardo Grossi:
"Senhor Ministro Pertence, convocado para compor
esta Corte no julgamento do Recurso Contra a Expedição
de Diploma n 612, recorrente a Procuradoria
Regional
Eleitoral do Distrito Federal e recorridos Joaquim Domingos
Roriz e outro, reafirmo a V, Exa. e ao Tribunal Superior
Eleitoral o meu impedimento para atuar nos casos que
envolvem a última eleição de governador do Distrito
Federal. É que, como é de conhecimento público, meu filho,
Murilo Grossi, apresentou os programas eleitorais do
Partído dos Trabalhadores, na referida eleição, fato que, a
meu juízo, me impede de atuar nos casos que digam
respeito a ela".
s

4
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QUESTÃO D E O R D E M

O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): Refaz-se, assim, a situação enfrentada pelo Tribunal no
s

Recurso Especial Eleitoral n 16.684. Uma das duas vagas reservadas pela
Constituição à categoria dos advogados não poderá ser preenchida neste
julgamento, suspeitos, como se declararam o titular, Ministro Fernando
Neves, e ambos os substitutos, Ministros Caputo Bastos e José Gerardo
Grossi.
2

Naquele precedente, REspe n 16.684/SP, de 26.9.2000,
suscitada a questão de ordem a respeito, assim a decidiu o eminente
Ministro Néri da Silveira, que então presidia esta Casa:
"Ocorre, porém, que, na ciasse dos juízes juristas, a
Corte não tem como resolver uma outra substituição.
Tratando-se
de
ministros
do
Tribunal,
na
representação do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça, há precedentes no sentido de pedir-se
a indicação, pelas respectivas Cortes, de um outro ministro
para compor o Tribunal Superior Eleitoral, se porventura os
titulares e também, os substitutos estiverem impedidos ou
houverem declarado suspeição.
No que diz respeito à classe dos juristas, como a
nomeação é feita pelo presidente da República e há um
mandato a ser exercido, inexiste
vaga e inexiste
possibilidade de uma nova substituição.
Compreendo [prosseguiu o Ministro Néri] que nenhum
julgamento deva deixar de ser realizado em circunstância
como a que se configura.
Não obstante o quorum do Tribunal, em razão da
natureza da matéria, deva ser pleno, ocorre aqui uma
impossibilidade, material e jurídica, dessa composição, e
também não se desenha a hipótese da alínea n do inciso I
do a/t 102 da Constituição, em que o Tribunal pudesse
afetar o julgamento da matéria ao colendo
Supremo
Tribunal Federal.
Entendo que se deve realizar o julgamento com o
quorum possível, segundo a lei, em circunstâncias como a
ora descrita".
f

Nesse mesmo sentido entendo eu. Mas, como o Ministro
Néri da Silveira, consulto o Tribunal sobre a questão.

5
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VOTO (Questão de Ordem)

O

SENHOR

MINISTRO CARLOS VELLOSO (relator):

Senhor Presidente, inteiramente de acordo.

VOTO (Questão de Ordem)

A

SENHORA

MINISTRA

ELLEN

GRACIE:

Senhor

Presidente, de acordo.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Senhor Presidente, de acordo.

VOTO (Questão de Ordem)

O

SENHOR

MINISTRO

HUMBERTO

GOMES

DE

BARROS: Senhor Presidente, de acordo.

VOTO (Questão de Ordem)

O

SENHOR

Senhor Presidente, de acordo.

MINISTRO

LUIZ

CARLOS

MADEIRA:

2
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RELATÓRIO

O
Presidente,

a

SENHOR

MINISTRO CARLOS

Procuradoria

Regional

Eleitoral

VELLOSO:
do

Distrito

Senhor
Federal

apresentou, com base no art. 262, IV, c.c. os arts. 222 e 237 do Código
Eleitoral, recurso contra expedição de diploma de Joaquim Domingos Roriz
e

Maria de

Lourdes Abadia,

eleitos, respectivamente, governador e

vice-governadora do Distrito Federal.
2.

A recorrente alega que a campanha dos recorridos de 2002

foi financiada com recursos públicos, por meio de "esquema" montado para
transferir dinheiro público do Governo do Distrito Federal (GDF) para o
pagamento de despesas de campanha
principais pilares o ICS

1

dos recorridos, tendo como

(Instituto Candango de Solidariedade) e as

2

empresas Adler Assessoramento Empresarial e Representações Ltda. e
3

Linknet Informática Ltda.
3.
passados

Aduz que os recursos públicos, provenientes do GDF, eram
à Codeplan

(Companhia do Desenvolvimento do Planalto

Central), à Polícia Civil e à SGA (Secretaria de Gestão Administrativa) do
GDF, que os repassavam ao ICS, que por sua vez, mediante contratos, os
destinavam às empresas Adler e Linknet, fornecedoras de equipamentos e
serviços de informática a diversos órgãos do GDF, e que, de posse dos

1

0 ICS (instituto Candango de Solidariedade), sociedade civil, com personalidade jurídica de direito privado, sem
fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, tem comofinalidadebásica a promoção de ações
assistenciais e o desenvolvimento de atividades nas áreas de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento
tecnológico a institucional, proteção e preservação do meio ambiente, defesa do consumidor, cidadania, cultura e
saúde (fls. 2SM5 - Apenso 1).
2

A empresa Adler Assessoramento Empresarial e Representações Ltda tem como objeto: a) o comercio de
material elétrico e eletrônico, de construção civil, de instalação e informática; b) a prestação de serviços de:
assessoria e consultoria no ramo de eletricidade, informática, supervisão e projetos, execução de obras civis,
serviços, assistência técnica, manutenção, reparos e consertos; representação de materiais e importação e
exportação (fls. 96-100 - Apenso 1).

3

A empresa Unknot Inlormática Ltda. tem como objeto social a "prestação de serviços de consultoria e integração
de sistemas de informação e informática, o desenvolvimento e impiantaçâo de sistemas, processamento de
dados, dfcHalização eletrônica, dgttação, laboratório de eletrônica, instalações elétricas e lógicas, treinamento,
locação de equipamentos de informática, softwares e acessórios {lis. 806-811 - Apenso 5).

7
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recursos, executavam gastos para a campanha eleitoral, emitindo notas
fiscais em duplicidade e discriminando serviços inexistentes.
4.

Alega a recorrente que o "esquema", visando à "captação

ilícita de recursos" a serem aplicados na campanha eleitoral dos recorridos,
teria três etapas.
Na primeira etapa os recursos públicos migravam dos
cofres do GDF para as empresas particulares Adler e linknet, via ICS, ou
diretamente,

via

contratos firmados

entre a

Secretaria de Gestão

Administrativa e a Polícia Civil; na segunda etapa havia a ocultação do
verdadeiro destino dos recursos pela Adler e Linknet, com características,
segundo a recorrente, de "lavagem de dinheiro"; e na terceira etapa os
recursos eram usados em gastos com a campanha eleitoral, tais como
instalação de comitês eleitorais pela Adler e locação de veículos pela
Linknet.
5.

Segundo a recorrente, na primeira etapa, a "captação dos

recursos" era feita mediante a prática de execução irregular dos contratos.
5.1. Aduz que, das informações prestadas pelo ICS acerca
dos contratos havidos com a Adler, verifica-se:
a)

no período de 1999 a 2002 três contratos foram
realizados entre o ICS e a Adler, totalizando o valor
de R$18.000.000,00, visto que o contrato de
r\- 0001 A/2001, que previa gastos no valor de
R$10.000.000,00, não chegou a ser executado porque
foi rescindido;

b) contradição na informação do ICS que acusa
pagamentos no mesmo período, para a empresa Adler,
no valor total de R$22.607.671,18;
c)

os maiores valores foram pagos à Adler nos períodos
que antecedem o primeiro e o segundo turno das
eleições;

d)

foram encontradas notas fiscais na empresa, que
demonstram que o contrato rescindido foi responsável
por dar suporte a gastos no valor de R$16.182.354,60;

e)

o valor total das notas fiscais encontradas teria
ultrapassado o valor total previsto para os contratos.

8
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Junta como prova, as seguintes cópias:
a)

e

contrato n 001 A/2001 e os respectivos termos aditivos
e de rescisão, constantes do Procedimento de
Investigação Preliminar n 08190.104724/02-61, da 6
Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público
e Social (PRODEP) do Ministério Público Federal
(fls. 118-124, apenso 1);
2

b)

a

notas fiscais emitidas pela Adler, tendo como
destinatário o ICS e outros órgãos do governo,
demonstrando vários pagamentos efetuados, inclusive
em referência ao contrato rescindido n 001 A/2001
(fls. 252-357, apenso 2).
2

5.2.

A recorrente alega irregularidades também no contrato

de prestação de serviços realizado pelo ICS com a Linknet, cujo objeto era
"(...) prestação de serviços de consultoria e integração de sistemas de
informação e informática, desenvolvimento e implantação de sistemas,
processamento de dados digitalização eletrônica, digitação, laboratório de
eletrônica,

instalações

elétricas

e

lógicas,

treinamento, locação

de

equipamentos de informática, softwares e acessórios" e sustenta,

em

síntese:
a)

o contrato inicial de n- 018/2001, celebrado entre o
ICS e a Linknet, em 16 de março de 2001, no valor de
R$2.500.000,00, chegou com o quinto termo aditivo,
em 27 de agosto de 2002, no auge da campanha
eleitoral, a R$28.200.000,00;

b)

no "curso do pacto" a LinkNet efetuou mudança no seu
contrato social, para além de prestar serviços de
informática passar à locação de veículos automotores,
registrando em 18 de janeiro de 2002, na Junta
Comercial, a seguinte alteração:
"CLÁUSULA TERCEIRA
Fica alterado o Objeto Comercial da sociedade
para:
1)
Locação de Equipamentos, Softwares Básicos de
Apoio, Sistemas Aplicativos Próprios e/ou de Terceiros
para área de Informática, Equipamentos Básicos,
Fac-Símiles e bens móveis, Locação de Mão-de-obra
Técnica para Órgão de Informática e outras em Comum;
2)
Prestação de Serviços de Desenvolvimento e
implantação de Sistemas Específicos, implantação de

2
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Sistemas Próprios e de Terceiros, Processamento de
Dados, Digitação e Digitalização Eletrônica, Laboratório
de
Eletrônica,
Instalações
elétricas
e
Lógicas,
treinamento
Gerai em Informática,
Administração,
Consultoria e Assessoria Geral em Informática;
3)
Comércio Varejista e Atacadista de Equipamentos
de Informática em Geral, Periféricos sem estoque no
local;
4)
Locação de Veículos Automotores";
c)

entre maio de 2001 e dezembro de 2002, "fluíram dos
cofres públicos do GDF para a LINKNET,
via
CODEPLAN e ICS, o valor de R$ 36.569.109,32 pela
prestação de serviços de locação de equipamentos e
mão-de-obra para Órgãos do GDF" {fl. 14), com
aumento significativo dos gastos nos meses de julho,
agosto, setembro e outubro de 2002, em razão do
período eleitoral;

d)

notas fiscais dos dias 9 e 19 de julho de 2002,
de n 193,194,195 e 208, demonstram que houve
"captação ilícita de recursos" mediante pagamentos
exorbitantes e em duplicidade;
22

e)

evolução dos valores pagos no período eleitoral.

Junta como prova, as seguintes cópias:
a)

contrato n- 018/2001 e respectivos termos aditivos
(fls. 774-780 e 799, apenso 4, e fls. 802-805,
apenso 5);

b)

notas fiscais da Linknet (fls. 828-1.035, apensos
5e6);

c)

notas fiscais dos dias 9 e 19 de julho de 2002
(fls. 923-929, apenso 5).

5.3. A recorrente sustenta irregularidades também nos
contratos com

a

Codeplan,

Polícia

Civil

e

Secretaria

de

Gestão

Administrativa do GDF.
a)

as notas fiscais vF 3705 e 3706 (fls. 264-265, apenso 2),
emitidas para a Codeplan, foram canceladas por estar
o órgão sem recursos para efetuar o pagamento.
Assim, alega a recorrente, que o governo teria
buscado outra fonte para o financiamento da
campanha
eleitoral: a Secretaria de
Gestão
Administrativa e a Polícia Civil;
f

2
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b)

gastos em valores astronômicos, multiplicidade de
notas fiscais para o mesmo serviço e ausência de
especificação dos serviços prestados. O valor de
R$870.000,00, pelo serviço de instalação de
pára-raios na residência oficial do governador, teria
sido pago quatro vezes à Adler, por meio de emissão
das notas fiscais n 3611,3630, 3652 e 3656.
21

Junta como prova:
a)

25

notas fiscais n 3711, 3712, 3713, 3714 e 3715
(fls. 259-263, apenso 2) da Adler para a Secretaria de
Gestão Administrativa, no valor total de R$344.563,00;
a nota fiscal n 3716, referente ao contrato n 54/2001
(fl. 258, apenso 2) para a Polícia Civil, no valor de
R$385.435,30; e as notas fiscais n 3611, 3630, 3652
e 3656 (fls. 296-322, apenso 2) para o ICS;
2

2

24

b)

o valor de R$870.000,00 consta das notas fiscais
n * 3611, 3630, 3652 e 3656 (fls. 322, 316, 300 e 296,
apenso 2).
2

A recorrente afirma que na segunda etapa, visando à

6.
ocultação

da

verdadeira

posteriormente,

seriam

destinação dos recursos recebidos, que,

aplicados

na

campanha

dos recorridos, o

pagamento às empresas era feito de duas formas: por cheques nominais a
favor das empresas, entregues nas mãos de seus proprietários, que os
tt

descontavam na boca-do-caixa"; e por depósito direto em conta corrente
das empresas. Em ambas as formas, os recursos eram convertidos em
moeda corrente, permitindo que a campanha eleitoral fosse financiada sem
se deixar rastros.
Junta como prova, as seguintes cópias:
a)

extratos bancários de conta corrente do ICS,
principalmente da conta n 015-004492-5, de agência
do BRB em Goiânia, no período de julho a dezembro
de 2002 (fls. 419-494, do apenso 3);
2

b)

25

cópias dos cheques n 5422, 6525 e 6524, nos valores
de R$7.568.587,66; R$963.155,51 e R$3.500.000,00,
respectivamente, emitidos pelo ICS em favor da Adler
(fls. 379, 380 e 381, apenso 2). i « i/

9
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7.

11

Na terceira etapa, a recorrente alega que, de posse dos

recursos, as empresas Adler e Linknet faziam gastos para a campanha
eleitoral dos recorridos.
7.1. Documentos apreendidos na Adler, que constavam de
pastas suspensas, fazem referência expressa à instalação e fornecimento
de material para os comitês eleitorais dos recorridos, localizados no Setor
de Indústria, Planaltina, Ceilândia, Santa Maria, 514 Sul e Touring Club,
demostrando, segundo a recorrente, "o ciclo final da distribuição,
e destinação

de recursos

públicos

para

financiamento

da

captação
campanha

eleitoral dos representados" (fl. 24).
7.2.

Nas pastas constavam os seguintes registros:

"1 Pasta:
Timbre 'ADLER
Engenhada
Comercio
QUADRO RESUMO DA OBRA
Cliente: CODEPLAN/COMITÊ SAI
â

e

1

Dentre
os
encontramos,
anotações:

documentos
constantes
dessa
pasta
dentre outros, registros com as seguintes

3

SI A - 81,00 m de divisória (3 andar)
96,00m de divisória (SS)
12,00m de divisória (3- andar)
Ma. ABADIA (514 Sul) Marcos Afonso
SCS- 302 (JOFRAN FREJAT) - 16 metros de divisória
Planaltina (10 bandeiras) MARCOS
AFONSO
Comitê Ceilândia - 5m de divisória e um balcão.
MARTINELLI
Santa Maria - 200 metros de divisória + estação de 2
espelhos
Secretaria da (visita + portas formicidas)
MMA 5 andar - divisória (Ana Cláudia)
Departamento de Transportes (Divisória) Martinelli
S

Estão nessa pasta, ainda, as Autorizações de Fornecimento
de Material, nas quais aparece expressamente
que
esse se destina ao Comitê do Setor de Indústria e
Abastecimento - SIA. São cabos telefônicos, tintas, gesso,
cabos lógicos, canaletas, conectores, pilhas,
tomadas,

s
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Rádios Motorola HT (a serem entregues para Wagner ou
Eduardo na SSP) e cimento.
Foram adquiridos ainda pala ADLER e instalados no Comitê
SIA 4 aparelhos de Ar Condicionado FUJITSU no valor de
R$ 13.400,00. Fornecimento esse comprovado pelo recibo
nos seguintes termos:
'Referencia: Obra SIA - Comitê Governador Joaquim Roriz
Recebemos da Adler Engenharia e Comércio a importância
de R$ 13.400,00.... referente ao fornecimento e instalação
de 04 Equipamentos de Ar Condicionada, tipo Air Split,
marca Fujitsu, modelo High Wall.'
Há também material para o Comitê localizado no TOURING
Clube (Requisição 9068).
S

2 Pasta
Timbre 'ADLER - Engenharia e
Comercio'
QUADRO RESUMO DA OBRA
Cliente:
CODEPLAN/COMITÊ
514 SUL
O Comitê da 514 Sui era o da candidata a ViceGovernadora MARIA DE LOURDES
ABADIA.
A pasta contém Requisição de Material e Autorização de
Fornecimento
de Material, dentre estes, tinta, pincel,
estopa, portas, equipamentos hidráulicos, conexões PVC,
massa corrida, luminárias, cabos telefônicos, cimento e
porta de aço, mostrando que a instalação dos comitês foi
feita pela ADLER em decorrência do recebimento
do
dinheiro do GDF.
3* Pasta
Timbre 'ADLER - Engenharia e
Comercio
QUADRO RESUMO DA OBRA
Cliente: COMITÊ CEILÃNDIA
3

Tem-se aqui 'Requisição de Material' e 'Autorização de
Fornecimento' com material para construção, elétrico, piso,
tinta, portas, atestados que também esse Comitê foi
instalado pela ADLER, cuja retribuição vinha dos cofres do
GDF por meio de ICS.
Assim, a documentação acima referenciada mostra com
exatidão o ciclo final da distribuição, captação e destinação
de recursos públicos para financiamento da campanha
eleitoral dos representados". •
. ,
f
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8.

Quanto à Linknet, alega que teria sido repassado pelo ICS o

valor de R$460.638,27, para a locação de 55 carros a serem utilizados na
campanha eleitoral e sutenta:
a)

os recorridos solicitavam o fornecimento de carros ao
ICS, que determinava à Linknet que fizesse a locação
dos veículos. Esta, apesar de ter a informática como o
objeto social, efetuava a locação, destinando os
automóveis, ficticiamente, para os serviços do ICS;

b)

a Linknet providenciava a colocação de adesivos de
propaganda eleitoral na lataria dos automóveis e os
entregava aos recorridos, que os faziam circular com
propaganda, transportando material de campanha e
servindo aos candidatos e às coligações;

c)

todos esses veículos, muitos deles utilizados na
prática de crimes eleitorais, seriam devolvidos em 30
de novembro de 2002, após as eleições e a "carreata
da vitória";

d)

vários desses automóveis foram multados pelo Detran,
inclusive em dias de feriado, fins de semana e em
horário noturno, sendo dirigidos por servidores
públicos e cabos eleitorais, e as multas foram pagas
pelo GDF;

e)

apreendida na Linknet folha de rosto de fax, com
timbre da empresa, encaminhando, de Brasília para
São Paulo, o balanço patrimonial e demonstrativo de
resultado analítico do ICS, com toda a movimentação
financeira do ano de 2000, o que, segundo a
recorrente, "deixa a entender que parte
da
administração e controle do fluxo financeiro do ICS
funciona na LINKNET (fl. 21).

8.1. Para ilustrar a afirmativa de que vários desses veículos
foram apreendidos participando de "crime eleitoral", cita:
%..) FIAT STRADA,
branco, placa JGD 2776/DF,
entregue ao ICS para 'uso' da BELACAP
apreendido
no Inquérito Policial 04.384/02-SR/DPF/DF
por estar
sendo utilizado para a prática de crime eleitoral em
pleno curso da campanha em outubro.
(...) Camioneta GM/Blazer JGC 2936/DF, de 'uso' da
Secretaria do Trabalho, tem várias multas por excesso
de velocidade. Vê-se claramente os adesivos 'RORIZ'

14
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em toda a tampa da caçamba e do capo. Foi multada
às 20h38 do dia 14/08/2002.
A camioneta S/10 JFZ 3336, 'destinada' à NOVACAP
foi multada no eixinho norte às 22h19min do dia
14/10/2002.
O VECTRA JGD 8456/DF, 'destinado' ao ICS foi
multado às 21h04min do dia 30/07/2002.
O Fiat/Brava JGC 1358/DF, 'destinado à Belacap, foi
multado às 02h47 do dia 26/10/2002 - véspera das
eleições
na
Estrada
Parque
Indústria
e
Abastecimento.
O Fiat/Strada JGD 2716/DF, 'destinado' à Belacap, foi
multado a 01h38 do dia 15/11/2002.
O Fiat/Palio Weekend foi multado na tarde de sábado
do dia 05 de outubro, véspera das eleições.
Todas as multas obtidas pelos cabos eleitorais muitos deles servidores públicos fazendo campanha
em horário de expediente - são pagas pelo GDF, como
atestam as Notas Fiscais de n 196 a 344, enviadas
para o ICS entre 9 de julho e 12 de dezembro de 2002.
Demonstrando que servidores públicos estavam em
plena campanha eleitoral".
1

}

3

Junta como prova:
a)

cópias de ofícios da empresa Linknet encaminhando
os automóveis ao ICS;

b)

boletos de multas expedidos pelo Detran, referentes
aos veículos usados na propaganda, provam que o
GDF pagava as despesas dos carros que serviam aos
candidatos e partidos;

c)

Relação de controle de veículos apreendida na sede
da Linknet;

d)

o fax n 035/2001 apreendido na Linknet (fl. 813 do
apenso 5);

e)

alteração do objeto comercial da empresa Linknet, em
14.12.2001, para incluir a locação de veículos
automotores (fls. 806-811, apenso 5);

f)

documentos apreendidos
apensos 3 e 4);

g)

extrato de locação de veículos (fls.
apenso 7);

2

na Adler

(fls.

