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RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2006. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. GOVERNADOR E
VICE-GOVERNADOR. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO E ABUSO DE PODER POLÍTICO COM CONTEÚDO
ECONÓMICO.
POTENCIALIDADE
DA
CONDUTA.
INFLUÊNCIA NO RESULTADO DAS ELEIÇÕES. ELEIÇÕES
DISPUTADAS EM SEGUNDO TURNO. NÃO APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NO ARTIGO 224 DO CE. MANTIDA A
CASSAÇÃO DOS DIPLOMAS DO GOVERNADOR E DE SEU
VICE.
PRELIMINARES:
RECURSO
CABÍVEL,
TEMPESTIVIDADE, JUNTADA DE DOCUMENTOS, VÍCIO EM
LAUDO PERICIAL, SUSPEIÇÃO
DE PROCURADOR
REGIONAL
ELEITORAL,
TEMPO
E
ORDEM
DE
SUSTENTAÇÃO ORAL, ILEGITIMIDADE DE PARTE.
RECURSOS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não cabimento do recurso. O recurso cabível é o ordinário,
vez que se trata de matéria que enseja a perda do mandato
eletivo estadual. Precedentes.
/
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2. Intempestividade do recurso. A devolução tardia dos autos
não enseja a decretação da intempestividade de peça
contestatória apresentada no prazo legal.
3. Juntada de documentos. As partes devem produzir as
provas e requerer as diligências em momento próprio; não se
admite o exame de documento novo sem que ocorra motivo de
força maior.
4. Vício no laudo técnico pericial. Perita, servidora
concursada do Tribunal de Contas da União, possui atribuição
legal para auxiliar a Justiça Eleitoral no exame de contas.
5. Suspeição do Procurador Regional Eleitoral. Procurador
Regional Eleitoral que oficiou no feito como custos legis;
preliminar rejeitada.
6. Sustentação oral. A sustentação oral foi deferida às partes,
pelo Tribunal de origem, nos termos de seu Regimento Interno;
a concessão de prazo maior para a manifestação do Ministério
Público não gera nulidade quando este funciona como fiscal da
lei.
7. Ilegitimidade de uma das partes. Alegação de ilegitimidade
para figurar no pólo passivo da relação processual apenas no
recurso ordinário; matéria preclusa.
Quanto ao mérito:
8. Utilização de programa social para distribuir recursos
públicos, mediante a entrega de cheques a determinadas
pessoas, visando à obtenção de benefícios eleitorais.
9. Ausência de previsão legal e orçamentária para
distribuição dos cheques; violação do disposto no artigo 73, §
10. da Lei n. 9.504/97.
10. Inexistência de critérios objetivos para escolha dos
beneficiários; concessão de benefícios de valores elevados a
diversas pessoas que não comprovaram estado de carência.
11. Uso promocional do programa social comprovado;
participação do Governador no projeto "Ciranda de Serviços",
associado à distribuição de cheques, no qual atendia
pessoalmente eleitores em diversos municípios do Estado;
envio de foto do Governador junto com os cheques
distribuídos; utilização de imagens do Governador na
propaganda eleitoral gratuita do então candidato à reeleição.
12. Elevação dos gastos com o "programa" às vésperas do
período eleitoral.
13. Potencialidade da conduta; quantidade de cheques
nominais e de recursos públicos distribuídos suficiente para
contaminar o processo eleitoral, determinando a escolha de
voto dos beneficiários e de seus familiares.

\
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14. A probabilidade de comprometimento da normalidade e
equilíbrio da disputa é suficiente para ensejar a cassação do
diploma de quem nessas circunstâncias foi eleito. Precedentes.
15. Cassado o diploma de Governador de Estado, eleito em
segundo turno, pela prática de ato tipificado como conduta
vedada, deve ser diplomado o candidato que obteve o segundo
lugar. Precedente.
Recursos a que se nega provimento.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover os recursos e cassar a liminar concedida na
Medida Cautelar n° 2.230, nos termos das notas taquigráficas.