495-738,

1.243-1.244,

e
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h)

ofícios da empresa Linknet comunicando multas
e entregas de veículos ao ICS (fls. 1.036-1.147,
apenso 6);

i)

multas pagas pelo GDF (fls. 1.148 a 1.242, apensos 6
e 7), e as notas fiscais
196 e 344 (fls. 989 e 1.035,
apensos 5 e 6);

j)

auto de prisão em flagrante dos condutores dos
veículos, com alimentos para distribuição no dia da
eleição (fls. 1.245-1.249, apenso 7);

I)

requisição de combustível pela Linknet, no período de
outubro a novembro de 2002 (fls. 1.256 a 1.280,
apenso 7);

m)

fita VHS contendo imagens dos automóveis locados,
que estariam a serviço da campanha eleitoral dos
recorridos (apenso 8).

9.

Ao final, a recorrente requer a cassação dos mandatos dos

recorridos.
10.

Nas

contra-razões,

documentos

que

os

recorridos,

perfazem

81

trazendo

anexos,

como

sustentam

te (fls. 37-59):
a)

ofensa ao art. 14, § 10, da Constituição Federal
(ffs. 37- 38): somente as causas de inelegibilidade de
cunho constitucional podem ser arguidas na fase
do recurso contra expedição de diploma, não
sendo admissíveis as de natureza infraconstitucional
(LC n- 64/90), salvo se supervenientes à eleição do
candidato;

b)

ocorrência da preclusão, visto que os fatos alegados
ocorreram antes do registro de candidato, sem que
tivesse
havido
impugnação
(diplomação
em
19.12.2002 e recurso em 20.12.2002);

c)

Inépcia da peça recursal: "incorreu em equívoco o
//. Representante do Ministério Público Eleitoral,
baralhando ação de impugnação de mandato eletivo
com recurso conta a diplomação. Por esta via
recursal, a conseqüência primária é a ineficácia da
diplomação; apenas secundariamente é que se
cogitaria da cassação* (fl. 39);

d)

ausência de prova pré-constituída, nos termos do
art. 19 da LC n 64/90, c.c. o art. 262, IV, do Código
Eleitoral, e com base na jurisprudência do TSE;
2

9
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inconstitucionalidade do inciso IV do art. 262 do
Código Eleitoral, na redação dada pela Lei n 9.840/99
(fls. 45-47). O recurso contra expedição de diploma
não pode tratar de matéria contida no 41-A da Lei
n- 9.504/97 porque somente lei complementar poderia
alterar o art. 262 do C E ;
s

produção de provas no trâmite do recurso contra
expedição de diploma viola as garantias do duplo grau
de jurisdição e do devido processo legal, acarretando
cerceamento de defesa (fls. 47-59), "pois tais provas
somente serão examinadas por uma única instância
do Poder Judiciário' e o presente recurso "está
veiculando matérias (em quase duas dezenas de
representações)
que não foram objeto do exame
prévio e do julgamento igualmente prévio do Tribunal
Regional Eleitoral".
mérito, apresentam versão quanto aos itens levantados
iim sintetizados:
a)

os pagamentos realizados pelo ICS são por meio de
emissão de cheques nominais e "Mantém conta
corrente fora do território do Distrito Federal, por mera
conveniência administrativa e contábil"
61);

b)

"todos os valores sacados em banco foram destinados
a pessoas e/ou empresas cujas identidades ficaram
devidamente
registradas
pela entidade
bancária''

c)

a organização de arquivos é "um processo pessoal e
sem critério" "o simples fato de se ter referência a
mais de um cliente ou serviço em uma pasta não
caracteriza relação comercial com estes"(fl. 62);

d)

as obras executadas pela Adler no SIA foram
contratadas pelo PMDB, bem como a instalação das
divisórias e dos aparelhos de ar-condicionado. Os
rádios eram de utilização dos empregados nos
trabalhos de instalação de cabos lógicos;

e)

as obras implementadas na SQS 514 e na Ceilândia
foram doadas à agremiação por simpatizantes;

O

os serviços prestados à agremiação foram de
"pequena monta" (R$20.000,00) não tendo o condão
de repercutir no processo eleitoral; .
.J

9
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g)

a receita estimada para a campanha foi de
R$6.200.000,00 e os gastos efetivamente realizados
foram de R$6.095'.000,00;

h)

a contratação dos serviços decorreu de processo de
concorrência pública;

i)

as obras na residência do governador não se cingiram
à instalação de pára-raios, mas também foram
realizados outros serviços;

j)

o valor de R$870.000 00 não foi pago quatro vezes e
sim em quatro parcelas;

k)

em virtude de "desorganização administrativa" o
contrato n
001 A/2001,
rescindido, foi sendo
executado e atingiu o montante de R$9.749.699,64,
ficando a Adler com crédito de R$7.653.470,00;

f

a

D

valores foram lançados com incorreções nas planilhas
utilizadas pela Adler, visto que somados aos
R$4.000.000,00 do contrato n
040/99, totaliza
R$21.403.174,64;
2

m)

multiplicidade de projetos em andamento, justifica a
emissão de mais de uma nota fiscal por dia, alusiva a
uma mesma categoria profissional;

n)

aditivo contratual no auge da campanha decorreu de
extrema necessidade de ampliação da prestação dos
serviços;

o)

os documentos do ICS apreendidos, balanço
patrimonial e demonstrativo analítico de resultados do
ICS, encontravam-se em poder da Linknet para
servirem de garantia de financiamento na compra de
computadores pela empresa;

P)

a locação de veículos foi com base no contrato de
gestão firmado com os entes governamentais;

q)

os automóveis locados foram utilizados em razão do
interesse público e em dez deles os adesivos eram
quase imperceptíveis";

r)

as notas fiscais indicadas pela recorrente não
evidenciam que o GDF efetuou o pagamento de
multas dos veículos locados nem que os condutores
eram servidores públicos;

s)

a empresa Linknet tem também como objeto social a
locação de veículos.
. . .

2
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Ao final, requerem os recorridos que o recurso não seja

conhecido, "forte nas questões prejudiciais sustentadas. Todavia, na remota
hipótese de superação das preliminares, que seja defenda a produção de
toda

e

qualquer

contra-prova

necessária

(documental,

pericial

e

testemunhal)"'(fl. 74).
13.

Após o parecer oferecido pelo eminente Procurador-Geral

Eleitoral, prof. Geraldo Brindeiro, às fls. 84-101, opinando pela rejeição das
preliminares arguidas e, no mérito, pelo provimento do recurso, os
recorridos apresentaram petição, pleiteando (fls. 105-113):
a)

reunião dos recursos oferecidos contra os recorridos
(este RCEd n 612 e o RCEd n 613), em razão da
conexão (fls.105-107);
2

14.

2

b)

desentranhamento do parecer emitido pelo Ministério
Público Eleitoral, porque teria emitido juízo de valor
"antes de concluída a instrução" do processo
(fls. 107-109);

c)

necessidade de emissão de novo parecer, pois o MPE
teria apoiado a sua manifestação "sobre 'depoimentos
não judicializados' que não constituem 'prova'.
Somente a 'judicialização' dos 'depoimentos' perante o
T S E poderia conferir-lhes a qualidade de prova, o que
restou vedado no agravo regimental no RCEd 613".
(fls. 109-111);

d)

extinção do recurso, visto que seria "inexistente porque
firmado por Procurador Regional Eleitoral 'substituto',
que não possuía capacidade postulatória para oferecer
o recurso" (fls. 111-113).

Às fls. 132-134, ouvido o Ministério Público (fls. 125-128),

decidi, dando por encerrada a instrução (fl. 133) e pelo indeferimento do
pedido de reunião dos recursos. Estabeleci, também, que a questão relativa
aos depoimentos testemunhais - se constituiriam, ou não, prova, porque
não "judicializados", - será decidida por ocasião do julgamento do recurso
(fl. 134).
(fl. 134).

Idem, idem, relativamente à questão do recurso inexistente

9
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Contra essa decisão houve a interposição de agravo

regimental pelo Sr. Joaquim Domingos Roriz e Sra. Maria de Lourdes
Abadia (fls. 138-142), pedindo:

18. Reportando-se às razões postas no pedido que restou
indeferido, requerem os recorridos seja conhecido e provido
o presente agravo regimental, para o fim declarado no
pedido, vale dizer, (a) tanto para determinar a reunião deste
processo ao recurso contra a expedição de diploma n 613,
em razão da manifesta conexão, (b) como também para
determinar o desentranhamento do Parecer do Ministério
Público Eleitoral para que outro seja proferido, em face da
questão posta no momento processual (instrução
probatória, nos termos do art. 270 do CE), (c) como, ainda,
em razão da conexão com o RCED n 613, determinar que
a instrução dos feitos seja feita de forma concomitante, com
a realização das contra-provas reclamadas pelos recorridos,
no momento oportuno, quando determinada a intimação
para a devida especificação, (d) como, por último, para
extinguir o recurso".
2

2

16.

Às fls. 144-146, despachei, dando vista dos autos aos

agravantes, para que esclarecessem:
"(•••)

1. quais os documentos juntados pelo recorrente, no
recurso, que teriam sido produzidos sem o contraditório;
2. que tipo de contra-prova pretendem produzir
relativamente
a
esses
documentos
produzidos
unilateralmente.
Prazo: 5 (cinco) dias.
Após, decidirei a respeito das demais questões do
agravo: reunião dos recursos, desentranhamento do
parecer do M.P.ea extinção do recurso.

(-.)"
17.

Os recorridos/agravantes peticionaram às fls. 152-161,

pedindo:

"(...)
VII-PEDIDO
40. Em face do exposto, requerem os recorridos que
V. Ex indefira o recurso, por decisão singular, ou, assim
não entendendo, defira a produção das contra-provas
â

2
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reclamadas pelos recorridos, mencionadas em cada qual
dos capítulos, lembrando que (a) quanto à auditoria, haverá
de ser designada pessoa jurídica
de
reconhecida
idoneidade para realizá-la, e (b) quanto aos depoimentos
pessoais,
dever-se-á intimar o recorrente para que
identifique e qualifique as pessoas mencionadas no recurso,
especialmente os dirigentes da ADLER e da LINKNET, bem
ainda o ICS para igualmente identificar os condutores dos
veículos, para que possam ser ouvidos".
18.

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se às fls. 177-178.

Em seguida, pediu vista dos autos (fl. 181) e requereu a reunião dos
recursos (fls. 183-184).
19.

Às fls. 190-192, os recorridos peticionaram desistindo do
2

2

julgamento conjunto do RCEd n 612 com o RCEd n 613.
2

20.

Os recorrentes do RCEd n 613, às fls. 195-196, requereram:
a)

admissão como assistentes litisconsorciais, a juntada
de instrumento de poderes e a indicação dos nomes
dos advogados na capa do processo e nas futuras
publicações (art. 54, CPC);

b)

condicionalmente,
não
sendo
aceitos
como
assistentes litisconsorciais, requerem admissão como
assistentes simples enquanto terceiros juridicamente
interessados (art. 50, CPC);

c)

o julgamento concomitante do RCEd n 612 com o
RCEd n 613 (art. 105, CPC);

s

2

21.

Os recorridos, às fls. 201-211, manifestaram oposição ao
2

pedido de assistência e ao pedido de julgamento conjunto do RCEd n 612
e

com o RCEd n 613 e sustentaram, em síntese:
a)

falta de interesse recursal do Ministério Público e, em
conseqüência, dos recorrentes do RCEd n 613, por
não terem oferecido a representação eleitoral ou
investigação judicial;
2

b)

o pedido de assistência atenta contra o princípio da
celeridade dos processos eleitorais e somente pode
ser aceito se evidenciado o eventual prejuízo do
assistente, o que não ocorreu, "pois a eventual
improcedência do RCEd 612 não necessariamente
prejudicará o julgamento do RCEd 613"; ,
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c)

não estão presentes os pressupostos da assistência
litisconsorcial, que, inclusive, não é admitida em
recurso contra expedição de diploma;

s

22.

Ao final, diante da oposição oferecida ao pedido dos
9

recorrentes do RCEd n 613, de ingresso como assistentes, requerem a
instauração do procedimento previsto no art. 51 do C P C , que prevê, sem a
suspensão do processo: o desentranhamento da petição e da impugnação,
a fim de serem autuadas em apenso; autorização para a produção de
provas e decisão dentro de 5 (cinco) dias.
23.

Às fls. 215-218, indeferi o pedido de assistência simples e

litisconsorcial, formulado pela Coligação Frente Brasília Esperança, Geraldo
Magela Pereira, Kátea Puttini e o Partido dos Trabalhadores do DF
(fls. 195-197).
Agravo regimental improvido pela Corte (fls. 230-233).
É o relatório.

i

PARECER (Ratificação)

O

DR.

ROBERTO

MONTEIRO

GURGEL

SANTOS

(vice-procurador geral eleitoral): Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Ministros,
nobres advogados.
A semana tem

exigido muito deste colendo Tribunal

Superior Eleitoral. Na terça-feira, foram apreciados fatos extremamente
graves envolvendo senador da República e deputada federal; hoje, embora
em quadro normativo distinto, caberá à Corte examinar condutas que, em
seu conjunto, conseguem impressionar ainda

mais, em termos de

lesividade à regularidade do processo eleitoral. Na terça-feira, captação
ilícita de sufrágio; hoje, hipótese de flagrante abuso de autoridade.
As questões processuais suscitadas - com o brilho e a
mestria habituais -

pelos eminentes

patronos dos recorridos foram
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examinadas e refutadas nos pareceres da Procuradoria-Geral

Eleitoral

oferecidos nos autos. Assim, Senhores Ministros, em face da exiguidade do
tempo e do volume da matéria fática que gostaria de destacar para
V. Exas., dispenso-me de repetir aqui os argumentos ali expendidos.
Assinalo apenas, no concernente às objeções feitas pelos
recorridos relativamente à prova que instruiu o recurso, que tenho como
irrespondíveis as considerações feitas quanto ao ponto pelo Dr. José
Eduardo Alckmin, em memorial, que, como patrono do candidato segundo
colocado, na condição de arnicas curíae, gentilmente fez chegar às minhas
mãos.
Colho do trabalho de S. Exa:
"De outra parte, quanto à amplitude das provas a
serem apreciadas nessa via, pretendem os recorridos
sustentar que somente poderia o recurso se fundamentar
naquelas que tivessem antes constado de outro processo e
fossem formadas sob o pálio do contraditório.
Nesse
sentido, nas contra-razões aduziram que o recurso estaria
carente de prova pré-constituída, porquanto as que foram
juntadas com o recurso não foram extraídas de anterior
investigação judicial eleitoral Já agora, na manifestação
mais recente, defendem a imprescindibilidade
do que
chamaram "judicialização"
da prova, ou seja, prévia
submissão, em procedimento distinto, da prova que se
pretende usar no recurso contra a expedição de diploma,
sob pena de haver falta de interesse recursal.
Com a máxima vénia, o raciocínio não se sustenta.
Pretendem os recorrentes esgrimir com a referência feita
nessa coienda Corte, em alguns precedentes, a provas
constituídas
em outros autos, com observância
do
contraditório.
Por óbvio que estão se referindo à prova testemunhal
e pericial, pois impensável seria imaginar 'constituição de
documento sob o pálio do contraditório
em prévio
procedimento .
O documento tem valor probante por si só, facultado
às partes contestar no prazo legal sua validade (CPC, arts.
364, 372 e 373). Sua qualidade de prova pré-constituída é
patente, bastando lembrar o caso do mandado de
segurança, que também exige prova de igual natureza.
Assim,
completamente
destituído
de base
o
entendimento de que a prova documentai, para ser
1

2
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considerada em recurso contra expedição de diploma,
tenha de ser prévia e burocraticamente
acostada à
representação para investigação de abuso de poder (em
relação à qual não se exige seja exarada qualquer decisão)
para só depois poder ser usada na via do recurso contra a
dipiomação. Qual o sentido de tal exigência? Nenhum, na
verdade.
Nem se diga, como fizeram os requeridos, que este é
um imperativo do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa. Na realidade, a possibilidade de se
acostarem documentos ao recurso deriva dos próprios
termos do Código Eleitoral, que, em se cuidando de caso de
abuso de poder (art. 237 do CE), faculta, além de tudo, a
instrução, mediante a mera indicação dos meios de prova a
ele conducentes. Portanto, a juntada de novos documentos
é prevista expressamente em lei, nada havendo que possa
dar suporte à alegação de ofensa ao princípio do devido
processo legal".
Destaco, Senhores Ministros, que a pretensão do Ministério
Público Eleitoral, de cassação dos diplomas dos recorridos, se fundamenta
nos documentos constantes dos autos e não em qualquer outro tipo de
prova. Os documentos são absolutamente suficientes.
Passemos, então, ao mérito do recurso.
A hipótese é de escandaloso abuso de poder de autoridade,
consistente em financiamento público da campanha, que o cuidadoso e
sempre minucioso relatório do eminente Ministro Carlos Velloso descreveu,
reportando-se à descrição feita na inicial.
Na

verdade,

em

essência,

recursos

públicos

eram

repassados ao Instituto Candango de Solidariedade - ICS, por intermédio
de contratos de gestão. O ICS, por meio de contratos diversos, repassava
tais recursos a duas empresas, a Adler e a Linknet. Desse modo, o
Governo do Distrito Federal transferiu à Adler e à Linknet, apenas no ano
da eleição, em 2002, valores em torno de R$48 milhões.
Se esse valor já impressiona, certamente impressiona ainda
mais a aceleração do desembolso desses recursos no período eleitoral. Os
valores do desembolso crescem na razão direta da proximidade das

s
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eleições- No período da campanha, a Adler chegou a receber 86% do total
pago em 2002 e a Linknet, 78%. Os gráficos que fiz distribuir a V. Exas. eles se encontram no item 3 - bem evidenciam esse gritante crescimento, a
diferença gigantesca entre os faturamentos no período pré-eleitoral e
aqueles no período de campanha.
Tomemos, por exemplo, os valores relativos ao Contrato de
2

Prestação de Serviços n 18/2001:
em julho de 2001, foram pagos 1,4% do valor total do
contrato;
em setembro de 2001,2,3%;
em janeiro de 2002,1,8%;
em julho de 2002, exatamente no momento em que a
campanha começava a ganhar corpo, 22,8% do valor
total do contrato, perfazendo R$8 milhões e 111 mil;
em outubro de 2002, no mês da eleição, são pagos
19,9% do valor total do contrato, ou seja, R$7 milhões
e91 mil.
É certo que os recorridos, Senhores Ministros, alegam ser a
natural evolução do contrato. Dizem que, com o passar do tempo, mais e
mais

equipamentos

de

informática foram

sendo instalados e,

em

decorrência disso, ocorreu esse crescimento. Infelizmente, o que há nos
autos

são apenas afirmações.

Nada, nenhuma

prova, justifica tal

crescimento.
Ao contrário, documento trazido pelos próprios recorridos especificamente, o contrato de gestão celebrado entre a Codeplan e o ICS
- traz um cronograma em que se previa desembolsos mensais uniformes,
que seriam da ordem de R$3.240,00 por mês. Portanto, na verdade, a
prova trazida até se opõe ao que pretenderiam os recorridos demonstrar.
Evidentemente, poderiam os autos conter provas de que
esses

valores,

embora

elevados,

transferidos

às

duas empresas,

destinaram-se ao pagamento de serviços efetivamente prestados ou de
fornecimentos efetivamente concretizados. Entretanto, Senhores Ministros,
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a despeito dos 80 volumes de documentos trazidos aos autos, nada se
encontra em relação à grande parte desses valores.
O quadro resultante da análise dos elementos probatórios
constantes dos autos é francamente desolador e altamente propício a que
tenha ocorrido - como de fato ocorreu -

o financiamento público da

campanha.
Houve pagamentos com base em contrato rescindido;
pagamentos em duplicidade; faturas absolutamente genéricas, que não
especificam o serviço a que se referem - e, algumas vezes, nem os
contratos ou projetos; pagamentos sem suporte contratual; pagamentos
com

excesso do

limite contratual;

pagamentos

sem

a

adequada

comprovação da execução do serviço; ausência dos cronogramas físicos e
financeiros dos projetos - exigência legal, que serviria para justificar a
aceleração do desembolso no período eleitoral. Todos esses fatos estão
provados nos autos e alguns são reconhecidos pelos recorridos .
E

o que é pior, Senhor Presidente, a todas essas

irregularidades - repito, extremamente favoráveis ao financiamento público
da campanha - soma-se fato absolutamente atípico e inusual no mercado,
já referido no relatório do eminente Ministro Carlos Velloso: saques vultosos
em dinheiro, na "boca" do caixa.
Entre 23 de julho e 22 de outubro de 2002, as duas
empresas sacaram, na "boca" do caixa, em dinheiro, 11 cheques, no valor
total de mais de R$17 milhões. Esse quadro encontra-se no item 4 da pasta
que distribuí aos eminentes ministros.
Vejamos, a título de exemplo, os cheques referidos no
recurso do Ministério Público Eleitoral, sacados pela Adler entre 5 de
setembro e 22 de outubro - atentem para as datas - em conta do ICS,
curiosamente mantida em Goiânia - ressalte-se que o ICS tem sede em
Brasília. Apenas esses três cheques somam cerca de R$12 milhões.
O primeiro deles, sacado em 4 de setembro, tem o sugestivo valor de
R$7.568.587,66. Além de esses saques serem atípicos no mercado, é difícil

9

RCEd n 612/DF.

acreditar

que

esses

26

valores

tivessem

finalidade

ilícita,

porquanto

absolutamente ninguém retira, de uma só vez, R$7 milhões do banco.
Um dos diretores da empresa justifica a esquisitice de uma
forma que chega a ser cínica, dizendo que, na verdade, não confiava no
sistema bancário e temia que, com a mudança de governo, houvesse um
novo confisco, à semelhança do ocorrido no governo Collor.
Além disso, esse diretor diz - e aqui faço uma referência,
com a licença dos recorridos, a um depoimento, meramente para fins
ilustrativos, nada de mais relevante - , três meses depois, em depoimento
ao Ministério Público Eleitoral, que, daquele dinheiro, restariam ao todo
cerca de R$10 milhões, dando a entender ser aquele valor correspondente
ao lucro, enquanto as faturas totalizaram R$15 milhões e 900 mil naquele
período.