RLOS A/RES BRITTO

EROS GRAU

- PRESIDENTE

- RELATOR
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QUESTÃO DE ORDEM

O DOUTOR JOSÉ

EDUARDO

RANGEL

DE ALCKMIN

(advogado): Senhor Presidente, quero suscitar questão de ordem.
Há nesses autos pedido do PSDB feito em 25 de maio deste
ano. Esse partido, o qual tenho a honra de representar neste momento,
formulou pedido de admissão como litisconsorte passivo necessário e o fez,
inclusive, baseado em brilhante despacho proferido pelo eminente Ministro
Félix Fischer, no Recurso contra Expedição de Diploma n° 698, que versa o
caso de Tocantins, em que Sua Excelência reconheceu, com base no parecer
da douta Procuradoria Geral Eleitoral, a condição de litisconsorte passivo
necessário do partido ao qual pertence o detentor do mandato, segundo
jurisprudência desta Corte, de que o mandato pertence ao partido. Aliás, foi
Vossa Excelência o relator da Consulta n° 1.407, que deixou consignado que o
partido é o titular do mandato, ainda que se trate de reeleição majoritária.
Na questão de ordem, constam dois pedidos. O primeiro se
refere à admissão como litisconsorte passivo necessário. Se deferido, de duas,
uma, ou a extinção sem julgamento da lide no processo, de acordo com
jurisprudência bem conhecida - inclusive, vista no Recurso contra Expedição
de Diploma de Santa Catarina - ; ou, como no caso de Santa Catarina, RCED
n° 703, anulação do processo a partir da citação, em função de ser
litisconsorte passivo necessário. Se não for assim, ao menos - e aí um pedido
sucessivo - , a admissão do partido como assistente dos recorrentes.
No entanto, esse pedido não foi apreciado. O processo foi
colocado em pauta e o partido tentou alertar a respeito da existência dessa
questão. Estamos iniciando o julgamento, e essa questão de ordem se vincula
exatamente a se definir se o partido terá, ou não, condições de ter acesso ao
processo, inclusive, para fazer sustentação oral, se for o caso.
Há uma segunda questão de ordem que se refere ao
requerimento feito pelo vice-governador da chapa derrotada, Senhor Luciano
Cartaxo Pires de Sá, de ser admitido nos autos, inclusive, para efeito de
sustentação oral.
^
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Ocorre que esse pedido foi feito

no dia

19, ontem.

Evidentemente, não transcorreu o prazo necessário de 5 (cinco) dias, de
acordo com o artigo 51 do CPC, para haver eventual impugnação.
Saliento que o vice-governador eleito, em situação semelhante,
pediu a intervenção como litisconsorte passivo necessário - o eminente relator
pode confirmar se houver algum equívoco da minha parte - e, inclusive, em
relação ao vice da chapa vencedora houve oportunidade para os recorridos
impugnarem o pedido de intervenção no processo.
Portanto, nesta questão de ordem, haveria a necessidade de
se dar oportunidade aos recorrentes para eventual impugnação.
Como essas questões podem prejudicar o recurso, são
suscitadas para melhor aproveitamento do tempo da Corte.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRUTO

(presidente): Vossa Excelência propõe duas questões de ordem?
O

DOUTOR

JOSÉ EDUARDO

RANGEL

DE ALCKMIN

(advogado): Sim. A primeira é sobre a necessidade de se decidir sobre o
pedido de litisconsorte passivo necessário ou de assistente, do PSDB, partido
do governador.
O

SENHOR

MINISTRO

JOAQUIM

BARBOSA:

Senhor

AYRES

BRITTO

Presidente, resolveremos uma por uma?
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

(presidente): Sim.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Tenho uma
pergunta a fazer imediatamente ao relator e, talvez, ao advogado, que talvez
auxilie na decisão.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Eu imaginava
ter, em meu relatório, a oportunidade de tratar dessa matéria e de outros
inúmeros pedidos que há nos autos. Mas, se Vossa Excelência quiser inverter
a ordem, aguardarei, fazendo o relatório posteriormente.

\
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O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: O pedido é mais
amplo. Já estou pensando aqui na minha posição. Creio ser mais adequado
ouvirmos o relatório e a questão ser enfocada como preliminar.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Eu gostaria de
indagar do eminente advogado se ele formulou esse pedido na instância
originária?
O DOUTOR JOSÉ

EDUARDO

RANGEL

DE ALCKMIN

(advogado): Não, Excelência. Mas, se me permite esclarecer, antes havia
jurisprudência que não reconhecia, e foi alterada. Tão logo proclamado por
esta Corte que o partido é o dono do cargo...
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): O relator é quem decide, mas eu gostaria de encaminhar a
votação no sentido de deferir o pedido como assistente, dividindo o tempo com
outros assistentes, porque pedidos, certamente, virão de outros assistentes.
Então, decidiríamos pelo deferimento, se o eminente relator concordar, como
assistentes, dividindo o tempo como os demais.
O DOUTOR

JOSÉ

EDUARDO

RANGEL

DE ALCKMIN

(advogado): Como não houve condições de o partido ter acesso aos autos, eu
pediria, pelo menos, o prazo de uma sessão para se conhecer.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): O assistente recebe no estado em que o processo se encontra.
O DOUTOR

JOSÉ

EDUARDO

RANGEL

DE ALCKMIN

(advogado): Mas o pedido foi feito em maio.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): É como encaminho, mas o eminente relator fica à vontade para
decidir.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Eu imaginava
que fosse inicialmente expor o relatório. Toda essa matéria estará em
discussão antes do meu voto, como preliminar.
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SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Se Vossa Excelência prefere ferir o tema no relatório, colheremos
os votos.
O

SENHOR

MINISTRO

EROS

GRAU

(relator):

Então

comecemos o julgamento, se Vossa Excelência permitir que sejam apreciadas
de imediato sucessivas questões de ordem.
Curiosamente, as petições que chegaram nessas últimas horas
não são apenas dos recorrentes, mas de todos os que atuam ou pretendem
atuar nestes autos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): A questão de ordem tem preferência e é imperativa.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado):
Apenas quero indagar à Corte - parece que o relator está encaminhando seu
entendimento - se houver decisão, se antes será dada a oportunidade de
contradita da questão de ordem.
O DOUTOR ADMAR GONZAGA NETO (advogado): Senhor
Presidente, uma questão de ordem pública. Em 28 de abril deste ano, também
foi encaminhado requerimento pelo Democratas, pedindo ingresso no feito
como litisconsorte passivo necessário. Não é recente, e o litisconsorte se sente
cego, no momento do processo, para fazer manifestação como assistente.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Entendo que questão de ordem não tem contradita; pode haver
outra questão de ordem.
O eminente relator prefere ler o relatório?
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Sim. E lerei
longa manifestação a respeito de todos esses pontos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): O relator prefere ferir o tema em seu relatório.
Está decidido. Por unanimidade, Vossa Excelência tem a
palavra para o relatório.

\
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O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Vamos apreciar
todos os pedidos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Perfeito. O Ministério Público falará por último.

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EROS GRAU: Senhor Presidente,
Trata-se de recursos ordinários interpostos contra decisão do Tribunal Regional
Eleitoral da Paraíba, acórdão que passo a transcrever (fls. 1.767-1.862):
"AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2006. USO DE PROGRAMA SOCIAL EM PROVEITO DE
GOVERNADOR CANDIDATO À REELEIÇÃO. AUSÊNCIA DE LEI
ESPECÍFICA E SEM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM ANO
ANTERIOR ÀS ELEIÇÕES. PROVA ROBUSTA DOS FATOS QUE,
EM SEU CONJUNTO, CONFIGURAM O ABUSO DE PODER
POLÍTICO E ECONÓMICO COM POTENCIALIDADE PARA
DESEQUILIBRAR
O
RESULTADO
DAS
ELEIÇÕES.
INFRINGÊNCIA DO ART. 73, IV E § 10 DA LEI N° 9.504/97 C/C O
ART. 22 DA LC 64/90. PRELIMINARES AFASTADAS.
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO INVESTIGATÓRIA PARA: CASSAÇÃO
DOS DIPLOMAS DO GOVERNADOR E DE SEU VICE, APLICAÇÃO
DA PENA DE MULTA AOS INVESTIGADOS E DECRETAÇÃO DE
INELEGIBILIDADE. EFEITOS IMEDIATOS DA DECISÃO QUANTO
À CASSAÇÃO DE DIPLOMAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 224 DO
CE QUANDO SE TRATA DE CANDIDATO ELEITO NO SEGUNDO
TURNO. DIPLOMAÇÃO DO SEGUNDO COLOCADO.
1. As xerocópias de pareceres de representante do Ministério
Público e de certidão de julgamento relativo a processo que tramita
em TCE, no qual se discute matéria semelhante, não se submetem
às regras do art. 397 do CPC, porque não têm força vinculativa para
o Tribunal Regional Eleitoral, dada a independência das instâncias.
Em razão disso, defere-se o pedido de sua juntada aos autos sem a
necessidade de estabelecer o contraditório e a reabertura da fase
instrutória.
2. Proporcionadas e preservadas, no processo, aos investigados, o
devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, rejeita-se a
preliminar de cerceamento a essas garantias constitucionais.
3. Não se conhece de matéria sobre a qual a Corte já tenha
anteriormente se pronunciado e que, inclusive, se encontra em grau
de recurso especial. Rejeição da preliminar.