Convenhamos

que

R$10

milhões representam

um

lucro

inverossímil até neste nosso país dos superfaturamentos.
Assentado que os repasses de recursos públicos à Adler e
à Linknet, por intermédio do ICS, ocorreram - o que, aliás, os recorridos
não negam, embora asseverem que, em sua totalidade, esses recursos
destinaram-se- ao pagamento de serviços prestados (afirmativa que,
infelizmente, os elementos probatórios dos autos não evidenciam) - , cabe
verificar, Senhor Presidente, Senhores Ministros, se a recorrente conseguiu
provar que houve pagamento por essas duas empresas de despesas de
campanha.
A convicção da Procuradoria-Geral Eleitoral é firme no
sentido da resposta positiva. Em relação à Adler, está adequadamente
provada nos autos a instalação e manutenção de comitês eleitorais e, em
relação à Linknet, a locação de veículos para a campanha dos recorridos.
Não há dúvida de que a Adler prestou tais serviços.
Argumentam os recorridos que, na verdade, os serviços derivavam de
contratos celebrados pela Adler com o PMDB e o PSDB. Porém, nenhuma
fatura se refere a esses contratos e, ao contrário, o exame conjunto das
faturas com outros documentos que constam do item 5 da pasta entregue a

s

RCEd n 612/DF.

27

V. Exas. evidencia que todas elas e os documentos referiam-se ao Contrato
n

e

4 de 2001, firmado com a Codeplan. Em vários documentos há a

anotação: Codeplan - COMITÊ SIA; Codeplan - COMITÊ RORIZ. Dúvida
nenhuma há quanto a isso.
Também não há dúvida nenhuma, Senhores Ministros,
quanto à locação de veículos para a campanha feita à Linknet, até porque a
locação em si não se discute. Foram alugados 54 veículos - há uma
relação nos autos com 55 veículos, mas, a rigor, um deles foi recebido duas
vezes.
Esses veículos se destinavam supostamente à Belacap, à
Codeplan, à Novacap, à Secretaria de Governo, à Secretaria de Trabalho,
ao ICS e a outros órgãos.
Logo,

uma

primeira

surpresa: a

Linknet

sempre foi

especializada em informática. Contudo, muito convenientemente,

em

dezembro de 2001, quando se aproximava o ano eleitoral, ela modificou o
seu contrato social para incluir algo que, afinal de contas, é "semelhante?' à
área de informática: a locação de veículos.
Muito bem, os veículos locados à Linknet, recebidos entre
maio e agosto de 2002, período igualmente sugestivo, tinham data de
devolução marcada para 30 de novembro de 2002, após a conclusão do
processo eleitoral, conforme a relação de controle de veículos apreendida
na sede da empresa - a relação está às fls. 1.243 e 1.244, vejam o item 6
da pasta entregue a V. Exas.
Um desses veículos, um Fiat Strada, referido pelo eminente
relator, foi apreendido em inquérito policial, envolvido em crime eleitoral:
alimentação de eleitores no dia da eleição. Também essa apreensão consta
como item 7 na pasta entregue a V. Exas.
Vários outros veículos foram multados por excesso de
velocidade, com adesivos da campanha do recorrido, em horários
absolutamente incompatíveis com o de órgãos públicos que não prestam
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serviços de emergência. Temos carros multados às 23h37, às Oh 15, às
2h31,às 3 h 3 9 e à s 4h17.
Por

outro

lado,

foram

apreendidas

requisições de

combustível feitas pela Linknet para tais veículos, em que, no campo de
identificação da pessoa autorizada, aparece a expressão: "política" - ou,
talvez mais adequadamente,

em alguns, "pulítica", com "u". Esses

documentos encontram-se no item 9 da pasta entregue a V. Exas.
Meu tempo já se esgota. Portanto, falo rapidamente da
potencialidade para influenciar no resultado do pleito.
Apenas os valores levantados em espécie pela Adler e pela
Linknet, às vésperas do primeiro e segundo turno, somaram mais de
R$17 milhões, praticamente o triplo do total das despesas de campanha
declaradas pelos recorridos.
São conhecidas de V. Exas. as diferenças mínimas na
votação, seja no "\- turno, de 25.585 votos ou 2,11% do total; seja no
segundo turno, de 15.778 votos ou 1,24% do total.
A jurisprudência da Corte é hoje firme, no sentido de que,
nas palavras do eminente Ministro Fernando Neves, basta a probabilidade
de que o ato reconhecidamente irregular possa influir no pleito.
Entende, portanto, a Procuradoria-Geral Eleitoral que os
elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o
provimento do recurso. A prova possível foi trazida aos autos e demonstra
inequivocamente aquela linha de conduta referida por este colendo
Tribunal, no caso do governador do Piauí, que permite a fundada conclusão
de que, mais uma vez, estamos diante apenas da ponta do iceberg.
Muitos outros fatos terão certamente ocorrido. E a prova
possível, suficiente para o provimento do recurso, pode, e há de ser,
complementada

pelos

fatos

públicos e

notórios,

pelos

indícios e

circunstâncias que preservem o interesse público de lisura eleitoral, tal
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como previsto no pouco lembrado art. 23 da Lei Complementar n 64/90,
invocado pelo eminente Ministro Luiz Carlos Madeira na última sessão.
Em verdade, Sr. Presidente, Srs. Ministros, todos somos
moradores do Distrito Federal e, assim, estamos hoje próximos dos fatos,
rodeados pelos fatos, na mesma situação daquele ilustre Juiz do TRE do
Amapá, no julgamento da última terça-feira, que o insigne Relator, naquela
oportunidade, considerou senhor praticamente absoluto das provas.
Quem, em sã consciência, poderá negar a notoriedade dos
fatos apontados pelo Ministério Público Eleitoral?
Eminente Ministro Relator, Sr. Presidente, Srs. Ministros, a
prova dos autos autoriza, o resguardo da moralidade das eleições reclama
e a preservação do próprio sentimento de decência da sociedade brasileira
impõe

o

provimento

do

recurso

para

cassar

os

diplomas

e,

conseqüentemente, os mandatos de Joaquim Domingos Roriz e Maria de
Lourdes Abadia.
É o que requer a Procuradoria-Geral Eleitoral.

VOTO (Preliminar)

O

SENHOR MINISTRO CARLOS

VELLOSO

(relator):

Senhor Presidente, examino as preliminares arguidas.
I
Quanto às preliminares dos recorridos de ofensa ao art. 14,
§ 10, da Constituição Federal, ocorrência da preclusão e inépcia da peça
recursal, acompanho o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral, do qual
destaco (fl. 88):

16. Preliminarmente, a arguição de inépcia da peça
recursal aventada pelos recorridos é de manifesta
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improcedência. O fato de se ter requerido, na petição do
recurso contra diplomação, a cassação do mandato dos
recorridos absolutamente não torna inepta a peça recursaL
É que uma vez provido o recurso, não subsistirá o diploma
expedido, e por conseguinte os recorridos não poderão
exercer o mandato. Com efeito, a cassação do mandato ou
do diploma expedido resultam na mesma coisa, ou seja, a
absoluta impossibilidade do candidato exercer o cargo para
o qual foi eleito. Logo, seria um preciosismo considerar, só
por isso, a inépcia da peça recursaL Não se observa, assim,
a alegada confusão entre o recurso contra a diplomação e
ação
de impugnação
de mandato
eletivo,
sendo
injustificável a alegada ofensa ao art. 14, § 10, da Carta da
República.
17. De igual modo, não se verifica a ocorrência de
preclusão. Os fatos articulados na peça recursaí se
relacionam com a propaganda eleitoral iniciada em 5 de
julho do ano da eleição (Lei 9.504, art. 36), e obviamente
não poderiam ser suscitados antes do registro das
candidaturas.
Nenhuma
aplicação
tem ao caso a
jurisprudência que veda seja arguida, no recurso conta
a
diplomação,
a
inelegibilidade
de
natureza
infraconstitucional.

II
A alegação dos recorridos

de que

o recurso

contra

expedição de diploma não poderia tratar de matéria contida no art. 41-A da
2

Lei n 9.504/97, tendo em vista que somente lei complementar poderia
alterar o art. 262 do Código eleitoral, não prospera. A uma, porque o
9

recurso não invoca o art. 41-A da citada Lei n 9.504/97. A duas, porque a
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a invocação, no
recurso contra

expedição de diploma,

fi

9

do citado

art.

41-A

da Lei
2

n 9.504/97 (Ac. n 3.042, rei. Min. Sepúlveda Pertence; Ac. n 19.644,
rei. Min. Barros Monteiro; e Ac. n- 21.248, rei. Min. Fernando Neves).
III
Não procede a afirmação de que o recurso seria inexistente
porque firmado por procurador regional eleitoral substituto, que não possuía
capacidade postulatória, visto que, conforme o disposto no art. 76 da
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LC n- 75/93, estava ele regularmente designado para atuar nos casos de
ausência do titular, conforme o ato publicado no D J de 25.4.2002 (fl. 123).
IV
Também não procede a alegação de violação ao duplo grau
de jurisdição. Esse tema foi enfrentado em agravo regimental nos autos do
a

RCEd n 613, quando em meu voto consignei:
"A
decisão agravada
assenta-se,
pois, na
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Não há falar
em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, por isso
que, no recurso contra a diplomação, o julgamento é do
próprio Tribunal Superior Eleitoral. É dizer, em casos como
este, o Tribunal Regional Eleitoral não profere decisão. Esta
é proferida, em instância única, pelo Tribunal Superior
Eleitoral. Por isso mesmo, não há falar, também, em ofensa
ao princípio do devido processo legal (CF, art. 5 , LV), dado
que este se desenvolve nos termos de normas processuais
pré-estabelecidas, vale dizer, na forma da lei processual.
No ponto, a lei estabelece que o Tribunal Superior Eleitoral
deverá julgar o recurso".
a

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

PEÇANHA MARTINS:

Essa

preliminar, parece-me, foi também rejeitada no Supremo Tribunal Federal
quando se examinou medida cautelar. Foi discutida pelo relator e ele
invocou inclusive um voto do eminente Ministro Sepúlveda Pertence.
O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): Era meu despacho que indeferiu o recurso extraordinário,
mostrava, primeiro, de acordo com a jurisprudência do Supremo, não haver
garantia de duplo grau de jurisdição na Constituição brasileira. E, segundo,
ainda que se tratasse verdadeiramente de recurso, o problema de admitir
ou não prova originária no desenvolvimento do recurso é uma questão de
política legislativa, pelo que invoquei a propósito a lição de Barbosa
Moreira.
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O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Ainda que faça reserva quanto à generalidade, penso que, efetivamente,
existem casos previstos na Constituição. Mas os tenho como excepcionais
do princípio do duplo grau.
O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): Apenas recordando o fundamento de minha decisão, que
depois reli no Supremo Tribunal Federal. Houve ampla maioria. Se se cuida
de segundo grau, ainda assim é possível a diligência probatória, como há
hipóteses no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal.
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Acompanho o relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (relator):
V
Passo ao exame da preliminar de ausência de prova
e

pré-constituída, nos termos do art. 19 da LC n 64/90, c.c. o art. 262, IV, do
Código Eleitoral, visto que o presente recurso apóia-se exclusivamente em
prova documental, certo que os documentos não foram produzidos em
procedimento com observância do contraditório.
A jurisprudência admite que o recurso contra expedição de
diploma venha instruído com prova pré-constituída, sem que sobre ela
33

tenha havido pronunciamento judicial ou trânsito em julgado (Ac. n 19.536
e 19.596, rei. Min. Fernando Neves). Recentemente, também passou a
admitir a produção de prova no próprio recurso, desde que a parte assim
tenha requerido e a indique na peça inicial, nos termos do art. 270 do C E ,
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assegurando-se ao recorrido a contraprova pertinente (AgRgRCEd n 613,
4

rei. Min. Carlos Velloso ).
No caso, importa perquirir quanto à necessidade de a prova
pré-constituída ter sido apurada em procedimento de ampla dilação
probatória, com a garantia do contraditório e da ampla defesa.
Aqui, não foi requerida a produção de provas nesta Corte e
as provas trazidas pela recorrente - provas documentais - constantes de 7
(sete) apensos, foram extraídas de procedimentos de investigações
preliminares, levadas a efeito pela Promotoria Eleitoral, Polícia Federal e
Ministério Público Federal, que se consubstanciam em:
a) cópia dos autos do processo 3.724/2002 (apenso 1,
fls. 2-45), em que constam:
- petição do Ministério Público ao Juízo Eleitoral da 1 Zona
do DF, informando e solicitando providências sobre
denúncia feita por eleitor acerca de utilização de dinheiro
público para o financiamento da campanha eleitoral dos
recorridos;
- despacho do juiz da 1- Zona Eleitoral, determinando a
quebra do sigilo bancário do ICS, das empresas Adler e
Linknet; requisição de instauração de inquérito policial pela
DELOPS/SR/DPF/DF; busca e apreensão de documentos
na Gerência de Documentação e Microfilmagem do BRB;
intimação do presidente do Banco Central e do presidente
da Junta Comercial do DF;
- estatuto e ata da assembléia-geral do ICS;
Ã

b) cópia dos autos do Procedimento de Investigação
Preliminar (PIP) n 08190.104724/02-61 (apenso 1,
fls. 46-199), da 6 Promotoria de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público e Social (Prodep) do Ministério Público
do DF (MPDFT), em que constam:
- despacho da Prodep determinando a instauração do PIP
e solicitando informações, certidões e cópias de
contratos ao ICS, à Codeplan e à Junta Comercial do DF;
- encaminhamento dos autos do PIP à Procuradoria do
Tribunal de Contas do DF;
- contrato social da Adler e respectivas alterações
(fls. 94-114);
- contratos de prestação de serviço do ICS com a Adler
(fls. 118-135);
2

a

4

AgRgRCEd - agravo regimental no recurso contra expedição de diploma.
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editais de licitação vencidos pela Adler e dos contratos
firmados com o GDF (fls. 138-241, apensos 1 e 2);
notas fiscais de serviços prestados pela Adler a diversos
órgãos do GDF (fls. 242-376, apenso 2);
cópia de cheques, recibo de transporte de valores e
extratos de conta bancária da Linknet e do ICS
apreendidos no BRB (fls. 379-494, apensos 2 e 3);
requisição e autorização da Adler de fornecimento de
material de construção e instalação de material elétrico e
hidráulico (fls. 495-527, apenso 3; e fls. 534-738,
apensos 3 e 4);
recibo de aquisição de ar-condicionado pela Adler, que
faz referência expressa à "Obra SIA - Comitê Governador
Joaquim Roriz" (A. 531, apenso 3);
nota fiscal de empresa de telecomunicação (fls. 532-533,
apenso 3);
termo de declarações prestado à 6- Prodep pelo
Sr. Ernesto Calvet de Paiva Carvalho, engenheiro elétrico
da Adler, e pelo Sr. Hugo Leonardo de Rodrigues e
Sousa, proprietário da empresa (fls. 739-744, apenso 4);
demonstrativo de recursos arrecadados e dos gastos
na campanha eleitoral dos recorridos (fls. 745-772,
apenso 4);
contrato de prestação de serviços e aditivos entre o ICS
e a Linknet (fls. 774 - 805, apensos 4 e 5);
alteração do contrato social da Linknet (fls. 806-812,
apenso 5);
fax
035/2001 enviado de Brasília pelo Sr. Gilberto
Batista de Lucena, diretor da Linknet, para o
Sr. Leonardo Barlleta/Luiz Sodatele da empresa
Teleinformática de São Paulo, encaminhando balanço
patrimonial do ICS (fls. 813-827, apenso 5);
notas fiscais da Linknet por prestação de serviços
e fornecimento de material de informática ao ICS
(fls. 828-988, apenso 5);
notas fiscais da Linknet emitida para o ICS pela locação
de veículos, no período de julho a dezembro de 2002
(fls. 989-1.033, apensos 5 e 6);
ofícios da Linknet para o ICS informando a respeito de
veículos multados e comunicando a entrega dos veículos
(fls. 1.036-1.147, apenso 6);
multas do Detran, encaminhadas pela Linknet ao ICS e
lista de controle de veículos (fls. 1.148-1.244, apensos
6e7);
auto de prisão em flagrante de cabos eleitorais dos
recorridos, em razão de distribuição de alimentos no dia
da eleição (fls. 1.245-1.255, apenso 7);
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-

requisição de combustível da empresa
Linknet
(fls. 1.256-1.280, apenso 7);
- cheques e guias de depósitos no BRB e relação de
contas a receber da Linknet (fls. 1.281-1.315,
apenso 7);
c) cópia de fita VHS, contendo imagens de automóveis e de
conversas de cabos eleitorais (apenso 8).
Esses documentos não foram obtidos em procedimentos
com observância do contraditório e da ampla defesa,

visto que

a

investigação preliminar, tal como o inquérito, não se processa, em função
de sua própria natureza, sob o crivo do contraditório, "eis que é somente
em juízo

se torna exigível

bilateralidade

e da instrução

o dever

de observância

contraditória"

ao postulado

(STF-RE n

23

da

136239-SP e

69372-SP, rei. Min. Celso de Mello).
Abrindo o debate, colho do parecer da

Procuradoria-Geral

Eleitoral, às fls. 88-90, da lavra do então Procurador-Geral, prof. Geraldo
Brindeiro:

18. A preliminar concernente
à prova
pré-constitufda
- também deve ser repelida. Por muito tempo se exigiu,
nessa Casa, que o recurso contra diplomação
viesse
acompanhado da prova pré-constitufda. Entretanto, essa
orientação evoluiu para admitir a apuração de fatos
alegados no próprio recurso, desde que a parte interessada
assim requeira, indicando provas a serem produzidas, nos
termos do disposto no a/t 270 do Código Eleitoral. No
julgamento do Recurso n 19.592, essa Colenda Corte
enfrentou o tema, restando o acórdão redigido com a
seguinte ementa:
2

'Recurso contra a diplomação - Prefeito candidato à
reeleição - Abuso do poder - Distribuição de dinheiro
a eleitores, na véspera da eleição, pessoalmente pelo
prefeito, na sede da Prefeitura - Apreensão da quantia
remanescente pelo Juiz eleitoral.
Documentos - Juntada com a inicial - Provas não
contestadas - fatos incontroversos.
Prova - Produção Possibilidade - Arts. 222 e 270
do Código Eleitoral - Redação - alteração - Lei
n* 4.961/66.
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1.
Possibilidade de se apurar fatos no recurso
contra a diplomação,
desde que o
recorrente
apresente prova suficiente ou indique as que pretende
ver produzidas, nos termos do art. 270 do Código
Eleitoral.
2.
A Lei n 4.961/66 alterou os arts. 222 e 270 do
Código Eleitoral, extinguindo a produção da prova e
apuração de fatos em autos apartados, passando a
permitir que isso se faça nos próprios autos do
recurso.' ( Recurso n° 19.592 - PI, Relator Ministro
FERNANDO NEVES, DJU de 6/8/2002, pág. 208).
s

%>•)
19. Na mesma linha de orientação,
os
Acórdãos
n*s 20.003, de 12/11/02, Relator Ministro
FERNANDO
NEVES;
19.518, de 30/10/01, Relator Ministro
LUIZ
CARLOS LOPES MADEIRA; 3.094, de 07/05/02, Relator
Ministro BARROS
MONTEIRO;
e 3.247, de 06/06/02,
Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO,
entre tantos
outros.
20. Evidentemente
que não se está a negar a
possibilidade do recurso vir instruído com a prova préconstítuída. O que passou a ser possível, com a evolução
da jurisprudência, foi a juntada de outras provas, além
daquelas já constantes dos autos, desde que especificada
pela parte interessada, no ato de interposição do recurso,
tal como exige o art. 270 do Código Eleitoral.
~ 21. Por outro lado, revela-se claro que não haverá espaço
para ampla dilação probatória, na forma como é possível na
investigação judicial ou na ação de impugnação de mandato
eletivo, pois o recurso contra diplomação adota a técnica da
cognição sumária. Conforme consigna o nobre Professor
ADRIANO SOARES, o rito recursal imposto a esse tipo de
processo é '(...) naturalmente estreito para se agitar
delongas probatórias, ficando praticamente reduzido à
produção de prova documental/ (Instituições, 3 edição,
pág. 279).
22. E é o que se extrai da própria redação do art. 270 e
seus parágrafos, verbisr.
3

'Art. 270. Se o recurso versar sobre coação,
fraude, uso de meios de que trata o art. 237, ou
emprego de processo de propaganda ou captação de
sufrágios vedado por lei dependente de prova indicada
pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o Relator
no Tribunal Regional deferi-la-á em vinte e quatro
horas da conclusão, realizando-se ela no prazo
improrrogável de cinco dias.

5
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§ 1- Admitir-se-ão
com meios de prova
para
apreciação pelo Tribunal as justificações e as perícias
processadas perante o Juiz Eleitoral da Zona, com
citação dos partidos que concorreram ao pleito e do
representante do Ministério Público.
§ 2- Indeferindo o Relator a prova, serão os autos, a
requerimento do interessado, nas vinte e quatro horas
seguintes, presentes à primeira sessão do Tribunal,
que deliberará a respeito.
§ 3- Protocoladas as diligências probatórias, ou com a
juntada das justificações ou diligências, a Secretaria
do Tribunal abrirá, sem demora, vista dos autos, por
vinte e quatro horas, seguidamente, ao recorrente e ao
recorrido para dizerem a respeito.
§ 4 Findo o prazo acima, serão os autos conclusos ao
Relator'.
3

23. O caráter sumário do rito aqui adotado guarda certa
semelhança com aquele previsto no art. 96 da Lei
n 9.504/97, em que, na maioria dos casos, a prova se faz
pela juntada de documentos. Nem se pode supor que, em
razão da celeridade, fique prejudicada a ampla defesa e o
contraditório, porque ao recorrido é sempre assegurado
prazo
para
contrariar
a pretensão
do
recorrente,
impugnando as provas apresentadas e, se assim o quiser,
produzindo suas próprias provas, com vista a demonstrar a
licitude de sua conduta. Juntado um documento, sempre se
* facultará à parte contrária a possibilidade de sobre ele se
manifestar.
2

Vale
expendidas

pelo

trazer

ao

debate,

também,

ilustre Vice-Procurador-Geral

as

Eleitoral,

considerações
Dr. Roberto

Monteiro Gurgel dos Santos (fls. 177-178):
"1. Todos, absolutamente
todos os documentos
oferecidos pelo recorrente como prova das suas alegações
foram submetidos ao crivo do contraditório quando sobre os
mesmos se pronunciaram os recorridos nas contra-razões,
impugnando-os e produzindo prova igualmente documental
em oposição àqueles, em nada menos que 80 (oitenta)
volumes, como atesta a certidão de fls. 78.
2. Exerceram os recorridos, pois, cabalmente o direito
à prova. Valorá-la, cotejando-a com a que acompanhou o
recurso, caberá evidentemente à Corte ao fazer a entrega
da prestação jurisdicional.

2
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3. Como bem assinalou Vossa Excelência no
despacho agravado, a instrução está encerrada, mesmo
porque, a despeito do brilho e dos esforços dos eminentes
patronos dos recorridos, que honram a advocacia brasileira,
não convencem os argumentos alinhados para demonstrar
a necessidade da prova testemunhal e pericial, que o
recorrente não pretendeu produzir perante esse Colendo
Tribunal e que se afigura inadmissível mesmo à luz da
jurisprudência mais recente da Corte.
4. O conteúdo das alega0es do recorrente e das
provas que juntou ao recurso evidenciam a suficiência em
tese da contraprova documental já produzida. A prova
testemunhal e a prova pericial, em lugar de garantirem
reverência ao princípio do contraditório, acabariam, data
máxima vénia, assegurando unicamente a impossibilidade
de um resultado útil do recurso, na hipótese de desfecho
desfavorável aos recorridos".
O certo é que, conforme já foi dito, a jurisprudência desta
Corte evoluiu e se consolidou no sentido de admitir, no recurso contra
expedição de diploma, o exame de provas colhidas em representação ainda
sem julgamento. O recurso pode ser instruído com prova pré-constituída, já
formada em outros autos, sem que haja obrigatoriedade de ter havido sobre
ela pronunciamento judicial, podendo essa prova embasar a decisão a ser
proferida no recurso (Ac. n

22

19.518, rei. Min. Carlos Madeira, e 19.536,

rei. Min. Fernando Neves).
A alegação, pois, de que o recurso contra expedição de
diploma deve ser instruído com provas apreciadas em procedimento prévio,
como imperativo do devido processo legal, não tem procedência.
Admito

que

as

provas

testemunhais

e

periciais

apresentadas com o recurso ou com as contra-razões devam ter sido
colhidas em procedimento prévio, com a garantia do contraditório, mesmo
2

porque o Código Eleitoral, no art. 270, § 1 , refere-se às "justificações e as
perícias processadas perante o Juiz Eleitoral da Zona, com citação dos
partidos que concorreram ao pleito e do representante do Ministério
Público". .

,

v

9
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Entretanto, quanto à prova documental, o Código assim não
dispõe, convindo esclarecer que o documento vale por si, s e idôneo e não
contiver vício na sua elaboração ( C P C , arts. 364 a 373), cabendo à parte
contrária contestá-lo, se for o caso.
Vale invocar, no ponto, o voto do Ministro Sepúlveda
2

Pertence, no Ac. n 12.083:
"2. O art. 262, IV, do CE, efetivamente, não subordina
o recurso de diplomação à pré-constituição da prova dos
vícios irrogados à votação, mediante a investigação prevista
no art. 237, para apurar 'a interferência do poder econômico
e o desvio ou abuso do poder de autoridade'.
3. Além dos argumentos expendidos com brilho pelo
renomado patrono do agravante, um outro me parece
decisivo: o que se extrai do art. 270, CE:
'Art. 270 - Se o recurso versar sobre coação, fraude,
uso de meios de que trata o art. 237, ou emprego de
processo de propaganda ou captação de sufrágios
vedado por lei dependente
de prova
indicada
pelas partes ao interpô-lo ou ao impugná-lo, o relator
no Tribunal Regional deferi-la-á em vinte e quatro
horas da conclusão, realizando-se ela no prazo
improrrogável de cinco dias'.
4. Nesse dispositivo - que, como busquei demonstrar
no voto no Recurso n 9.241, de 10.9.91, tem precisamente
por objeto específico o recurso de diplomação do art. 262,
IV - prevê-se dilação probatória, na instância ad Quem, em
torno de exatamente do 'uso de meios de que trata o art.
237'; donde, não ser, o procedimento investigatório previsto
no último, a via única de apuração dos vícios da votação
aludidos.
Desnecessário demonstrar que, se admite seja o
abuso de autoridade provado no procedimento do recurso
de diplomação, a fortiori, admite a lei que dele o recorrente
faça prova documental, quando da interposição do apelo".
s

Assim posta a questão, rejeito a preliminar.

s
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VOTO (Preliminar)

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Senhor Presidente, recebi memoriais e examinei-os, lendo e relendo.
Quanto a esta preliminar, lembro-me de que, em princípio, ela foi objeto de
exame por esta Corte na ocasião do julgamento do agravo regimental. Tive
oportunidade, então, de acompanhar o relator, convicto com a tese de que
o documento vale por si e, se nenhum vício quanto a ele próprio foi
levantado, o que cumpria seria cotejá-lo com provas produzidas em
contrário à pretensão.
Assim pensando, Senhor Presidente, e, com base na
jurisprudência desta Corte, que afastou a necessidade da produção da
prova em investigação eleitoral, voto com o eminente relator.

VOTO (Preliminar)

O

SENHOR

MINISTRO

HUMBERTO

GOMES

DE

BARROS: Senhor Presidente, preocupa-me o fato de que - peço ao
eminente relator que me corrija se estiver errado -

vejo, entre os

documentos - um deles juntado pela Procuradoria-Geral Eleitoral

um

auto de prisão em flagrante, contendo depoimento de testemunhas.
Pergunto: essas testemunhas foram reinquiridas?
SENHOR

MINISTRO

CARLOS

VELLOSO

(relator):

Há, nos autos, um fato relacionado a dois cidadãos que foram presos em
flagrante.
A SENHORA MINISTRA ELLEN GRACIE: Aqueles que
transportavam lanches?
O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (relator): Sim.
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SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

Parece que a posição radical da preliminar posta pelos

recorridos - vale dizer, o recurso contra expedição de diploma só poderia
ser instruído com documentos ou outras provas colhidas em contraditório não elimina aqui a análise de determinada prova. Mesmo se for a única
prova desse fato e esse fato for decisivo, ainda assim, a prova deverá ser
julgada no exame do mérito.
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Por isso mesmo acompanhei o voto do relator.
O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): O que se está rejeitando é a preliminar de que as provas não
valem

nada

porque

nenhuma

delas

foi

colhida em

procedimento

contraditório.
\jJ^

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (relator): Essa

preliminar tem, ainda, contra si, a disposição inscrita no art. 270 do Código
Eleitoral, que se refere a perícias, a testemunhas e a justificações em
procedimento judicial. Mas, no momento adequado, essa questão será por
mim examinada.
O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): Gostaria apenas de uma observação, pois foi invocado o meu
2

acórdão no Recurso Especial Eleitoral n 19.585, cuja passagem lida pelo
ilustre advogado efetivamente dá a entender - e a culpa é minha - que
qualquer prova deveria ser colhida em procedimento com ampla dilação
probatória. Eu, exatamente, comparava o procedimento do art. 22, que já
temos dito aqui - principalmente o Ministro Fernando Neves, com meu
apoio -

é procedimento de rito ordinário no processo eleitoral, com o da
9

representação do art. 96 da Lei n 9.504/97. E frisava: nessa última, o
representante pode juntar prova documental, mas não há inquirição de
testemunhas, porque, precisamente, a prova oral é a prova típica que exige
colheita em procedimento contraditório. Documento, data venía, não.
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O

SENHOR

MINISTRO

HUMBERTO

GOMES

DE

BARROS: Com essa ressalva, acompanho o eminente relator.

VOTO (Preliminar)

O SENHOR MINISTRO LUIZ CARLOS MADEIRA: Senhor
Presidente, de certo modo, acompanhei a evolução da jurisprudência da
Corte. Argumenta-se

que, desde a revogação do art 222 do Código

Eleitoral, não se deva cogitar de dilação probatória nos próprios autos do
recurso contra expedição de diploma, considerado o disposto no inciso IV
do art. 262 daquele Código.
Fixei posição em voto-vista no julgamento do Recurso
Especial Eleitoral n- 19.592, da relatoria do Ministro Fernando Neves,
julgado em 6.8.2002.
A Lei n

9

4.961, de 1966, ao mesmo tempo em que

revogou os parágrafos do art. 222, transpôs o tema nele versado para o
Título III da Parte Quinta do Código Eleitoral, no qual estão disciplinados
os recursos. Assim, o tema foi lançado no parágrafo único do art. 266 do
9

Código. Depois, foi acrescentado o § 6 ao art. 267 do Código Eleitoral.
Deu-se, também, nova redação ao art. 270 do Código, no qual está
prevista a dilação probatória.
Desse modo, o que estava restrito ao Capítulo "Das
Nulidades da Votação" e ao recurso contra expedição de diploma passou a
ser versado, com maior largueza, para todos os recursos.
A dilação probatória passou a ser admitida nos recursos
eleitorais, tanto nos processados perante os juízos e juntas, como perante
os tribunais regionais eleitorais e, bem assim, perante o Tribunal Superior
Eleitoral.

s
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Mormente, quando versarem sobre coação, fraude, uso dos
meios de que trata o art 237 - a que faz remissão o art. 222 - , emprego de
processo de propaganda ou captação de sufrágio vedado por lei, por força
do art. 280 - que faz expressa remissão ao art. 270 -

todos do Código

Eleitoral.
Assim, Senhor Presidente, faço referência também ao
recurso aludido pelo eminente Ministro Relator (Acórdão n

2

12.083, de

24.9.91), no qual se admite a dilação probatória no recurso contra
expedição de diploma. Penso que não está violado o art. 270 do Código
Eleitoral, porquanto, se o recurso contra expedição de diploma foi interposto
com base em documentos, o Ministério Público Eleitoral poderia ou não
indicar prova testemunhal, pericial ou outras.
Mas considerou bastante,

no caso,

a

recorrente,

a

documentação por ela juntada e que, dentro da dilação probatória do
recurso contra expedição de diploma, caberia, aí sim, no exercício do
contraditório, aos recorridos fazer a contraprova.
Acompanho o voto do. eminente Ministro Relator.

VOTO (Preliminar)

A

SENHORA

MINISTRA

ELLEN

GRACIE:

Senhor

Presidente, acompanho o ministro relator, para afastar esta preliminar.

s
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V O T O (Mérito)

O

SENHOR MINISTRO

CARLOS

VELLOSO (relator):

Senhor Presidente, passo ao exame do mérito do recurso.
I
Conforme vimos do relatório, a recorrente - Procuradoria
Regional Eleitoral do Distrito Federal - alega que a campanha eleitoral dos
recorridos, em 2002, fora financiada com recursos públicos, por meio de
"esquema" montado para transferir dinheiro público do GDF para o
pagamento de despesas de campanha, tendo como pilares o ICS e as
empresas Adler e Linknet. Os recursos públicos eram passados à
Codeplan, à Polícia Civil e à Secretaria de Gestão Administrativa do
GDF - SGA, que os repassavam ao ICS. Este, por sua vez, mediante
contratos,

destinava

tais

recursos às

empresas

Adler

e

Linknet,

fornecedoras de equipamentos e serviços de informática a diversos órgãos
do GDF. De posse de tais recursos, essas empresas se responsabilizavam
por gastos e despesas da campanha eleitoral, emitindo notas fiscais em
duplicidade e discriminando serviços inexistentes.
Sustenta a recorrente que o período de 1999 a 2002, três
contratos

foram

R$18.000.000,00

realizados

entre

(contrato

n

9

o

ICS

e

0001 -A/2001).

a

Adler,
Sustenta,

totalizando
também,

irregularidades no contrato de prestação de serviços realizado pelo ICS com
fi

a Linknet: contrato inicial n 018/2001, R$2.500.000,00, chegou, com o
quinto termo aditivo, em 27.8.2002, a R$28.200.000,00. No "curso do
pacto", a Linknet efetuou mudança no seu contrato social, para além de
prestar serviços de informática passar à locação de veículos automotores.
Sustenta a

recorrente,

ainda, irregularidades

nos contratos com a

Codeplan, Polícia Civil e Secretaria de Gestão Administrativa do GDF.
Depois de afirmar que a recorrente "alega que em todo o
transcorrer do processo eleitoral foi possível perceber a ocorrência das
práticas ilícitas, o que ficou demonstrado em outras ações em curso perante
a Corte Regional" e que "investigações recentes, a cargo da Polícia Federal,

9
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da Promotoria Eleitoral e do próprio Ministério Público do Distrito Federal e
Territórios, teriam levado à descoberta de um articulado esquema de
utilização de dinheiro público na campanha dos recorridos", o Ministério
Público Eleitoral, no parecer de fls. 84-101, assim resumiu as acusações
formuladas pela recorrente contra os recorridos:

3.
A documentação resultante do esforço de investigação
demonstraria a existência de um caixa único do tesouro,
que fazia repasses regulares de verbas para a Companhia
de Desenvolvimento do Planalto Central - CODEPLAN
e
para a Polícia Civil do Distrito Federai Em seguida tais
recursos eram recebidos pelo Instituto Candango de
Solidariedade (ICS) que os repassava para as empresas
ADLER - Assessoramento Empresarial e Representações
Ltda. ('ADLER ) e LINKNET Informática Ltda. ('LINKNET'),
fornecedoras de equipamentos e prestadoras de serviços
de informática a vários órgãos do Governo. De posse
desses recursos, estas duas empresas executavam gastos
de campanha e emitiam notas ftscais discriminando serviços
inexistentes.
t

1

4.
O Instituto Candango de Solidariedade - ICS, de
acordo com seu registro civil, seria uma sociedade com
personalidade
jurídica de direito privado, de utilidade
pública e sem fins lucrativos, tendo por finalidade a
promoção de ações assistenciais. Mas, na prática, a
empresa vinha possibilitando a contratação de pessoal e de
prestação de serviços à administração e a seus vários
órgãos, burlando a exigência constitucional do concurso
público e da licitação.
5.
Prossegue, afirmando a existência de contradição nos
documentos juntados aos autos pelo ICS. Os contratos e
seus aditivos, firmados entre o instituto e a ADLER, no
período de 1999 a 2002, somaram R$ 18.000.000,00
(dezoito milhões de reais). No entanto, o ICS teria
informado que os valores, no mesmo período, totalizaram
R$ 22.607.671,18, havendo, portanto, uma diferença de
recursos de aproximadamente R$ 4.000.000,00. Salienta o
parquet que o contrato de prestação
de serviços
n 001A/2001 (fls. 118/124) havia sido rescindido, mas que
apesar disto foram emitidas, com base no referido contrato,
notas fiscais por vários serviços prestados, no valor total de
R$ 16.182.354,00 (vide quadro a fls. 07/11).
2
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6.
O contrato entre o ICS e a LINKNET, por sua vez, data
de 16 de março de 2001 e tinha por objeto serviços de
informática. Entre maio de 2001 e dezembro de 2002,
segundo a d. recorrente, '(...) fluíram dos cofres do G D F
para a LINKNET,
via C O D E P L A N e ICS, o valor de
R$ 36.569.109,32 pela prestação de serviços de locação
de equipamentos e mão-de-obra para Órgãos do G D P
(fls. 14). O pagamento com serviços profissionais e a
locação de equipamentos de informática teria aumentado
consideravelmente
no ano eleitoral, principalmente
nos
meses de agosto, setembro e outubro, quando se
intensificou
a propaganda
eleitoral. Alguns
serviços
profissionais
foram pagos
em duplicidade,
mediante
emissão de mais de uma nota fiscal.
7.
Ainda, segundo a recorrente, haveria ocultação de
recursos, tanto pela empresa ADLER como pela LINKNET.
Alguns cheques emitidos peia ICS, em favor das empresas
mencionadas, eram descontados diretamente no caixa do
BRB, convertendo-se o depósito em moeda corrente, o que
facilitaria sua aplicação na campanha.
8.
Sustenta
a Procuradoria
Regional
Eleitoral
que
recursos públicos foram usados pela empresa ADLER na
instalação de comitês eleitorais. Entre os documentos
apreendidos, foram encontradas pastas com anotações
sobre fornecimento de divisórias e outros materiais para
comitês eleitorais em localidades como o Setor de Indústria
e Abastecimento - SIA, Planaltina, Ceilândia e Santa Maria.
9.
Foram adquiridos pela empresa ADLER e instalados
no comitê do Setor de Indústria e Abastecimento,
ainda,
quatro aparelhos de ar condicionado 'Fujitsu , no valor de
R$ 13.400,00, fornecimento esse comprovado
mediante
recibo. Ainda teria havido requisição de materiais para o
comitê eleitoral da candidata MARIA
DE
LOURDES
ABADIA, situada na 514 Sul, tais como luminárias, cabos
telefônicos, equipamentos hidráulicos, cimento, porta de
aço etc.
3

10. Alega, ademais, ter havido o uso de veículos na
campanha,
providenciados
pela
empresa
LINKNET.
Cinqüenta e cinco carros foram locados e pagos com
verbas repassadas ao ICS, no valor de R$ 460.638,27. A
LINKINET, apesar de ser uma empresa de informática,
efetuava a locação, destinando os veículos fictamente ao
ICS, com adesivos de propaganda colados nas laterais. Em
seguida, esses veículos eram entregues aos recorridos, que
os utilizava na campanha. Ressalta que a relação de
controle de veículos apreendida na sede da mencionada

e
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empresa demonstra que todos os veículos já tinham data de
devolução marcada para o dia 30.11.2002, ou seja, após a
conclusão do processo eleitoral.