\
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4. A Exceção de Suspeição promovida contra o Procurador Regional
Eleitoral não tem o condão de provocar a suspensão do processo,
devendo incidir o art. 138, § 1 o do CPC, e não o art. 136 do mesmo
dispositivo, aplicável à exceção promovida contra magistrado,
devendo, por esse motivo, ser rejeitada a preliminar de suspensão
do julgamento da causa.
5. Comprovado que o programa social não tinha lei específica nem
execução orçamentária anterior ao ano das eleições, conforme exige
o art. 73, § 10 da Lei n° 9.504/97; considerando que não havia
critérios objetivos na concessão dos benefícios e que o programa
social foi utilizado com o intuito de promover o governador-candidato
à reeleição; restando provado que a conduta ilícita teve a
potencialidade com grave repercussão no resultado da eleição,
aplicam-se as sanções aos investigados: de inelegibilidade pelo
prazo de três anos, a contar da data da eleição em que ocorreram os
fatos (art. 64, XIV da LC 64/90); a pena de multa, no valor máximo,
considerando os efeitos lesivos para o regime democrático (art. 74
da lei 9.504/97); a cassação imediata dos diplomas do governador e
do respectivo vice, dada a unicidade da chapa (art. 73, § 5o da Lei
das Eleições e precedentes do Colendo TSE); a diplomação do
segundo colocado no pleito.
7. A legislação eleitoral veda aos agentes públicos fazer ou permitir
o uso promocional de programas sociais custeados pelo poder
público com fins eleitorais (art. 73, IV da Lei n° 9.504/97).
8. Nos termos do art. 73, § 10 da Lei n° 9.504/97, a Administração
Pública só pode distribuir gratuitamente bens, valores ou benefícios,
no ano da eleição, através de programas sociais, desde que estes
estejam autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior.
9. A distribuição indiscriminada de cheques nominais a
cidadãos-eleitores no ano das eleições, mas sem critérios objetivos
definidos em lei e sem atender aos requisitos exigidos no art. 73,
§ 20 da Lei n° 9.504/97, tem potencialidade para influir no resultado
do pleito, configurando abuso de poder político e económico.
10. Procedência da Ação de Investigação Judicial Eleitoral".
Os recursos foram interpostos por Cássio Rodrigues da Cunha
Lima, Governador eleito do Estado da Paraíba; Gilmar Aureliano de Lima,
Diretor da Fundação Ação Comunitária — FAC e José Lacerda Neto,
Vice-Governador, admitido na AIJE como assistente.
Os

recorrentes

alegam,

preliminarmente,

cerceamento

e

prejuízo da defesa pela suposta ocorrência de:
1) restrição do tempo de sustentação oral dos patronos dos
investigados; o intervalo de tempo correto deveria ter sido de
sessenta e não de vinte minutos, visto serem três os integrantes do
pólo passivo;