(...)».
Analisemos as provas.
II
1) contratos do ICS com a Adler:
e

{contrato n 001 A/2001 - fls. 118-124, apenso 1):
objeto: "prestação de serviços de fornecimento,
locação, manutenção, instalação, remanejamento e
desinstalação
de
microcomputadores,
terminais,
concentradores
de
terminais,
impressoras,
equipamentos de rede, especificação e fornecimento
de materiais e equipamentos necessários para a
execução destes serviços, bem como a elaboração e
execução de projetos de redes lógica e elétrica";
o valor inicialmente contratado de R$2.000.000,00
chegou, com os aditivos, a R$10.000.000,00;
contrato rescindido em 28.2.2002, por inviabilidade.
(contrato n* 001 A/2002 - fls. 125-128, apenso 1):
objeto: "prestação de serviços técnicos de assessoria,
consultoria, supervisão, desenvolvimento, implantação
e otimização de projetos de redes lógicas e elétricas,
execução de obras civis, serviços, assistência técnica,
reparos
e
consertos
referentes
a
geração,
transmissão, distribuição e utilização de energia
elétrica, redes lógica para informática, equipamentos,
materiais, máquinas elétricas e eletrônicas, sistema
de medição, controles elétricos e eletrônicos,
comunicação
e
telecomunicação,
automação,
computadores, ar-condicionado, proteção e detecção
de incêndio, mecânica e demais serviços afins, bem
como
o fornecimento, locação, instalação
e
desinstalação de equipamentos de informática,
equipamentos de rede, especificações de materiais e
equipamentos necessários para a execução de
projetos lógicos e elétricos";
valor do
aditivo).
9

contrato:

R$14.000.000,00

(não

houve

(contrato n 040/99 - fls. 129-135, apenso 1):
Objeto: "prestação de serviços pela contratada de
instalação, remanejamento e desinstalação de
microcomputadores,
terminais, concentradores
de
terminais, impressoras, equipamentos de rede e outros

fl
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equipamentos
de
informática,
bem
como a
especificação e fornecimento de materiais e
equipamentos que serão utilizados para estes serviços
O valor inicial do contrato de R$1.000.000,00 chegou,
com o aditivo, a R$4.000.000,00.
2) contratos do ICS com a Linknet:
(018/2001 - fls. 774-805, apensos 4 e 5):
objeto: "prestação de serviços de consultoria e
integração de sistemas de informação e informática,
desenvolvimento
e
implantação de sistemas,
processamento de dados, digitalização eletrônica,
digitação, laboratório de eletrônica, instalações
elétricas e
lógicas, treinamento,
locação de
equipamentos de informática, softwares e acessórios";
o valor inicial do contrato de R$ 2.500.000,00 chegou,
com os aditivos, a R$28.200.000,00.
Se tais contratos foram realizados com irregularidade ou
com desvio de finalidade, não cumpre à Justiça Eleitoral decidir. A análise
de tais contratos, sob o ponto de vista de sua regularidade administrativa,
de sua legalidade, cabe ao órgão competente. Em última análise, ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal.
À Justiça Eleitoral cabe examinar se os contratos foram
realizados com finalidade de carrear fundos para a campanha eleitoral.
Haveria, ainda, contratos firmados pela Adler com o GDF
(fls. 138-241, apensos 1 e 2).
Mas o que consta, às fls. 138-241, é a informação da
Comissão Permanente de Licitação do GDF de que a Adler participou e foi
9

2

vencedora da Concorrência n 58/2001 e tomada de preços n 192/2001, e
as cópias dos editais de licitação de que a Adler participou.
Não constam as cópias dos alegados contratos.
Repito: à Justiça Eleitoral cumpre perquirir se os contratos
foram feitos com a finalidade de carrear fundos para a campanha eleitoral,
vale dizer, se teria ocorrido abuso do poder político.

* Y

fi
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III
Examinemos as notas fiscais de serviços prestados pela
Adler (fls. 242-376 apenso 2).
r

A maioria das notas fiscais não esclarece quais os serviços
prestados, contendo descrição genérica. Somente algumas se referem à
"execução de pontos de rede".
É conferir:
Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n* 003778

Data
28.11.2002

Valor
351.786,93

Resumo/Objeto
Apenso
2
Emitente: Adler
Destinatário: Polícia Civil
do Distrito Federal
Referente ao Contrato
n 54/2001
2
Emitente: Acfler
Destinatária: Fundação de
Amparo ao Trabalhador
Preso (Funap)
Referente à
NE2002NE00600
Emitente: Adler
2
Destinatário: Ministério
Público do Distrito Federal
e Territórios
Referente ao Contrato
n 16/02 de agosto de
2002
2
Emitente: Adler
Destinatário: Ministério
Público do Distrito Federal
e Territórios
Referente ao Contrato
nM 6/02 de julho de 2002
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento Urbano e
Habitação (SEDUH)
Referente ao Contrato
n 17/2001

Folha
242

3

Nota Fiscal
de Serviço
n* 003759

11.11.2002

3.723,00

Nota Fiscal
de Serviço
n* 00003

26.11.2002

9.400,00

243

244

2

Nota Fiscal
de Serviço
^00002

26.11.2002

10.600,00

Nota Fiscal
de Serviço
n* 002619

6.11.2002

69.860,00

245

246

a

Nota Fiscal
de Serviço
n 002617
a

4.11.2002

4.090,00

3

247

2

RCEdn 612/DF.

Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 002616

Data
4.11.2002

s

50

Valor
1.340,00

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatária: União
Brasiliense de Educação e
Cultura <Ubec)
Referente ao Contrato
n 50007/01 de outubro de
2002
19.320,48 Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Segurança Pública do
Distrito Federal
Referente ao Contrato
n 033/2002 {1 termo
aditivo)
32.049,00 Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente aos serviços
executados na segunda
quinzena do mês 10/2002
53.910,00 Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente aos serviços
executados na primeira
quinzena do mês 10/2002
2
1.482.500,00 Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n* 001 A/2001
32.100,00 Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente aos serviços
executados na Segunda
quinzena do mês 9/2002
2
45.350,00 Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente aos serviços
executados na primeira
quinzena do mês 9/2002

Folha
248

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003734

21.10.2002

2

2

Nota Fiscal
de Serviço
^003733

21.10.2002

Nota Fiscal
de Serviço
0*003732

21.10.2002

Nota Fiscal
de Serviço
n 003731

10.10.2002

Nota Fiscal
de Serviço
n 003730

21.10.2002

Nota Fiscal
de Serviço
n 003729

21.10.2002

fl

e

fi

249

a

250

251

252

253

254

51

2
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n*003726

Data
7.10.2002

Valor
Resumo/Objeto
Apenso
2
1.737.500,00 Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 /2001
2
1.3BO.0OO.O0 Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 /2001
19.320,48 Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Segurança Pública do
Distrito Federal
Referente ao Contrato
n 033/2002-SSP/DF
(1 termo aditivo)
385.435,30 Emitente: Adler
2
Destinatária: Polícia Civil
do Distrito Federal
Referente ao Contrato
n 54/2001
75.840,00 Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços de
execução de pontos de
rede elétricas e lógicas e
revisão na rede existente
para Secretaria da
Fazenda nas agências do
SAI, Ceilândia e
Taguatinga
2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003722

2.10.2002

fi

A

E

Nota Fiscal
de Serviço
n 003717

11.10.2002

2

Folha
255

256

A

257

E

a

Nota Fiscal
de Serviço
n 003716

14.9.2002

e

258

s

Nota Fiscal
de Serviço
n 003715

14.10.2002

Nota Fiscal
de Serviço
n 003714

14.10.2002

s

5

47.775,90

Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente ao serviço de
ampliação e
remanejarnento do
cabeamento de dados e
rede elétrica aterrada para
Secretaria de Fazenda no
edifício anexo do Buriti

2

259

260

52

a
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003713

Data
14.10.2002

Valor
88.520,00

Nota Fiscal
de Serviço
n* 003712

14.10.2002

43.828,00

Nota Fiscal
de Serviço
n* 003711

14.10.2002

85.660,00

Nota Fiscal
de Serviço
1^003706

2.10.2002

387.500,00

e

Apenso
Resumo/Objeto
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços de
execução de pontos de
rede elétricas e lógicas
para Secretaria da
Fazenda nas agências de
Sobradinho e
Departamento de Bens
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços de
execução de pontos de
rede elétricas e lógicas
para Secretaria da
Fazenda, bloco K
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços de
execução de pontos de
rede elétricas e lógicas
para Secretaria de
Fazenda, na Central de
Compras
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente ao Contrato
n 004/2001
Obs.: Nota cancelada
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente ao Contrato
n 004/2001
Obs.: Nota cancelada
2
Emitente: Adler
Destinatário: Tribunal
Superior do Trabalho
Referente ao Contrato
n 2001/01 (execução de
serviço de rede)

Folha
261

262

263

264

a

Nota Fiscal
de Serviço
n 003705

1*10.2002

408.000,00

2

265

e

Nota Fiscal
de Serviço
n 002610
2

22.10.2002

4.880,00

2

266

s
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 002609

Data
22.10.2002

53

Valor
1.410,00

3

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatário: Tribunal
Superior do Trabalho
Referente ao Contrato
n 2001/01 (execução de
serviço de rede)
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatário: Ministério
Público do Distrito Federal
e Territórios
Referente ao Contrato
n 002/02
Emitente: Adler
2
Destinatário: Ministério
Público do Distrito Federal
e Territórios
Referente ao Contrato
n 16/02
Obs.: Nota cancelada
Emitente: Adler
2
Destinatário: Ministério
Público do Distrito Federal
e Territórios
Referente ao Contrato
n 016/02
Obs.: Nota cancelada
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa

Folha
267

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 002608

21.10.2002

104,73

Nota Fiscal
de Serviço
n 002607

21.10.2002

109,96

Nota Fiscal
de Serviço
n 002606

21.10.2002

109,96

Nota Fiscal
de Serviço
n 002603

14.10.2002

6.570,00

2

2

2

2

268

269

270

271

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 002602

14.10.2002

20.000,00

a

272

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 002601

11.10.2002

6.570,00

a

273

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 002596
2

9.10.2002

109,96

274

2
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 002595

Data
9.10.2002

Valor
62,83

Nota Fiscal
de Serviço
n 002594

9.10.2002

62,83

Nota Fiscal
de Serviço
n 002593

9.10.2002

219,93

Nota Fiscal
de Serviço
ri 002592

9.10.2002

104,73

Nota Fiscal
de Serviço
n 002591

9.10.2002

57,60

Nota Fiscal
de Serviço
n 002590

9.10.2002

57,60

Nota Fiscal
de Serviço
n 002588

8.10.2002

69.860,00

2

2

2

2

2

2

2

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 /2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento Urbano e
Habitação (SEDUH)
Referente ao Contrato
n 17/2001
2

Nota Fiscal
de Serviço
n 002585
a

1*10.2002

4.090,00

2

Folha
275

276

277

278

279

280

281

A

282

a
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
^002584

Data
1M 0.2002

55

Valor
4.090,00

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento Urbano e
Habitação (SEDUH)
Referente ao Contrato
n 17/2001
Obs.: Nota cancelada
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Obs.: Nota cancelada
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Segurança Pública do
Distrito Federal
Referente ao Contrato
n 033/2002-SSP/DF
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente ao Contrato
n 004/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a serviço de
recuperação de telhado
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001

Folha
283

s

Nota Fiscal
de Serviço
^002540

8.10.2002

69.660,00

284

e

Nota Fiscal
de Serviço
n 003697

24.9.2002

78.324,22

fl

285

a

Nota Fiscal
de Serviço
n 003679

17.9.2002

82.585,00

2

286

2

Nota Fiscal
de Serviço
^003678

12.9.2002

100.846,40

287

2

Nota Fiscal
de Serviço
^003677

12.9.2002

1.700,00

Nota Fiscal
de Serviço
^002574

10.9.2002

69.860,00

288

289

fi

Nota Fiscal
de Serviço
0*003667

6.9.2002

494.063,94

a

290

s
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003666

Data
5.9.2002

56

Valor
167.260,00

a

Resumo/Objeto
Apenso
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento Urbano e
Habitação (SEDUH)
Referente ao Contrato
n 17/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adter
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente ao Contrato
n 004/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001

Folha
291

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003659

4.9.2002

433.130.00

fi

292

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 002568

4.9.2002

4.090,00

2

293

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003658

4.9.2002

670.150,00

2

294

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003657

4.9.2002

525.226,34

2

295

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003656

4.9.2002

244.200,00

2

296

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003655

4.9.2002

474.103,00

2

297

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003654
a

4.9.2002

370.900,00

fi

298

2

RCEdn 612/DF.

Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003653

Data
4.9.2002

57

Valor
315.800,00

2

Resumo/Objeto
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 004/2001
Obs.: Nota cancelada
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/200t
Obs.: Nota cancelada
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente ao Contrato
n 004/2001

Apenso
2

Folha
299

2

300

2

301

2

302

2

303

2

304

2

305

2

306

9

Nota Fiscal
de Serviço
n 003652

3.9.2002

232.000,00

2

9

Nota Fiscal
de Serviço
n 003651

3.9.2002

380.140,00

a

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003650

2.9.2002

545.000,00

2

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003649

2.9.2002

654.000,00

2

ß

Nota Fiscal
de Serviço
^003648

2.9.2002

654.000,00

B

Nota Fiscal
de Serviço
n 003647

2.9.2002

441.870,00

2

e

Nota Fiscal
de Serviço
n 003646
2

2.9.2002

466.830,00

fl
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2

Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003645

Data
4.9.2002

Valor
315.800,00

2

Resumo/Objeto
Apenso
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 004/2001
Obs.: Nota cancelada
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente ao Contrato
n 004/2001
Obs.: Nota cancelada
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Eletrobras
Termonuclear S/A
(Elétron uclear)
Referente a AS
n CGC/AS-125/2002
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
executados no projeto Na
Hora
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
executados na primeira
quinzena do mês 8/2002
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 /2001

Folha
307

E

Nota Fiscal
de Serviço
n 003644

4.9.2002

315.800,00

2

308

s

Nota Fiscal
de Serviço
n. 003640

2.9.2002

466.830,00

309

s

Nota Fiscal
de Serviço
n 003641

26.6.2002

389.400,00

2

310

9

Nota Fiscal
de Serviço
n 003634

23.8.2002

8.880,63

Ê

311

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003633

22.8.2002

19.960,00

Nota Fiscal
de Serviço
n 003632

22.8.2002

29.940,00

Nota Fiscal
de Serviço
n* 003631

23.8.2002

437.330,00

2

2

B

A

312313

314

315

RCEdn^^/DF.

Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003630

Data
23.8.2002

59

Valor
192.000,00

B

Resumo/Objeto
Apenso
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente ao Contrato
n 004/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Segurança Pública do
Distrito Federal
Referente ao Contrato
n 033/2002 SSP/DF
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeptan
Referente ao Contrato
n 004/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001

Folha
316

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003629

20.8.2002

269.000,00

2

317

s

Nota Fiscal
de Serviço
n 003628

20.8.2002

344.300,00

2

318

E

Nota Fiscal
de Serviço
n 003621

8.8.2002

78.324,21

2

319

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003614

16.8.2002

669.250,00

2

320

a

Nota Fiscal
de Serviço
^003613

9.8.2002

275.000,00

321

s

Nota Fiscal
de Serviço
^003611

8.8.2002

201.800,00

322

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003610
2

2002

112.400,00

2

323

2
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003609

Data
7.B.2002

60

Valor
199.350,00

e

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
executados no
almoxarifado da SGA
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
executados no mês
07/2002
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa

Folha
324

a

Nota Fiscal
de Serviço
^003608

3.8.2002

370.200,00

325

e

2002

Nota Fiscal
de Serviço
n 003607

505.000,00

e

326

e

Nota Fiscal
de Serviço
0*003606

2.8.2002

345.800,00

327

a

Nota Fiscal
de Serviço
n 003604

a

1.8.2002

356.700,00

3

328

3

fl

23.092,00

1.8.2002

a

34.638,00

15.8.2002

314,20

Nota Fiscal
de Serviço
n 003600

1.8.2002

Nota Fiscal
de Serviço
n* 003599

Nota Fiscal
de Serviço
0*002556

fl

329

330

331

a
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 002555

Data
15.8.2002

Valor
314,20

Nota Fiscal
de Serviço
n 002549

2.8.2002

5.100,00

2

e

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatário: Ministério
Público do Distrito Federal
e Territórios
Referente ao Contrato
n 16/02
Emitente: Adler
2
Destinatário: Ministério
Público do Distrito Federal
e Territórios
Referente ao Contrato
n 002/02
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
2
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 /2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 /2001

Folha
332

333

a

Nota Fiscal
de Serviço
n* 002548

7.8.2002

3.360,00

334

2

Nota Fiscal
de Serviço
n002546

2.8.2002

69.860,00

fi

335

2

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 002545

1.8.2002

314,20

Nota Fiscal
de Serviço
n 002544

1*8.2002

785,50

Nota Fiscal
de Serviço
n 003563

12.7.2002

82.453,00

s

E

s

fi

Nota Fiscal
de Serviço
n 003562
2

11.7.2002

94.756,00

a

336

337

338

A

A

339

fi
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003561

Data
8.7.2002

62

Valor
183.099,00

s

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Acfler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade - ICS
Referente ao Contrato
n 001A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
prestados no mês 5/2002
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
prestados no mês 6/2D02

Folha
340

2

Nota Fiscal
de Serviço
n003560

4.7.2002

221.200,00

fi

341

a

Nota Fiscal
de Serviço
^003559

9.7.2002

131.688,20

342

s

Nota Fiscal
de Serviço
n*003558

5.7.20002

198.200,00

343

fl

Nota Fiscal
de Serviço
n 003550

3.7.20D2

69.037.00

2

344

fl

Nota Fiscal
de Serviço
n 003549

2.7.2002

121.864,00

a

345

9

a

Nota Fiscal
de Serviço
n 003540

1.7.2002

37.036,37

Nota Fiscal
de Serviço
n 003539

1*7.2002

26.454,55

2

fl

346

347

63

2
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Documento
Nota Rscal
de Serviço
n 003537

Data
1 .7.2002

Valor
42.327,28

Nota Fiscal
de Serviço
n002536

15.7.2002

314,20

Nota Fiscal
de Serviço
n. 002535

15.7.2002

314,20

Nota Fiscal
de Serviço
n 002534

15.7.2002

1.500,00

Nota Fiscal
de Serviço
n 002530

8.7.2002

69.860,00

E

2

fi

2

2

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
executados no mês 5/2002
(Departamento de
Transporte e no projeto Na
Hora)

Folha
348

Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente a locação de 25
impressoras jato de tinta
HP
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
Destinatário: Tribunal
Superior do Trabalho
Referente ao Contrato
n 2001/01
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto de
Pesq. Econômico Aplicada
-IPEA
Referente a manutenção
de rede
Emitente: Adler
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa

2

349

2

350

2

351

2

352

2

353

2

354

2

355

2

Nota Rscal
de Serviço
n 002526

5.7.2002

540,00

2

2

Nota Rscal
de Serviço
n 002523

2.7.2002

Nota Fiscal
de Serviço
n 002520

1.7.2002

5.500,00

2

2

e

314,20

64

s
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003536

Data
26.6.2002

Valor
88.147,00

2

Apenso
Resumo/Objeto
2
Emitente: Adler
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente ao Contrato
n 001 A/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Ministério do
Planejamento Orçamento
e Gestão
Referente ao Contrato
n 007/2000
Emitente: Adler
2
Destinatária: Polícia Civil
do Distrito Federal
Referente ao Contrato
n 54/2001
2
Emitente: Adler
Destinatária: Polícia Civil
do Distrito Federal
Referente ao Contrato
n 54/2001
2
Emitente: Adler
Destinatário: Subsecretaria
de Planejamento,
Orçamento e
Administração - SPOA
Referente ao Contrato
POS 02135
2
Emitente: Adler
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
executados no mês 4/2002
Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
executados no mês 2/2002

Folha
356

s

Nota Fiscal
de Serviço
n 003535

24.6.2002

102.800,00

E

357

3

Nota Fiscal
de Serviço
n 003514

12.6.2002

2.312,60

2

358

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003513

10.6.2002

133.990,81

2

359

2

Nota Fiscal
de Serviço
n003511

7.6.2002

195.000,00

e

360

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 003509

6.6.2002

3.271,95

Nota Fiscal
de Serviço
n 003502

3.6.2002

22.979,00

Nota Fiscal
de Serviço
n 003501

3.6.2002

25.320,00

2

E

2

361

362

363

9
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 003500

Data
3.6.2002

Valor
29.435,00

Nota Fiscal
de Serviço
n* 002515

17.6.2002

314,20

Nota Fiscal
de Serviço
n* 002514

17.6.2002

314,20

Nota Fiscal
de Serviço
n. 002509

14.6.2002

1.500,00

Nota Fiscal
de Serviço
n 002498

6.6.2002

Nota Fiscal
de Serviço
n 002497

5.4.2002

124,00

Nota Fiscal
de Serviço
n 002496

5.6.2002

655,00

Nota Fiscal
de Serviço
n 002495

4.6.2002

600,00

2

2

2

2

2

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Gestão Administrativa
Referente a serviços
executados no mês 3/2002
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Ader
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatário: Instituto
Candango de
Solidariedade
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatário: Subsecretaria
de Planejamento,
Orçamento e
Administração
Obs.: Nota cancelada
Emitente: Adler
2
Destinatária: Gravia
Indústria de Perfilados de
Aço Ltda.
Referente a chapa lisa #
20S/E
Obs.: Nota cancelada
Emitente: Adler
2
Destinatário: Teix
Comercial Ltda.-ME
Referente a HD 18GB IBM
Emitente: Adler
2
Destinatário: Equisul
Indústria e Comércio Ltda.
Referente a placas
eletrônicas PC501 e CPT

Folha
364

365

366

367

368

369

370

371

2
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Documento
Nota Fiscal
de Serviço
n 002492

Data
3.6.2002

66

Valor
1.340,00

2

Resumo/Objeto
Apenso
Emitente: Adler
2
Destinatária: União
Brasiliense de Educação e
Cultura (Ubec)
Referente ao Contrato
n 50007/01
Emitente: Adler
2
Destinatária: Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento Urbano e
Habitação
Referente ao Contrato
n 17/2001
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatária: Codeplan
Referente a locação de
leitora e gravadora de CD
externa
Emitente: Adler
2
Destinatário: Banco do
Brasil - Seret Registro
Referente a manutenção
do sistema de CFTV

Folha
372

2

Nota Fiscal
de Serviço
^002491

3.6.2002

4.090,00

373

2

Nota Fiscal
de Serviço
n 002490

3.6.2002

785,50

Nota Fiscal
de Serviço
n 002489

3.6.2002

314,20

Nota Fiscal
de Serviço
n 002480

4.6.2002

63,00

2

2

2

374

375

376

IV
Segundo

os seus

contratos sociais, Adler

e Linknet

prestavam os seguintes serviços:
Contrato social da Adler:
a) o comércio de material elétrico e eletrônico, de
construção civil, de instalação e informática; b) a prestação
de serviços de: assessoria e consultoria no ramo de
eletricidade, informática, supervisão e projetos, execução
de obras civis, serviços, assistência técnica, manutenção,
reparos e consertos; representação de materiais e
importação e exportação (fls. 95-100, apenso 1).
Contrato social da LinkNet:
"(...} Locação de Equipamentos 1) Softwares Básicos de
Apoio, Sistemas Aplicativos Próprios e ou de Terceiros para
a área de Informática, Equipamentos Básicos, Fac-símiles,

5
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e bens móveis, Locação de Mão-de-obra Técnica para
Órgão de Informática e outras em Comum;
2)
Prestação de Serviços de Desenvolvimento e
Implantação de Sistemas Específicos, Implantação de
Sistemas Próprios e de Terceiros, Processamento de
Dados, Digitação e Digitalização Eletrônica, Laboratório de
Eletrônica, Instalações elétricas e Lógica, Treinamento
Geral em Informática, Administração, Consultoria e
Assessoria Geral em Informática;
3) Comércio Varejista e Atacadista de Equipamentos de
Informática em Geral, Periféricos sem estoque no local;
4) Locação de Veículos Automotores" (fls. 806-811, apenso 5),
Informa a recorrente, conforme mencionado linhas atrás,
que, em 18.1.2002, a Linknet efetuou mudança em seu objeto comercial,
conforme registro na Junta Comercial (fl. 13):
"CLÁUSULA
TERCEIRA
Fica alterado o Objeto Comercial da sociedade para:
1)
Locação de Equipamentos, Softwares Básicos de
Apoio, Sistemas Aplicativos Próprios e/ou de Terceiros para
área de Informática, Equipamentos Básicos, Fac-Símiles e
bens móveis, Locação de Mão-de-obra Técnica para Órgão
de Informática e outras em Comum;
2)
Prestação
de Serviços
de Desenvolvimento
e
Implantação de Sistemas Específicos, Implantação
de
Sistemas Próprios e de Terceiros, Processamento
de
Dados, Digitação e Digitalização Eletrônica, Laboratório de
Eletrônica, instalações elétricas e Lógicas,
treinamento
Geral em Informática,
Administração,
Consultoria
e
Assessoria Geral em Informática;
3)
Comércio Varejista e Atacadista de Equipamentos de
Informática em Geral, Periféricos sem estoque no local;
4)
Locação de Veículos Automotores"
Verifica-se das notas fiscais emitidas para o contrato
001 A/2001, rescindido, que o valor total passado à Adler no ano de 2002,
foi de R$20.124.026,03. Realmente, o montante maior dos pagamentos
ocorreu nos meses de julho a outubro de 2002. Tem-se aí, se assim pode
ser dito, um indício de abuso do poder político, indício que, entretanto, não
autorizaria a afirmativa de ter ocorrido citado abuso.

v

v

i

\
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Às fls. 383-494, encontram-se cópias de cheques, recibo de
transporte de valores e extratos (apensos 2 e 3).
Verifiquemos.
Às fls. 379-382, apenso 2, e às fls. 1.281-1.287, apenso 7,
existem cópias de cheques descontados pelas

empresas, no caixa do

Banco, no valor total de R$17.397.363,17:
Documento
Data
150 Cheque BRB 4.9.2002
005422

151 Cheque BRB 18.10.2002
006525

152 Cheque BRB 18.10.2002
D06524

153 Cheque BRB 4.9.2002
D07048
182 Cheque/BRB 23.7.2002
000939
•

183 Cheque/BRB 23.7.2002
000940
184 Cheque/BRB 23.7.2002
000941
185 Cheque/BRB 23.7.2002
000942
186 Cheque/BRB 23.7.2002
000943
187 Cheque/BRB 16.9.2002
001033
188 Cheque/BRB 19.9.2002
D01042

Valor
Resumo/Objeto
Apenso
7.568.587,66 Emitente: Instituto
2
Candango de
Solidariedade
Beneficiária: Adler
963.155,51Emitente: Instituto
2
Candango de
Solidariedade
Beneficiária: Adler
3.500.000,00 Emitente: Instituto
2
Candango de
Solidariedade
Beneficiária: Adler
2
1.000.000,00Emitente: Adler
Beneficiária: Adler
53.620,00 - Emitente: Linknet
7
- Beneficiário: Max
Djamys Pires
750.000.0C - Emitente: Linknet
7
- Beneficiário: BRB
1.200.000,00- Emitente: Linknet
7
- Beneficiário: Ester
Thomé Júnior
7
800.000,00 - Emitente: Linknet
- Beneficiária: Gislane
Policena da Silva
62.000,000 - Emitente: Linknet
7
• Beneficiária: Gislane
Policena da Silva
1.000.000,00- Emitente: Linknet
7
- Beneficiária: Linknet
500.000,00 • Emitente: Linknet
7
- Beneficiária: Linknet

Página
379
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Às fls. 1.282-1.285, apenso 7, verifica-se que Linknet
sacou em 23 de julho de 2002 o valor de
R$2.812.000,00; e às fls. 1.286-1.287, que em 18 e 19
de setembro
de 2002 sacou o valor
de
R$1.500.000,00.
Transporte de valores:
Fl. 383, apenso 2 Remetente: "Prosegur";
destinatário: Fiança Empresa de Segurança; data:
25.10.2002: valor R$1.000.000,00.
Fl. 384, apenso 2 Remetente: "Prosegur";
destinatário: BRB da Avenida das Nações, L4 Sul;
data: 1 .10.2002; 2 malotes: um contendo o valor de
R$501.500,00 e o outro o valor de R$500.000,00.
9

O Ministério Público do Distrito Federal, pelo Promotor de
Justiça Dr. Libânio Alves Rodrigues e o Promotor de Justiça Adjunto
Dr. Lauro Pinto Cardoso Neto, tomou o depoimento, em 17.12.2002, dos
Srs. Ernesto Calvet de Paiva Carvalho e Hugo Leonardo de Rodrigues e
Sousa, este último proprietário da Adler.
O

cabeçalho

do

Termo

de

Declarações

menciona

declarações de Ernesto Calvet de Paiva Carvalho e Hugo Leonardo de
Rodrigues e Sousa. Todavia, ficou esclarecido que o declarante foi o
Sr. Ernesto Calvet de Paiva Carvalho e que o Sr. Hugo Leonardo de
Rodrigues e Sousa seria o advogado do declarante. É o que consta, repito,
no final do depoimento e nas assinaturas, fls. 739-744, especialmente
fls. 743, in fine, e 744, apenso 4.
Eis o que consta do depoimento do Sr. Ernesto Calvet de
Paiva Carvalho:

Às perguntas da Promotoria responderam: QUE o
contrato de prestação de serviços 001-A/2001 foi celebrado
com o Instituto Candango de Solidariedade em valor
estimado de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), cujos
pagamentos devidos foram feitos à medida em que os
serviços foram prestados e após a emissão de notas fiscais
correspondentes; QUE foram firmados dois outros termos
aditivos ao contrato, o primeiro para se chegar ao valor de
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), o segundo

2
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chegou ao valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de
reais); QUE o contrato de prestação de serviços
001-A/2001, o primeiro termo aditivo ao contrato e o
segundo termo aditivo ao contrato 001 -A/2001 foram
rescindidos por não abrangerem seus objetos a totalidade
de serviços efetivamente prestados peia empresa Adler;
QUE a expressão 'por motivo de sua inviabilidade
constante do termo de rescisão do contrato foi
indevidamente utilizada; QUE no entender do declarante,
provavelmente significaria a necessidade de um contrato
mais abrangente no que se refere ao seu objeto,
provavelmente, o termo correto seria 'inadequado' ao invés
de 'inviável'; QUE os contratos rescindidos na forma da
cláusula primeira do termo de rescisão geraram efeitos
financeiros, isto é, a empresa ADLER recebeu pagamentos
pelos serviços que foram efetivamente prestados na
vigência dos contratos anteriormente rescindidos; QUE
após a rescisão mencionada foi firmado um novo contrato
de prestação de serviços no valor de R$ 14.000.000,00
(quatorze milhões de reais); QUE este contrato substituiu os
anteriormente rescindidos englobando os seus objetos;
QUE o Instituto Candango Solidariedade normalmente
efetua os pagamentos dos serviços efetivamente prestados
peia empresa ADLER por meio de cheque bancário, não
obstante venha expresso na nota fiscal dados bancários da
empresa ADLER; QUE os dados bancários da empresa
sempre contam das notas fiscais emitidas, com o objetivo
de indicar a conta para um pretenso depósito bancário;
QUE não sabe precisar as razões dos cancelamentos das
notas fiscais de sua empresa, sendo provável que decorrem
da falta de pagamento, no mês de referência, dos serviços
efetivamente prestados, podendo ser por outro motivo; QUE
o declarante esclarece que o cancelamento da nota fiscal
ocorre para que não gere fatos incidentes de tributação no
mesmo mês de referencia; QUE costuma sacar os cheques
emitidos pelo Instituto Candango de Solidariedade, no caixa
da agência bancária, na forma de dinheiro em espécie;
QUE destina este dinheiro sacado em espécie à realização
de pagamentos diversos (pessoal, material e distribuição de
lucros entre os sócios); QUE envia ao serviço de contadoria
os seguintes documentos: notas fiscais emitidas e recebidas
e extratos bancários, estes somente ao final do ano
abrangendo todo o exercício financeiro; QUE o serviço de
contadoria não solicita mensalmente o envio dos extratos
bancários; QUE o dinheiro relativo aos saques efetuados e
os cheques emitidos pelo ICS ingressam como receita no
balancete da empresa, não sabendo dizer sob que rubrica;
QUE muitas das vezes cancela notas fiscais de prestação
1

e

RCEd n 612/DF.

71

de serviços, efetivamente prestados pela empresa ADLER,
porque o tomador de serviços não realiza o pagamento,
podendo assim, não recolher os impostos do mês de
referência, esclarecendo o declarante que desta forma
deixa de existir o fato gerador daquele mês; QUE no mês
seguinte emite outra nota fiscal pelo serviço já prestado;
QUE a nota fiscal emitida no mês seguinte
substitui
a nota anterior cancelada; QUE os impostos referentes
às notas não canceladas
são sempre
recolhidos,
independentemente,
do pagamento
pelo tomador de
serviços; QUE a Promotoria de Justiça esclarece que os
questionamentos relativos às notas fiscais canceladas por
parte da empresa do declarante devem-se ao fato de que
foi verificado, em análise superficial da cópia do livro de
registro dos serviços prestados no ano de 2002 da empresa
ADLER, a quantidade aproximada de setenta e cinco notas
fiscais canceladas até o mês de novembro de 2002; QUE
questionado o declarante sobre o motivo do aumento dos
serviços prestados e respectivos pagamento, principalmente
do Instituto Candango de Solidariedade,
no período
compreendido entre agosto a novembro de 2002, conforme
pode ser verificado na cópia do livro de registro de serviços
prestados da empresa ADLER de 2002 e no 'demonstrativo
das notas fiscais da ADLER contra o ICS no período de
1999 a 2002' (informações prestadas pelo ICS), o
declarante informou que o aumento da receita deve-se ao
aumento de serviços prestados; QUE questionado sobre o
fato desse período (agosto/novembro/2002), coincidir com o
período eleitoral, o declarante informou que não prestou
qualquer serviço ligado à atividades eleitorais; questionado
ao declarante sobre o cheque n 005422 - BRB, Banco
070, Agência 015, no valor de R$ 7.568.587,66 (sete
milhões, quinhentos e sessenta e oito mil e quinhentos e
oitenta e sete reais), sacado no dia 05/09/02. o cheque
n* 006524 - BRB, Banco 070, Agência 015, no valor de
R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais),
sacado no dia 22/10/02 e o cheque 006525 - BRB, Banco
070, Agência 015, no valor de R$ 963.155,51 (novecentos e
sessenta e três mil, cento e cinqüenta e cinco reais e
cinqüenta e
hum centavos), sacado no dia 21/10/02.
correspondem à 'pagamentos diversos e distribuição de
lucros'; QUE o declarante reconheceu as assinaturas
apostas nos cheques supracitados como sendo do sócio
dele,
o Sr. ANTONIO
RICARDO
SECHIS;
QUE
questionado
sobre
como
o valor aproximado
de
R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), relativos ao
cheques supracitados, sacados entre o período de 05/09/02
a 22/10/02 foi distribuído na empresa ADLER, disse o
s
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declarante 'que esse valor entrou para a empresa, foi
devidamente contabilizado, o que ultrapassar os gastos da
empresa serão devidamente contabilizados na forma de
distribuição de lucros'; QUE o declarante informa que
aproximadamente R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais)
encontram-se guardados; QUE o declarante informa que
não depositou o valor supracitado em nenhuma instituição
financeira, estando o dinheiro em local seguro; QUE a cifra
mencionada acima está em espécie, isto é em reais; QUE o
declarante informa que guarda o dinheiro em local seguro
por medo de um confisco que possa ocorrer em decorrência
do próximo governo federal, a exemplo do que ocorreu no
governo Collor de Mello; QUE o declarante informa que não
tem nenhum relacionamento com a empresa LINK NET;
QUE o declarante informa que prestou serviços junto à
empresa púbtica CODEPLAN em decorrência de contrato
firmado com o ICS e que também firmou contrato
administrativo com a CODEPLAN
em decorrência de
licitação pública, contrato ainda em vigor; QUE a empresa
ADLER Assessoramento Empresarial e Representações
Ltda. tem como nome fantasia ADLER
Engenharia e
Comércio; QUE questionado sobre se a empresa ADLER
prestou serviços no endereço Ql 05 - Chácara 45 - Lago
Sul - DF, no período entre abril a agosto/2002, o declarante
informou que não se recorda e que teria que verificar em
seus arquivos para confirmar tal informação; QUE as notas
fiscais emitidas após 28/02/02, data de rescisão do contrato
de n° 001-A/01, são emitidas somente em face do contrato
de prestação de serviços n° 001-A/2002".
f

Haveria irregularidade, ou ilegalidade, sob o ponto de vista
administrativo, nessas transações, nesses pagamentos decorrentes

de

contratos administrativos? À Justiça Eleitoral não cumpre decidir a respeito,
repito.
VI
Examinemos

as

acusações

objetivamente

formuladas

contra os recorridos, que constituiriam abuso do poder político.
VI-A
1)
Requisição e autorização da Adler de fornecimento
de material de construção e instalação de material
elétrico e hidráulico em comitê eleitoral (fls. 495-527,
apenso 3, fls. 534-738, apensos 3 e 4).
x
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2)

À fl. 495, no "Quadro resumo da obra", consta como
cliente a "CODEPLAN/COMITÊ SIA", e à fl. 496
constam os seguintes locais "SIA, Maria Abadia - 514
Sul, Jofran Frejat - SCS 302", além de Planaltina,
"comitê" de Ceilândia, Santa Maria, Secretaria, MMA,
5- andar e Departamento de Transportes (apenso 3).
Recibo de aquisição de ar-condicionado pela Adler,
que faz referência expressa à "Obra SIA - Comitê
Governador Joaquim Roriz" (fl. 531, apenso 3).

Sustentam os recorridos que os serviços que teriam, sido
executados pela Adler no SIA, consistiram em remanejamento e instalação
de divisórias e de quatro aparelhos

de ar-condicionado,

cedido em

comodato, ao PMDB (fls. 120-125). Os serviços teriam sido doados.
Está na defesa (fls. 62-63):

U)

a) - Quanto aos serviços que teriam sido executados pela
Adler no SAI (leia-se SIA), consistiriam
estes em
remanejamento e instalação de divisórias e de quatro
aparelhos de ar condicionado, cedidos em comodato, e
outros reparos de pintura, gesso, etc. A ocupação do imóvel
situado no S.LA/SUL - Trecho 02, lotes 2075/2085, BrasfliaDF., decorreu de locação mantida pelo Partido do
Movimento Democrático Brasileiro - PMDB/DF com a
empresa Fiança Empresa de Segurança Ltda. O edifício,
nos termos do contrato locatício, era dotado de mobiliários,
equipamentos de informática, central telefônica, etc. As
poucas
obras ali executadas pela
supramencionada
empresa foram contratadas pelo locatário. As dependências
do prédio eram utilizadas pelo partido, com livre trânsito de
candidatos - Does. Anexos.
Mas, os valores relativos à locação do prédio, embora
vencidos, não foram resgatados pelo contratante, já que as
doações prometidas por alguns simpatizantes e filiados
seus, fonte de recursos para a receita prevista, não se
efetivaram. O montante em caixa era insuficiente para esse
fim. Quanto às dívidas não pagas, estas foram objeto de
acordo entre locador e locatária.
Finalmente, esclareceu-se que das divisórias recebidas em
comodato pelo PMDB/DF, parte delas (sete painéis), por
liberalidade deste, foi instalada no CLS 302, bloco A, loja 13
- Via HDB, locai que o recorrente denominou: "SCS - 302
(JOFRAN FREJAT) - 16 metros". De igual modo, remeteu,
para a localidade chamada de 'TOURING Clube", apenas
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uma extensão de interligação de dois
computadores,
medindo, aproximadamente, 6 metros. Os rádios Motorola
HT e suas pilhas eram instrumentos de trabalho dos
operários, para comunicação entre si durante a checagem e
identificação dos cat>os lógicos. Wagner e Eduardo, citados
no recurso, eram empregados da Adler.
b) - No que diz respeito aos expedientes com anotações
"Ma. Abadia (514 Sul) Marcos Afonso", lograram os
recorridos esclarecer que o Partido da Social Democracia
Brasileira/PSDB
- como demonstram
os
inclusos
documentos - recebeu de simpatizantes seus, para uso
próprio de suas atividades partidárias e administrativas, sem
qualquer ônus, cinco salas localizadas na SQS 514 Sul,
bioco A, lojas 4/8, entrada pela Av. W-2, Brasília-DF, e uma
casa localizada na QNM 03, conjunto O, casa 27, Ceilândia
Sul. As obras implementadas nesses imóveis foram doadas
à referida agremiação partidária (does anexos). Marcos
Afonso é funcionário da Adler.
Quanto aos fatos em referência, os recorridos não
vislumbram qualquer irregularidade nas avenças. E ainda
que
assim
não
fosse,
não
seria
razoável
ser
responsabilizados por contratações de serviços, em relação
às quais não exercem a mínima interferência.
De mais a mais, os serviços prestados às referidas
agremiações partidárias, de pequena monta (instalação de
uns poucos metros quadrados de paredes em divisórias, de
redes elétrica, telefônica e de computadores, etc), não
teriam o condão de repercutir negativamente no processo
eleitoral, em detrimento da liberdade do voto. De fato, a
soma dos valores cobrados não alcançaria a casa do
R$ 20.000,000 (vinte mH reais).
Por outro lado, é oportuno considerar que a receita
estimada
para
a
campanha
majoritária
foi
de
R$ 6.200.000,00. Os gastos efetivamente realizados foram
da ordem de R$ 6.095.000,00.
Com efeito, consoante consignado em voto da lavra do
eminente Ministro Eduardo Alckmin, por ocasião do
julgamento do recurso acima referido, é de se considerar
que: tratando-se de quantia que não tem maior expressão
em relação ao montante despendido na campanha,
R$ 35.763,00, a mim me parece que a doação feita não
teria o condão de comprometer a lisura e legitimidade do
pleito".
Às fls. 124-125 encontra-se a cópia do mencionado contrato
de comodato e de doação de serviços entre a Adler, comodante, e o PMDB,
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comodatário. Às fls. 120-122, cópia do contrato de prestação de serviços
entre o PMDB com a Adler.
Repito: tem-se, no caso, indícios de abuso do poder
econômico e de autoridade, que não chegam, entretanto, a constituir prova
da ocorrência de tal abuso, presente a justificativa apresentada na defesa
dos recorridos.
Vl-B
Sustenta a

recorrente, ademais,

que

teria havido a

utilização de veículos na campanha, veículos providenciados pela empresa
Linknet. Leio, no parecer do Ministério Publico Eleitoral:
"Cinqüenta e cinco carros foram locados e pagos com
verbas repassadas ao IGS, no valor de R$ 460.638,27. A
LinkNet, apesar de ser uma empresa de informática,
efetuava a locação, destinando os veículos fictamente ao
ICS, com adesivos de propagandas colados nas laterais.
Em seguida, esses veículos eram entregues aos recorridos,
que os utilizava na campanha. Ressalta [a recorrente] que a
relação de controle de veículos apreendidos na sede da
mencionada empresa demonstra que todos os veículos já
tinham data de devolução marcada para o dia 30.11.2002,
ou seja, após a conclusão do processo eleitoral" (fls. 86-87).
Esclareça-se,

por

primeiro, que

segundo

a

alteração

contratual realizada pela Linknet, conforme informou a recorrente (inicial,
fl. 13), tornou-se objeto do seu contrato social a locação de veículos
automotores (alteração registrada na Junta Comercial em 18.1.2002).
Noticiam

as

notas ficais

que

estão,

por

cópia,

às

fls. 989-1.033, apensos 5 e 6, a locação de veículos para diversos órgãos
públicos do Distrito Federal. Tais notas fiscais têm como destinatário o
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Ei-las, resumidamente:
Nota
fiscal
196