10
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2) inversão da ordem de sustentação oral, manifestando-se o
representante do Ministério Público por derradeiro;
3) indevido indeferimento da juntada de documentos do
procedimento administrativo promovido pelo Ministério Público
Eleitoral na AIME — Ação de Impugnação de Mandato Eletivo n. 12
e RCED — Recurso contra Diplomação n. 9;
4) indevido indeferimento do pedido de adiamento do julgamento do
feito em razão da tramitação, no Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba, dos Processos TC n. 1.340/06 (convénio firmado entre o
Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza do Estado —
FUNCEP e a Fundação Ação Comunitária — FAC) e n. 5132/06
(distribuição de cheques a pessoas carentes) e de pedido de juntada
de toda documentação que está no TCE;
5) vício do laudo pericial, decorrente da incapacidade técnica da
perita e da omissão de respostas a quesitos formulados pelas
partes;
6) suspeição do Procurador Regional Eleitoral, Dr. José Guilherme
Ferraz da Costa, que não poderia atuar como custos legis em razão
de figurar como parte na AIJE n. 212, na AIME n. 12 e no RCED n. 9.
O recorrente Gilmar Aureliano de Lima afirma ilegitimidade
passiva para figurar no presente feito em razão de ter assumido o cargo de
Diretor da FAC apenas em 30 de junho de 2006; não participou dos projetos
anteriores e não praticou os atos tidos por irregulares.
No mérito sustentam que:
1) existiria fundamento legal e orçamentário para amparar o
Programa Assistencial desenvolvido pela FAC e aplicação de
critérios objetivos na distribuição dos benefícios e seleção dos
beneficiários;
2) não se deu a prática de conduta vedada e abuso de poder político
e económico;
3) os fatos apontados como violadores do inciso IV do art. 73 da Lei
n. 9.504/97 não se revestiram de cunho eleitoreiro, ocorrendo em
data anterior ao início do período eleitoral;
4) as condutas de que se trata não seriam dotadas de suficiente
potencialidade de influência no resultado do pleito eleitoral de 2006;
o recorrente Cássio Rodrigues da Cunha Lima alega que nas duas
eleições em que disputou a vaga de Governador sagrou-se vencedor
com o mesmo percentual de votos (51,35% em 2002 e 51,35% em
2006);
5) a decisão do TRE/PB seria equivocada, na medida em que
determinou a posse dos segundos colocados; no caso seria de
aplicar-se o disposto no art. 224 do Código Eleitoral, convocando-se
novas eleições.

X
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Os recorrentes afirmam a procedência das preliminares para
"[...] determinar a substituição do Representante Ministerial, e o retorno do
procedimento à fase de instrução, a partir do momento da realização da
perícia" (fl. 2.649).
Requerem a reforma do acórdão do TRE/PB para julgar
improcedente a Representação.
Os recorrentes Cássio Rodrigues da Cunha Lima e José
Lacerda Neto pedem ainda, alternativamente, a renovação das eleições para
os cargos de Governador e Vice no Estado da Paraíba.
O Partido Comunista Brasileiro - PCB apresentou contra-razões
(fls. 9.048-9.157) arguindo, preliminarmente, a intempestividade dos recursos.
Repele, no mérito, os argumentos lançados pelos recorrentes.
A

Procuradoria-Geral

Eleitoral

opina

pela

rejeição

das

preliminares e no mérito pelo desprovimento dos recursos (fls. 9.160-9194).
Sobrevieram diversas manifestações, atinentes às seguintes
matérias:
1) fls. 9.215/9.224 - o recorrente Cássio Rodrigues Cunha Lima
requer a juntada da decisão do TCE/PB no Processo TC n. 1.340/06,
decisão que julgou regular a Prestação de Contas do Convénio
n. 11/2006, celebrado entre o Fundo de Combate à Erradicação da
Pobreza — FUNCEP e a Fundação de Ação Comunitária — FAC;
2) fls. 9.259-9.263 - o Partido DEMOCRATAS requer a sua
admissão como litisconsorte passivo necessário, vez que o ViceGovemador José Lacerda Neto é filiado a esta agremiação; diz que
o TSE reconheceu "aos partidos políticos, o 'poder-dever' de
participar dos atos que envolvem as garantias do Estado
Democrático de Direito"; mais, esta Corte atestou "a
obrigatoriedade de se formar o litisconsórcio unitário
necessário do candidato fustigado com o Partido a que
pertence, atribuindo-lhe interesse de agir e legitimidade na demanda
à agremiação, a fim de lhe proporcionar a garantia de tudo aquilo
que o ordenamento jurídico confere, conforme assentado no artigo
1 o , caput, da Resolução n° 22.610/2007" (grifo do original);
3) fls. 9.265-9.269 - o recorrente José Lacerda Neto requer:
"a) a extinção do processo, dada a verificação de que a inicial
não preenche os requisitos essenciais ao regular
processamento e há prazo decadencial à propositura da
presente ação;
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b) a decretação de nulidade de todos os atos processuais
havidos desde a citação do primeiro Réu".
Isso sob o argumento de que este Tribunal, no julgamento do RCED
n. 703, entendeu que o vice da chapa majoritária deve figurar como
litisconsorte necessário unitário; afirma que a circunstância de ter
sido admitido no processo apenas como assistente causa-lhe
flagrante prejuízo.
O Min. Carlos Ayres Britto, relator à época, concedeu o prazo
de cinco dias para a parte adversa manifestar-se sobre os pedidos e
determinou que o Ministério Público complementasse seu parecer.
O Partido Comunista Brasileiro manifestou-se a fls. 9.273-9.286
no seguinte sentido:
a) indeferimento dos "pedidos formulados pelos Recorrentes e pelo
Partido que tenta, na undécima hora ingressar nos autos para
atrasar o andamento do recurso";
b) sejam, os requerimentos de que se cuida, decididos quando do
julgamento dos recursos, "ainda que na condição de preliminares ou
questões de ordem".
O Ministério Público Eleitoral, em novo parecer, opinou pelo
indeferimento dos pedidos e pela sua apreciação conjunta em Sessão Plenária
(fls. 9.288-9.292).
O