Data

Valor RS

Assunto/Referência

Apenso

Folha

9.7.2002

2.800,00

5

989

198

9.7.2002

1.467,84

5

990

199

9.7.2002

1.773,27

5

991

200

9.7.2002

2.800,00

5

992

201

9.7.2002

2.752,00

5

993

202

9.7.2002

2.800,00

5

994

203

9.7.2002

917,32

5

995

204

9.7.2002

809,20

5

996

205

9.7.2002

1.400,00

5

997

206

12.7.2002

37.128,00

5

998

230

6.8.2002

4.200,00

5

999

231

6.3.2002

2.752,00

6

1.002

259

4.9.2005

2.800,00

6

1.003

260

4.9.2002

8.118,66

Locação
veículo JGC 4855
(maio/2002)
Secretaria do Governo
Locação veículos JGD 3655 e JGD
3645 (maio/2002)
Locação veículo JGD 3825
(maio/2002) Secretaria de
Coordenação das Administrações
Regionais
Locação ve ícu lo JGC 4855
(junho/2002)
Secretaria do Governo
Locação veículos JGD 3655 e JGD
3645 (junho/2002)
Locação veículo JGD 3825
(junho/2002)
Secretaria de Coordenação das
Administrações Regionais
Locação veículos JGC 7266 e JGC
7276 (junho/2002)
Codeplan
Locação veículos JGC 4656 e JFZ
3336 (junho/2002)
Novacap
Locação veículo
JGC 2936
(junho/2002)
Secretaria do Trabalho
Locação de veículos conforme
planilha anexa (junho/2002)
Belacap
Locação de veículos conforme
planilha anexa (junho/2002)
Sec. Trabalho
Locação de veículos conforme
planilha anexa (julho/2002)
Codeplan
Locação de ve ícu los conform e
planilha anexa (julho/2002)
Secretaria Governo
Locação de veículos conforme
planilha anexa (julho/2002)

6

1.004
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261

4.9.2002

4.800,00

262

4.9.2002

2.800,00

269

9.9.2002

49.564,00

263

4.9.2002

25.532,67

270

9.9.2002

3.210,67

271

9.9.2002

18.639,46

273

9.9.2002

4.800,00

276

9.9.2002

2.800,00

275

9.9.2002

3.560,00

277

4.10.2002

62.811,84

278

4.10.2002

4.128,00

279

4.10.2002 20.648,00

281

4.10.2002

4.800,00

282

4.10.2002

2.800,00

263

4.10.2002

6.560,00

314

5.11.2002 62.811,84

Locação de veículos conforme
planilha anexa (julho/2002)
Novacap
Locação de veículos conforme
planilha anexa Qulho/2002)
Secretaria Cultura
Locação de veículos conforme
planilha anexa (agosto/2002)
Belacap
Locação de veículos conforme
planilha anexa (julho/2002)
Belacap
Locação de veículos conforme
planilha anexa (agosto/2002)
Codeplan
Locação de veículos conforme
planilha anexa (agosto/2002)
Locação de veículos conforme
planilha anexa (agosto/2002)
Novacap
Locação de veículos conforme
planilha anexa (agosto/2002)
Secretaria da Cultura
Locação de veícu los conform e
planilha anexa (agosto/2002)
Secretaria do Governo
Locação de ve ícu los con form e
planilha anexa (setembro/2002)
Belacap
Locação de veículos conforme
planilha anexa (setembro/2002)
Codeplan
Locação de veículos conforme
planilha anexa (setembro/2002)
Locação de veículos conforme
planilha anexa (setembro/2002)
Novacap
Locação de veículos conforme
planilha anexa (setembro/2002)
Secretaria da Cultura
Locação de veículos conforme
planilha anexa (setembro/2002)
Secretaria do Governo
Locação de veículos conforme
planilha anexa (outubro/2002)
Belacap

6

1.005

6

1.006

6

1.007

6

1.008

6

1.009

6

1.010

6

1.011

6

1.012

6

1.013

6

1.014

6

1.015

6

1.016

6

1.017

6

1.018

6

1.019

6

1.020
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321
325

326

327

329

330
341

315

316

317

318

319
338

342
344

20.11.2002 13.913,40 Locação de veículos conforme
planilha anexa (outubro/2002)
2.12.2002 2.800,00 Locação de veículos conforme
planilha anexa (novembro/2002)
Sec. Cultura
2.12.2002 4.800,00 Locação de veículos conforme
planilha anexa (novembro/2002)
Novacap
2.12.2002 6.560,00 Locação de veículos conforme
planilha anexa (novembro/2002)
Sec. Governo
2.12.2002 4.128,00 Locação de veículos conforme
planilha anexa (novembro/2002)
Codeplan
3.12.2002 1.478,15 Locação de veículos conforme
planilha anexa (novembro/2002)
12,12.2002 255,38 Multas de veículos conforme as
cópias anexas (novembro/2002)
Novacap
5.11.2002 2.800,00 Locação de veículos conforme
planilha anexa (outubro/2002)
Secretaria da Cultura
5.11.2002 4.800,00 Multas de veículos conforme as
cópias anexas (outubro/2002)
Novacap
5.11.2002 6.560,00 Locação de veículos conforme
planilha anexa (outubro/2002)
Secretaria do Governo
5.11.2002 4.128,00 Locação de veículos conforme
planilha anexa (outubro/2002)
Codeplan
5.11.2002 20.646,00 Locação de veículos conforme
planilha anexa (outubro/2002)
5.12.2002 62.811,84 Locação de veículos conforme
planilha anexa (novembro/2002)
Belacap
12.12.2002 1.021,52 Locação de veículos conforme
planilha anexa (novembro/2002)
12.12.2002 1.404,59 Multas de veículos conforme as
cópias anexas (novembro/2002)
Sec. do Trabalho

78

6

1.021

6

1.022

6

1.023

6

1.024

6

1.025

6

1.026

6

1.027

6

1.028

6

1.029

6

1.030

6

1.031

6

1.032

6

1.033

6

1.034

6

1.035
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Sustenta a recorrente que
"A relação de CONTROLE DE VEÍCULOS apreendida
na sede da LinkNet mostra que 55 (cinqüenta e cinco)
veículos foram locados ao ICS no curso da campanha
eleitoral, já que todos tinham data de devolução de 30 de
novembro de 2002, ou seja, para serem utilizados até na
'carreata da vitória', após as eleições".
O fato de os veículos terem data de devolução de
30.11.2002 constitui indício de que teriam sido locados para a campanha.
Todavia, o que consta é que teriam sido locados para diversos órgãos
públicos do Distrito Federal, conforme vimos das notas fiscais retro
resumidas.
Afirma a recorrente, ainda, que foi "o FIAT STRADA,
branco, placa JGD 2776/DF, entregue ao ICS para "uso" da Belacap
apreendido no Inquérito Policial 04.384/02-SR/DPF/DF por estar sendo
utilizado para a prática de crime eleitoral em pleno curso da campanha em
outubro" (fl. 25).
Consta, às fls. 1.245-1.249, apenso 7, cópia de auto de
prisão em flagrante de Wilthon Carlos Oliveira de Araújo e Isaias SanTAna
Filho. Ambos declararam que trabalham como voluntários da coligação do
candidato Joaquim Domingos Roriz e deviam entregar lanches para os
fiscais do partido. Wilthon Carlos Oliveira de Araújo esclarece utilizava "um
veículo Fiat Strada, de cor branca, alugado". Fez-se a apreensão do veículo
"FIAT STRADA WORKING", placa "JGD 2676/DP (fl. 1.250, apenso 7). Há
divergência na numeração da placa. Enquanto a inicial menciona placa JGD
2776/DF, o veículo apreendido tem como placa JGD 2676/DF. Pode ter
ocorrido equívoco. Tem-se, no caso, indício de que veículos locados pelo
ICS participavam da campanha eleitoral. Todavia, há de ser visto tal indício
com reserva. Porque não veio para os autos documentos comprobatórios
de decisão judicial condenatória de quem quer que seja pela prática do
crime eleitoral aludido, certo, de outro lado, que se trata - o auto de prisão
em flagrante mencionado - elaborado sem observância do contraditório. Há
o auto de apreensão do veículo (fls. 1.250-1.251). Existe, entretanto,
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diferença na numeração, diferença que não me parece relevante. Não me
sinto seguro, todavia, em afirmar, com base nesse indício, que 55 veículos
locados pelo ICS à Linknet estavam a serviço da campanha eleitoral, quando,
pelas notas fiscais que vimos, estavam locados a diversos órgãos públicos.
Acrescenta a recorrente (fls. 25-26)

Outra prova do pagamento de veículos pelo GDF para
servirem aos candidatos e aos Partidos, está nos boletos de
multas expedidos pelo DETRAN. As fotografias estampadas
no boleto mostram o carro, a placa e a propaganda nele
afixada. Alem disso, vários veículos foram multados em
feriados, fins de semana e em horário noturno.
A Camioneta GM/Blazer JGC 2936/DF, de 'uso da
Secretaria do Trabalho, tem várias muitas por excesso de
velocidade. Vê-se claramente os adesivos 'RORIZ' em toda
a tampa da caçamba e do capo. Foi multado às 20h38 do
dia 14/08/2002.
A camioneta S/10 JFZ 3336, 'destinada' à NOVACAP
foi multada no eixinho norte às 22h 19min do dia
14/10/2002.
O VECTRA JGD 8456/DF, 'destinado' ao ICS foi
multado às 21h04min do dia 30/07/2002.
O Fiat/Brava JGC 1358/DF, 'destinado' à Belacap, foi
multado às 02h47. do dia 26/10/2002 - véspera das
eleições - na Estrada Parque Indústria e Abastecimento.
O Fiat/Strada JGD 2716/DF, 'destinado' à Belacap, foi
multado a 01h38 do dia 15/11/2002.
O Fiat/Palio Weekend foi multado na tarde de sábado
do dia 05 de outubro, véspera das eleições.
Todas as multas obtidas pelos cabos eleitorais muitos deles servidores públicos fazendo campanha em
horário de expediente - são pagas pelo GDF, como atestam
as Notas Fiscais de rf 196 a 344, enviadas para o ICS
entre 9 de julho e 12 de dezembro de 2002. Demonstrando
que servidores públicos estavam em plena
campanha
eleitoral.
1

Às fls. 1.148-1.244, apensos 6 e 7, encontra-se relação
encaminhada pela Linknet ao ICS relativamente a multas impostas pelo
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Ei-la:
Veiculo

Placa

Data

Horário

Auto de

Valor

Infração

R*

Apenso

Folha

GM/Vectra
Expression

JFU5272

23.10.2002

10:37

N000284199

127,69

6

1.174

GM/Vectra
Expression

JFU5272

4.8.2002

14:30

X000472222

127,69

6

1.198

GM/Vectra
Expression

JFU5272

4.9.2002

07:23

J000353062

127,69

7

1.203

GM/Vectra
Expression

JFU5272

13.7.2002

13:40

X000457324

127.69

7

1214

GM/Vectra
Expression

JFU5272

15.9.2002

21:52

X000503561

574,61

7

1222

GM/Vectra
Expression

JFU5272

13.8.2002

11:06

X000478367

127,69

7

1235

GM/S10 2.4D JFZ3336

24.10.2002

22:19

J000394364

127,69

6

1.156

GM/Astra
Expression

JGB5554

1 .112002

13:14

N000286395

127,69

6

1.173

GM/Astra
Expression

JGB5554

3.11.2002

09:40

A000078083

127,69

6

1.176

GM/Astra
Expression

JGB5554

7.11.2002

16:52

J000405609

127,69

6

1.180

GM/Astra
Expression

JGB5554

4.11.2002

06:54

Q000262146

127,69

6

1.181

GM/Astra
Expression

JGB5554

22.10.2002

1255

J000393536

127,69

6

1.182

GM/Astra
Expression

JGB5554

13.11.2002

15:32

X000529253

127,69

7

1.237

Fiat/Brava SX JGC1358

26.10.2002

02:47

N000264738

127.69

6

1.171

Fiat/Brava SX JGC 1358

ß

14.10.2002

10:00

Q000248921

191,54

6

1.192

JGC 1358

13.9.2002

00:15

X000501908

127,69

7

1223

Rat/Brava SX JGC 1358

21.9.2002

04:17

J000367607

127,69

7

1232

Hat/Brava SX JGC 1358

19.9.2002

02:31

J000365899

127,69

7

1233

Hat/Brava SX JGC 1358

27.9.2002

03:39

J000372269

127,69

7

1241

Rat/ravaSX-

Rat/Brava SX JGC 1388

15.10.2002

15:33

C000101106

574,61

7

1226

Fiat/Pálio
Weekend
Stile

JGC 1398

25.9.2002

20:41

X000508451

127,69

6

1.188

Rat/Páiio
Weekend
Stile

JGC 1398

6.9.2002

11:57

X000495821

127,69

7

1204

RaVPáfío
Weekend
Stile

JGC 1398

5.10.2002

14:28

X000512945

127.69

7

1227

GM/Blazer

JGC 2938

6.9.2002

23:37

J000355446

127,69

6

1.148

GM/BJazer

JGC 2936

9.9.2002

17:06

X000498932

127,69

6

1.149

GM/Blazer

JGC 2936

1 .92002

23:55

J000350611

127,69

6

1.150

fi

GM/Blazer

JGC 2936

28.7.2002

13:48

J000323752

127,69

6

1.151

GM/Biazer

JGC 2936

17.9.2002

19:31

X000504403

127,69

6

1.152

GM/Blazer

JGC 2936

29.9.2002

17:37

N000278703

127,69

6

1.153

GWBfazer

JGC 2936

23.10.2002

2029

X000521628

127,69

6

1.154

GM/Blazer

JGC 2936

29.10.2002

1824

X0OO524015

127,69

6

1.161

GM/Blazer

JGC 2936

2.92002

00:02

Q00Q225431

127,69

7

1242
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Data

Horário

Auto de
Infração

Valor

Apenso

Folha

R$

RaVPalio
Weekend
ELX

JGC 4636

19.7.2002

20:33

XO00460632

127,69

6

1.196

RaVPalio
Weekend
ELX

JGC4636

3.9.2002

22:16

X000494423

127,69

7

1205

Fiat/Palo
Weekend
ELX

JGC 4646

17.7.2002

10:05

X000459718

574,61

6

1.197

RatStrada
Working

JGC 4766

16.9.2002

22:16

Q00O234399

127,69

6

1.189

Rat/Strada
Working

JGC 4766

15.8.2002

13:59

J000337O53

127,69

7

1.213

Rat/Strada
Working

JGC 4766

9.10.2002

19:30

XO0O514701

127,69

7

1.229

Rat/Strada
Working

JGC 4766

21.10.2002

08:56

X000519664

127,69

7

1.230

VW/Gol
Special

JGC 6318

16.9.2002

16:39

X000503808

127,69

6

1.169

VW/Gol
Special

JGC 6618

26.10.2002

0029

N000285310

127,69

6

1.170

VW/Gol
Special

JGC 6818

29.8.2002

20:16

J000348230

574,61

6

1.179

VW/Gol
Special

JGC 6818

26.9.2002

0924

J000371628

127,69

7

1238

VW/Gol
Special

JGC 7286

26.10.2002

15:53

N000285403

127,69

6

1.175

VW/Gol
Special

JGC 7286

17.10.2002

10:53

Q000250667

127.69

6

1.190

VW/Gd
Special

JGC 7306

24.9.2002

21:12

X000508652

127,69

6

1.187

VW/Gd
Special

JGC 7306

18.9.2002

11:06

P000154122

127,69

6

1.195

VW/Gd
Special

JGC 7306

6.8.2002

15:17

J000330540

127,69

7

1207

VW/Gd
Special

JGC 7306

10.8.2002

07:54

X000475060

574,61

7

1208

VW/Gd
Special

JGC 7306

23.7.2002

19:56

J000320032

127,69

7

1209

VW/Gd
Special

JGC 7306

22.7.2002

14:52

J000319444

127,69

7

1210

VW/Gd
Special

JGC 7306

19.72002

14:01

K000014701

127,69

7

1211

VW/Gd
Special

JGC 7306

19.7.2002

12:13

J0O0317055

127,69

7

1212

VW/Gd
Special

JGC 7306

31.7.2002

08:57

QOO02O9O49

127,69

7

1221

Rat/Strada
Working

JGD2676

28.9.2002

02:17

QOO0240O74

127,69

7

1.224

Rat/Strada
Working

JGD2696

3.9.2002

10:41

N000275491

127,69

7

1218

Rat/Strada
Working

JGD2696

30.9.2002

16:34

N000278955

127,69

7

1228

Rat/Strada
Working

JGD 2696

20.9.2002

12:39

X000505655

127,69

7

1236
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Data

Horário

Auto de
infração

Valor

Apenso

Folha

R$

Fial/Strada
Working

JGD 2716

23.11.2002

15:45

J000415688

127,69

6

1.168

Rat/Strada
Working

JGD 2716

15.11.2002

01:38

N000289210

127,69

6

1.177

Fiat/Strada
Working

JGD 2716

31.10.2002

05:04

Q000259720

127,69

6

1.186

Fiat/Strada
Working

JGD 2736

23.82002

22:08

J000344822

127,69

7

1.215

Rat/Strada
Working

JGD 2766

3.102002

13:41

N000279564

127,69

6

1.185

Rat/Strada
Working

JGD 2766

31.102002

15:34

J000400725

127,69

6

1.193

Rat/Strada
Working

JGD 2766

26.102002

13:11

X000523056

574,61

6

1.194

Fiat/Strada
Working

JGD 2766

30.82002

13:04

K000016661

574,61

6

1200

Fiat/Strada
Working

JGD 2766

5.8.2002

14:48

Q000211605

127,69

7

1206

Fiat/Strada
Working

JGD 2766

20.8.2002

12:45

J000340897

127,69

7

1216

Fiat/Strada
Working

JGD 2766

11.102002

07:51

J000384238

127,69

7

1225

Fiat/Strada
Working

JGD 2786

20.82002

15:35

Q000219117

191,54

7

1217

GM/Blazer

JGC2936

14.82002

20:38

J000336765

127,69

6

1.166

VW/Gol
Special

JGD 3645

1*92002

09:26

X000493260

127,69

6

1.158

VW/Gol
Special

JGD 3645

25.62002

14:49

J000345647

127,69

6

1.162

VW/Gol
Special

JGD 3655

30.82002

14:38

0000224753

127,69

6

1.159

VW/Gol
Special

JGD 3655

2.102002

13:58

J00037731B

127,69

6

1.160

GM/Vectra
Expression

JGD 3825

6.92002

18:24

X000497086

127,69

6

1.155

GM/Vectra
Expression

JGD 3825

11.92002

07:58

P000152065

127,69

6

1.165

GM/Vectra
Expression

JGD 3825

13.92002

07:59

P000152688

127,69

6

1.167

GM/S102.4S JGD 7237

8.11.2002

06:44

0000266862

127,69

6

1.172

GM/S102.4S JGD 7237

26.10.2002

13:19

X000522570

574,61

6

1.184

GM/S102.4S JGD 7237

2.102002

20:34

X000512113

127,69

7

1240

VW/Gol
Special

5.92002

08:47

J000354967

127.69

7

1219

GM/S102.8D JGD 8436

15.10.2002

10:08

0000248941

127,69

6

1.191

GM/S102.8D JGD 8436

30.7.2002

15:38

J000324661

127,69

6

1.199

GM/Vectra
Expression

JGD 8456

30.7.2002

21:04

J000324819

127,69

6

1.163

GM/Vectra
Expression

JGD 8456

11.11.2002

00:07

J000408915

127,69

6

1.164

GM/S102.4S JGD 8516

15.102002

1029

Q000249157

85,13

6

1.183

GM/S102.4S JGD 8516

14.8.2002

12:06

X0O047899O

127,69

7

1234

GM/Vectra
Challenge

29.92002

11:11

N000278540

127,69

6

1.157

JGD 8188

JGD 8797
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Veículo

Placa

Data

Horário

Auto de

Valor

Apenso

Folha

GM/Vectra
Expression

JGE 3245

24.95002

10:35

X000508116

127,69

6

1.176

GM/Vectra
Expression

JGE3245

11.95002

10:56

X000499566

127,69

7

1.220

GM/Vectra
Expression

JGE 3245

7.95002

09:50

Q000228709

127,69

7

1531

GM/Vectra
Expression

JGE 3245

29.9.2002

16:15

B022436475

53,20

7

1.239

Infração

Os

recorridos

rebatem

R$

a

acusação

e

esclarecem

(fls. 71-74):
e) - utilização de veículos locados pelo ICS, na
campanha eleitoral.
De logo, convém que se esclareça que os recorridos
em tempo algum contrataram com a Linknet a locação de
veículos para utilização em campanha eleitoral.
Apurou-se, no entanto, que o Instituto Candango de
Solidariedade - ICS, a partir de maio de 2002, firmou
contratos de locação de veículos com a referida empresa,
em atendimento ao disposto nos contratos de gestão
firmados com a Secretaria de Governo, Secretaria de
Administrações Regionais, Belacap, Novacap e Codeplan,
para dotar estes entes de veículos necessários ao
desempenho de suas atribuições - does. anexos.
Ao todo, e ao longo do ano, teriam sido locados 39
(trinta e nove) veículos. Embora aplicados em destinações
diversas, esses automotores eram sempre utilizados no
interesse do serviço público.
Com efeito, as ilações do recorrente concluindo que os
recorridos mantinham contato direto com o ICS, buscando
obter carros para o trabalho de campanha, são
desprezíveis, por isso merecedoras do mais absoluto
repúdio, pela insensatez revelada. Só não tem um caráter
mais ofensivo pela falta de conjugação lógica dos fatos,
revelada esta na impossibilidade de concatenação das
premissas eleitas, senão vejamos:
Relacionou em sua petição de recurso 6 (seis)
veículos considerados a serviço da campanha.
Assim
concluiu porque apenas dois destes ostentariam adesivos
que seriam pertinentes
às pretensões
eleitorais dos
recorridos.
Na verdade, em que pese mencionar apenas a 6
veículos, na petição de recurso, folheando-se os autos
constatam-se demonstrativo de fotografias alusivas a 29
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automotores. Com tudo isso, verifica-se, de igual modo, que
destes apenas 12 carros teriam adesivos de propaganda
eleitoral, sendo certo que 10 deles trazendo adesivos quase
imperceptíveis.
Diante desse quadro, pelo menos dois aspectos
ensejam algumas formulações: quem pretendesse fazer
propaganda
eleitoral em veículos, de certo não se
contentaria com uns poucos ou quase invisíveis adesivos!
Em época de campanha eleitoral, dificilmente alguém não
teve um adesivo de propaganda eleitoral fixado em seu
veículo, ao arrepio de sua vontade!
Ademais, considerar que esse reduzido número de
veículos revela, por si só, um esquema de financiamento
público da campanha, é, a um só tempo, agredir e
subestimar a inteligência mediana.
Tanto mais porque, exatamente para coibir essa
prática ilícita, o recorrido à época da campanha eleitoral,
com o concurso do Chefe da Casa Militar, baixou normas no
âmbito do Serviço Público do Distrito Federal proibindo a
utilização de quaisquer propagandas nos órgãos públicos e
nos veículos empregados no serviço público.
Mesmo com essa proibição, insuficiente para conter os
ânimos de alguns eleitores comuns, mister considerar que
até na frota de ônibus destinada ao transporte coletivo, era
pública e notória a constatação de adesivos de propaganda
eleitoral do candidato adverso aos recorridos, circunstância
a deixar claro que a fixação de adesivo em veículos não
pode ser refutada - só pela sua constatação material - como
ato praticado a mando desse ou daquele candidato. Deve,
isto sim, ser tida como ato de manifestação voluntária de
simpatizantes. A fita-cassete, cuja juntada ora se requer, faz
prova inequívoca da ocorrência de práticas tais.
Outra afirmação inconsistente é a de que todas as
multas obtidas pelos cabos eleitorais muitos deles
servidores públicos fazendo campanha em horário de
expediente são pagas pelo GDF, como atestam as notas
fiscais de n-s. 196 a 344, enviadas ao ICS entre 9 de julho e
12 de dezembro de 2002. Demonstrando que servidores
públicos estavam em plena campanha eleitoral. A uma,
porque ditas notas referem-se apenas à locação dos
veículos, jamais à existência de multas; a duas, porque as
notas fiscais constantes dos autos não evidenciam, nem de
longe, que o GDF realizara pagamento
das muitas,
eventualmente existentes; a três, porque os autos não
revelam que os condutores dos veículos eram servidores
públicos; a quatro, porque o GDF não manteve contrato
direto com a Linknet. Portanto, as notas por esta emitidas
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não poderiam ser resgatadas com recurso do erário. Seria
ato de estuttice!
Por outro prisma, são hilariantes as assertivas de que
resta
inequivocamente comprovado
o
uso
pelos
representados de bens, serviços e pessoal do poder público
na campanha eleitoral de 2002, em um verdadeiro
financiamento público de campanha - sic.
As imputações, porque desgarradas de elementos
probatórios, não mereceriam ser respondidas. Até porque
não haveria o que se argumentar. São colocações vagas,
subjetivas, insinuantes e ilógicas. Senão, como seria
possível aos recorridos exercer verdadeira dominação em
relação a tudo e a todos, como que investidos de poderes
suficientes para convencer uma legião de pessoas à prática
de irregularidades de toda ordem: administrativas, penais e
civis? impossível!
Diz ainda o recorrido às fls. 25/26: Os representados
efetuavam contato com o ICS para fornecer carros para o
trabalho de campanha. O ICS determinava a LINKNET e
esta - apesar de ter como objeto social a informática não tinha como objeto a locação de veículos.
Do mesmo modo, a afirmação é dissociada da verdade
estampada nos autos, consoante revela a prova carreada
pelo recorrente - vide does. de fls. 807-808, vislumbra-se
que a empresa tem também como objeto comercial a
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
IV - Das apurações promovidas pela Comissão de
Sindicância
Insta considerar,
por
oportuno,
que,
tão-logo
veiculados os fatos alusivos às denúncias, que seriam
versadas no recurso, pela imprensa local e nacional, com a
projeção dada - ao que tudo está a indicar - por
provocação do próprio recorrente que, antes mesmo de
assinar a peça recursal de sua lavra, distribuiu ou concorreu
para que cópia desta fosse distribuída a matutinos e
revistas de circulação nacional, o recorrido determinou
apurações enérgicas, imparciais e rigorosas de todos os
fatos divulgados.
Para tanto, editou o Decreto 23.489 de dezembro de
2.002 instituindo
Comissão
de Sindicância,
com a
incumbência de apurar os fatos narrados. Instalada no dia
24 de dezembro de 2002, composta do i. Doutor Israel
José da Cruz Santana, Subprocurador Geral do Distrito
Federal e Procurador Corregedor da Procuradoria Geral do
Distrito Federal, Fteginal Borges da Silva, Delegado de
Polícia, Doutor Geraldo Eudóxio Candido de Lima,
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Auditor Tributário e a Secretária, Senhora Aurora Nazareth
Pereira dos Santos, deu início aos trabalhos apuratórios,
concluindo suas atividades no dia 22 de janeiro do corrente
ano
com a elaboração do Relatório Final, cujas
considerações, in totum, apontando para a improcedência
de todas as malfadas denúncias, ficam fazendo parte
integrante desta peça de defesa.
r

O fato de constar em alguns veículos adesivo da campanha
dos recorridos não constitui, evidentemente,

prova capaz de autorizar

afirmativa no sentido da ocorrência de abuso do poder político, mesmo
porque não foram ouvidos os motoristas, num procedimento regular com
observância do contraditório. VII
Ad argumentandum tantum, dando-se como comprovadas
as acusações objetivamente formuladas, teriam elas potencialidade para
influir no resultado das eleições? Tais acusações seriam estas:
requisição e autorização da Adler de fornecimento de
material de construção e instalação de material elétrico e
hidráulico em comitê eleitoral (fls. 495-527, apenso 3;
fls. 534-738, apensos 3 e 4), recibo de aquisição de
ar-condicionado pela Adler que faz referência à 'Obra SIA Comitê Governador Joaquim Roriz", fl. 531, apenso 3 e a
utilização de veículos providenciados pela Linknet, veículos
locados por repartições públicas, conforme retro indicados.
A inicial relaciona 6 (seis) veículos: um teria sido flagrado
(FIAT STRADA) na campanha e os demais teriam sido
multados e as fotos das multas, oriundas dos "pardais",
mostram adesivo de campanha no veículo.
No primeiro turno, esclarece o Ministério Público Eleitoral,
no parecer, fl. 95, Roriz obteve 521.083 votos e Magela 495.498 votos.
Roriz obteve, pois, 42,98% dos votos válidos e Magela, 40,87% desses
mesmos votos.
No segundo turno, o esclarecimento é também do Ministério
Público Federal, fl. 96. Roriz obteve 642.256 votos e Magela, 626.478
votos. Roriz obteve, pois, 50,62% dos votos válidos e Magela, 49,38%.
A jurisprudência da Casa, em tema como o ora versado, é
no sentido de que é necessária a verificação do nexo de causalidade, ou,
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noutras palavras, "é indispensável a demonstração - posto que indiciária da

provável

influência do

ilícito

no

resultado

eleitoral"

(REspe

e

n 19.571/AC, Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 16.8.2002).
Ora, os fatos retro indicados não me parecem capazes de
autorizar a afirmativa de que teriam influído no resultado do pleito, nada
obstante não ter sido significativa a diferença final entre os dois candidatos.
Mas isto se diz, repito, ad argumentandum tantum, por isso
que, conforme vimos, linhas atrás, os recorridos carrearam para os autos
justificativa para os fatos indicados.
VIII
Do exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito,
nego provimento ao recurso.

VOTO (Mérito)

O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Sr, Presidente, ouvimos com atenção o voto mérito proferido pelo ilustre
relator. Note-se, a prova foi produzida com documentos e, exatamente
porque documental e não inquinada de falsidade, rejeitamos possível
contraprova pericial e testemunhal no agravo regimental. Assim votei e
assim a Casa decidiu.
Mas, como bem posicionou o relator, vindo a prova aos
autos em documentos, eles, por si só, não revelam a prática de ilícito,
porquanto, a meu ver, pela leitura exaustiva das notas fiscais, por exemplo,
da Adler, todas elas se referem a um contrato. E não seria nesta assentada
de julgamento que eu iria inquiná-los de viciados, de ilícitos.
Da mesma forma, o contrato da LinkNet. Observa-se que, a
princípio, tratava-se de uma empresa de computadores que alterou seu
contrato para também prestar serviços no ramo do transporte, vale dizer, de
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cessão de automóveis, que, na sua maioria, em número de 55, foram
postos

à

disposição de

órgãos públicos. Sete

deles

teriam sido

surpreendidos, em horários diversos, com a propaganda eleitoral. Essa é a
acusação.
Ora, se a prova foi produzida com documentos, mas não foi
seguida da prova testemunhal ou inquirição daquelas pessoas que dirigiam
os veículos - que, possivelmente, por fás ou por nefas, até poderiam ser
partidárias, e por isso mesmo teriam ou não neles colocado dísticos - e as
alegações de abuso deveriam

ser robustecidas com outras provas

produzidas pelo Ministério Público. Foi o próprio procurador dos recorrentes
quem aumentou o número daqueles automóveis que ostentariam os
dísticos publicitários.
De outra parte, Sr. Presidente, temos a questão das
despesas em comitês eleitorais. Vieram aos autos contratos, pelo que
entendi, documentos trazidos pela Procuradoria-Geral Eleitoral.
O

SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO

(relator):

Eminente Ministro, os contratos foram trazidos com a defesa: o contrato de
comodato e de doação de serviços, firmado pela Adler com o PSDB e
assinado com duas testemunhas; e o contrato de prestação de serviço do
PMDB-DF

com

a

Adler

Assessoramento Empresarial

Comércio e

Representação Ltda., assinado pelo contratante e pela contratada.
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Agradeço a V . Exa. pelo esclarecimento.
Os documentos vieram aos autos contraditando alegação
objetiva de procedimento ilícito. Pergunto: era possível a empresa promover
o contrato? Entendo que sim. Era possível a empresa fazer doação a um
dos partidos? Sim. Fez isso, ou não? Era prova a ser colhida na
contabilidade da empresa. Se não foi feita a perícia, entendo como válida e
lícita a contraprova.
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Quanto aos contratos e às notas fiscais, estas apreendidas
e juntadas ao processo e que dizem respeito a esses contratos, pergunto:
elas foram emitidas ilicitamente ou teriam sido ilícitos os contratos? No
caso, à Procuradoria incumbia fazer essa prova.
^ J ^ L

O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (relator): Isso é

caso típico de perícia.
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Com a perícia. No particular, não imaginava que fossem tantos e tais os
documentos, porque talvez até tivesse deferido o pedido de contraprova.
Mas não posso ter como prova de ilicitude documentos hábeis e legítimos,
porque os contratos existem

e

os documentos apresentados são

documentos fiscais deles decorrentes. E volto a dizer, admitimos aqui que a
prova fosse produzida por documentos novos, não contraditados em
representação para investigação de abuso de poder.
Foi muito boa a intervenção feita pelo eminente Ministro
Humberto Gomes de Barros quanto ao inquérito policial e à prisão em
flagrante. Mas, nos autos, não veio outra prova de que esse inquérito
tivesse resultado em apuração legítima de culpabilidade ou de ato ilícito que
pudesse influir no julgamento.
O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): O flagrante foi por utilização de automóvel do governo ou
problema de lanche na boca-de-urna?
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
A Linknet estaria transportando alimentação.
O

SENHOR

MINISTRO

HUMBERTO

GOMES

DE

BARROS: Estaria distribuindo na rua.
O SENHOR MINISTRO CARLOS VELLOSO (relator): Eles
dizem que estavam levando alimentos para os fiscais.
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Aí que está, houve conclusão neste inquérito?
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SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): De quê, de que estavam vendendo lanche?
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Não, porque era legítimo, ou não, que levassem alimentos aos fiscais?
O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): Mas isso não é acusação. Isso é boca-de-urna.
O SENHOR MINISTRO FRANCISCO PEÇANHA MARTINS:
Fazemos indagações e procuramos respondê-las. Estamos diante de uma
acusação de abuso de poder feita pelo Ministério Público, toda ela lastreada
em documentos- Ora, esses documentos válidos e lícitos, não corroboram a
tese do cometimento de ilícito. Os documentos, em si, entendo, não podem
conduzir à conclusão da ilicitude.
Senhor Presidente, a essa altura da vida, tenho participado
de muitos pleitos, em alguns, na companhia de V.Exa, temos visto coisas
de arrepiar. Mas estamos aqui examinando uma reclamação lastreada em
documentos válidos que não revelam ilicitude em si mesmos. Assim, não
tendo vindo aos autos a conclusão do inquérito policial e não realizada
outra prova concludente da ilicitude do procedimento originador da emissão
dos documentos acostados aos autos, cuja legalidade é de presurmir-se,
afastando quaisquer indícios de abuso, acompanho o voto do relator.

VOTO (Mérito)

O

SENHOR

MINISTRO

HUMBERTO

GOMES

DE

BARROS: Senhor Presidente, como disse o eminente relator, coletou-se
uma pletora de indícios, os quais competia ao Ministério Público ter
transformado em provas.
Em verdade, como observou o Ministro Peçanha Martins,
grande parte daqueles fatos requeriam complementação, a ser feita
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mediante prova pericial, prova testemunhal e até, no caso dessa prisão em
flagrante, depoimentos pessoais.
Parece-me que, apesar desses indícios todos, não estamos
autorizados a declarar que os fatos apontados pelo Ministério Público foram
devidamente provados. Por isso, à falta da prova complementar, que
transformaria esses indícios em efetiva prova, acompanho o eminente
relator.

VOTO (Mérito)

O

SENHOR

MINISTRO

LUIZ

CARLOS

MADEIRA:

Senhor Presidente, sustentei que o Ministério Público não havia cometido
infração ao art. 270 do Código Eleitoral, justamente porque baseava o
recurso em prova documental. O que se verifica é que os documentos são
insatisfatórios para indícios sérios ou presunções, capazes de ensejar
provimento do recurso.
Por esses fundamentos, acompanho o voto do eminente
Ministro Relator.

VOTO (Mérito)

A

SENHORA

MINISTRA

ELLEN

GRACIE:

Senhor

Presidente, sendo nesta assentada a última a votar, pouco me cabe
acrescentar ao extenso e bem fundamentado voto do eminente relator.
Verifica-se, da demonstração feita por S. Exa., que todos os
pagamentos e todos os documentos contábeis trazidos a exame desta
Corte estão ancorados em contratos administrativos. A análise desses
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contratos e a verificação da sua regularidade, ou não, evidentemente, cabe
ao Tribunal de Contas, e não a este Tribunal.
As notas fiscais, bem analisadas pelo eminente relator, não
esclarecem exatamente quais os serviços prestados, pois são genéricas.
Assim, não servem para estabelecer a base de certeza necessária ao
acolhimento da pretensão do Ministério Público Eleitoral. Da leitura por
amostragem feita pelo relator, elas parecem dizer respeito ao normal
fornecimento de bens e serviços indispensáveis ao funcionamento da
máquina pública.
Há, realmente, indícios, que levaram o Ministério Público
a

atuar,

neste

contrato

rescindido,

que

revelam

pagamentos

significativamente maiores entre julho e outubro de 2002. No entanto, como
o eminente relator, entendo que esses indícios não foram transformados na
prova necessária a dar consistência ao pedido do Ministério Público.
Quanto aos cheques e recibos descontados na "boca do
caixa", é evidente que os recorridos não se podem responsabilizar sobre o
que os representantes das empresas contratadas fazem com o numerário
que lhes é repassado, em razão do pagamento dos bens ou serviços objeto
desses contratos. Se eles quiserem guardá-lo debaixo do colchão ou
aplicá-lo no mercado financeiro, isso, evidentemente, está fora da área de
influência e, conseqüentemente, da responsabilidade dos recorridos.
Há, realmente, um contrato de comodato, que pode ser
também um indício de abuso de poder econômico e de autoridade, mas
que, como as outras provas, foi devidamente contrastado com uma prova
trazida pela defesa. É, também, segundo entendo, indício insuficiente.
Quanto aos veículos que têm a sua devolução prevista para
novembro, ou seja, logo após o período eleitoral, com uma alteração
contratual dessa empresa que antecedeu de pouco o início do esforço
maior da campanha - parece-me que de janeiro ou de fevereiro de 2002
também verifico haver, de fato,
concretizados ao longo da instrução.

indícios, que, todavia, não foram

RCEd n*

94

612/DF.

Quanto à constatação de que estariam sendo usados em
campanha, mediante a localização e verificação de multas de uma série de
veículos que apresentavam adesivos - alguns deles até mesmo lealmente
denunciados pela defesa - , verifico que, aqui, temos que constatar ter
havido, efetivamente, uma norma baixada pelo governo proibindo o uso de
propagandas nos veículos públicos, o que é realmente uma iniciativa
louvável.
Nesse caso, evidentemente, podemos aceitar a versão de
que se tratava de iniciativa voluntária de simpatizantes. O que, aliás, é a
norma no período eleitoral. Recordo que, nesta Casa - que, por tradição e
obrigação, deve ser imparcial - , constatamos a presença, entre nossos
funcionários, de muita gente portando bótons, broches e brincos, além de
adesivos nos automóveis que deixam estacionados nas nossas garagens.
Por essas abreviadíssimas razões, Senhor Presidente, já
não fazendo mais nenhuma diferença no resultado da votação, acompanho
integralmente o brilhante, exaustivo e trabalhoso voto do eminente relator.

V O T O (Mérito)

O

SENHOR

MINISTRO

SEPÚLVEDA

PERTENCE

(presidente): A natureza constitucional de algumas preliminares levou-me a
acompanhar o Tribunal e aderir à votação unânime que as rejeitou.
Conseqüentemente, estou - e preferia não estar - compelido a votar no
mérito.
O eminente relator fez uma exposição exemplar de todos os
fatos, de toda a documentação, de todas as contra-alegações ou
contraprovas documentais trazidas.
Em termos de abuso de poder administrativo em matéria
eleitoral, na grande maioria dos casos, ele não virá por prova direta, mas
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implica dissimulação, disfarce

e,

por

isso,

toma

uma importância

fundamental a prova indiciária, que também é prova.
Eu concordaria com os eminentes colegas integralmente
quanto a que cada indício seria insuficiente para o provimento do recurso.
Mas, lamentavelmente, a soma deles me convenceu.
Neste voto, que é apenas uma declaração de consciência,
apenas avaliarei o que consta do relatório de V. Exa: a impressionante
demonstração, até gráfica, da aceleração dos pagamentos paralela ao
processo eleitoral, contrastando, pelo menos em um dos casos, com a
previsão contratual de desembolsos mensais uniformes; saques vultosos de
R$17 milhões, em 11 cheques e em espécie; a, pelo menos curiosa,
alteração contratual de uma empresa de informática para passar a
dedicar-se

ao

ramo

inteiramente diverso de

locação de veículos,

aparentemente só para o complexo administrativo do Distrito Federal; as
ocorrências inusitadas com alguns desses veículos; a curiosa coincidência
da previsão da devolução de todos esses veículos, que serviam aos setores
mais diversos da administração do Distrito Federal - Segurança Pública,
Secretaria de Governo, Codeplan

todos, em 30 de novembro de 2002.

Essa soma de indícios levam-me, autorizado pela norma de
9

direito probatório do art. 23 da Lei Complementar n 64/90 - que o Supremo
Tribunal Federai considerou válida, é claro, respeitados os ditames
constitucionais; e isso ficou decidido na rejeição das preliminares

a pedir

todas as vénias aos meus eminentes colegas, todo o respeito pela
convicção por eles formada, para dar provimento ao recurso.
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Relator:

Ministro

Carlos Velloso.

Recorrente: Procuradoria Regional Eleitoral do Distrito Federal. Recorrido:
Joaquim Domingos Roriz e outra (Adv.: Dr. Pedro Augusto de Freitas
Gordilho e outros).
Usaram da palavra, pela recorrente, o Dr. Roberto Monteiro
Gurgel Santos, vice-procurador-geral eleitoral,

e, pelos recorridos, o

Dr. Pedro Augusto de Freitas Gordilho.
Decisão:

O

Tribunal,

por

unanimidade,

rejeitou

as

preliminares. No mérito, por maioria, negou provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator, vencido o Ministro Presidente. Afirmou suspeição
o Ministro Fernando Neves.
Presidência do Exmo. Sr. Ministro Sepúlveda Pertence.
Presentes a Sra. Ministra Eilen Gracie, os Srs. Ministros Carlos Velloso,
Francisco Peçanha Martins, Humberto Gomes de Barros, Luiz Carlos
Madeira e o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, vice-procurador-geral
eleitoral.
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