PSDB

peticionou

às

fls.

9.301-9.308

requerendo,

paralelamente à pretensão do Partido Democratas, sua admissão na lide como
litisconsorte passivo necessário, porquanto o recorrente Cássio Rodrigues da
Cunha Lima é filiado â agremiação. Alega, em síntese, que a inércia do
recorrido ao não promover a citação do partido na AIJE conduziria à extinção
do processo sem julgamento de mérito. Requer, alternativamente, a anulação
do processo desde a citação "para que seja providenciada a regular citação do
requerente, reabrindo-se o prazo de defesa e a instrução processual"
(fl. 9.308).
O PSDB no dia 15 passado, há cinco dias (fls. 9.329-9.331), e
o DEM, há três dias, 17 passado (fls. 9.332-9.333), reiteraram suas
manifestações anteriores, requerendo, em síntese, ingresso no feito como
litisconsortes passivos ou nulidade decorrente da circunstância de não terem
sido citados.

\^
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Luciano Cartaxo Pires de Sá requereu, no dia 18, há dois dias,
admissão no processo na qualidade de interessado, vez que "concorreu ao
último pleito majoritário no Estado da Paraíba"; foi candidato a Vice-Governador
e deseja produzir sustentação oral no julgamento de hoje (fl. 9.334).
Em data de hoje, foi protocolado pedido de José Targino
Maranhão, titular da chapa que ficou em segundo lugar nas eleições de 2006,
em que pretende seu ingresso na lide como assistente da parte recorrida ou
como terceiro interessado, inclusive com a finalidade de que lhe seja
concedida a oportunidade de seu advogado realizar sustentação oral.
Neste ponto pretenderia eu encerrar este relatório. O pedido de
sustentação oral produzido há quarenta e oito horas parece-me porém estar a
exigir imediata manifestação da Corte, em face do que permito-me submetê-lo
a Vossas Excelências.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR

MINISTRO

EROS GRAU (relator): Senhor

Presidente, recebi memorial com questão de ordem, que foi agora reproduzido
pelo eminente advogado, doutor José Eduardo Rangel de Alckmin.
Nesse ponto, com esse acréscimo, eu pretenderia encerrar o
relatório. A questão de ordem será apreciada já no meu voto, mas o fato é que
há dois pedidos de sustentação oral produzidos há 48 horas.
Pergunto a Vossa Excelência e à Corte se, antes das
sustentações orais, caberia manifestarmo-nos a respeito desse pedido.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Penso que sim.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Com relação à
questão de ordem que não envolve imediatamente sustentação, proponho que
se a examine posteriormente. Mas, se Vossas Excelências entenderem que

l
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deve ser definida também de imediato, observo que há, pelo menos, dois
pedidos que mencionam expressamente a sustentação oral nesta sessão.
Um é de Luciano Cartaxo Pires de Sá, que requereu a
admissão como interessado, no dia 18/11/2008, há dois dias. Ele foi candidato
a vice-governador e pretende produzir sustentação oral no julgamento de hoje.
Será eventualmente beneficiado, dependendo do resultado do julgamento.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Definamos logo quem subirá à tribuna para a sustentação oral.
Fiz a proposta inicial para deferir todos os pedidos, mas os requerentes
atuando como assistentes processuais, recebendo o processo no estado em
que se encontra.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR

MINISTRO

EROS GRAU

(relator): Senhor

Presidente, estou de pleno acordo.
Trata-se de situação muito delicada, porque não prosperarão
em nada essas sustentações feitas na última hora. Eu poderia até supor que
isso tudo resulta de estratégia de advogados, no sentido de conduzir o
processo de sorte a retardar seu andamento, mas nem se trata disso.
Interessados imediatamente no resultado do recurso, positivo e negativo,
pedem admissão ao feito.
A essa altura nego os pedidos de admissão ao feito.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): O relator nega os pedidos de ingresso no feito.
Minha intenção era deferir e dividir o tempo: dobraríamos o
tempo de 10 minutos; com a dobra, ficariam 20 minutos, e cada grupo de
advogados convencionaria como usar o tempo disponível.

\

ROn°1.497/PB.

15

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO FÉLIX FISCHER: A mudança da
jurisprudência desta Corte ocorreu quando o processo já se encontrava em
fase recursal, certo?
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Se me
permitem, a mudança de jurisprudência ocorreu em matéria de infidelidade
partidária, que nada tem nada a ver com a situação de que se trata nestes
autos. O processo já estava então instruído, o recurso já estava por aqui.
O SENHOR MINISTRO FÉLIX FISHER: Acompanho o relator.

VOTO (Questão de Ordem)

O

SENHOR

MINISTRO

FERNANDO

GONÇALVES:

Acompanho o relator.

VOTO (Questão de Ordem)

O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, entendo que litisconsórcio passivo necessário não há, entre o
partido e o recorrido ou o recorrente. A questão da fidelidade partidária é
completamente diferente, porque lá se entendeu que o mandato é do partido e
a própria ação que busca a decretação da perda do mandato, basicamente,
deve ser proposta pelo partido.
Há também legitimidade do Ministério Público e do terceiro
interessado, aliás, muito criticada, até por nós mesmos, em alguns momentos,
mas é subsidiária. A legitimidade principal é do partido político.
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Nos processos que versam fidelidade partidária, não há dúvida
de que há litisconsórcio necessário. Aqui, contudo, não.
Com relação ao pedido sucessivo de se admitir como
assistente, peço vénia ao relator e aos demais ministros que já votaram,
porque, na linha dos precedentes, temos admitido, diariamente, em casos
semelhantes, a assistência.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): No Supremo, também temos admitido.

VOTO (Questão de Ordem)

O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Minha objeção
vem unicamente do fato de que foi formulada na undécima hora.
O DOUTOR ADMAR GONZAGA NETO (advogado): Um
esclarecimento de matéria de fato, por gentileza.
Senhor Ministro, "na undécima hora" não é bem o termo,
porque ingressou-se com o recurso, se não me engano, no final do ano
passado, e o pedido de ingresso no feito foi protocolado pelo Democratas em
28 de abril e, em junho, pelo PSDB.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): É verdade. Os
pedidos que vieram na undécima hora são esses dois últimos.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: No caso desses
que formularam de maneira tempestiva, estou plenamente de acordo, mas não
quanto a esses que ingressaram há 48 horas.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Tendo a focar o pedido sob o prisma de que, em rigor, não há
prazo para o assistente. Mas ele recebe o processo no estado em que se
encontra.

RO n° 1.497/PB.

17

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Existe um
pedido do Democratas e outro do PSDB. Existem mais dois?
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Sim. Um do
vice-governador, que ficou em segundo lugar e seria o vice caso houvesse a
cassação. Ele requereu no dia 18, há dois dias. Hoje há outro requerimento,
daquele que, dependendo do resultado, seria o governador. Esses dois vieram
agora.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Parece-me que
esses pedidos dos partidos e dos candidatos são convergentes. Na verdade,
vão fazer a defesa das mesmas teses.
Penso que a tese de Vossa Excelência é bem razoável, ou
seja, dobramos o tempo e dividimos entre eles.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Senhor Ministro Joaquim Barbosa, recentemente, fizemos isso no
caso Raposa Serra do Sol.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Acompanho o
voto de Vossa Excelência.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Desde que não
seja prejudicado o tempo das partes.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Claro que não.
Esse é prazo dos assistentes; as partes têm tempo normal.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Os assistentes
distribuem os 10 minutos restantes entre eles. Se são quatro, distribuirãolO
minutos.

,
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DELIBERAÇÃO SOBRE A DIVISÃO DO TEMPO PARA A SUSTENTAÇÃO

O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Então, deferidos os pedidos, discutamos a questão da divisão do
uso do tempo.
O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que temos
utilizado, estabelece:
Art. 132. Cada uma das partes falará pelo tempo máximo de 15
minutos [aqui são 10] [...].
[...]
§ 2o. Se houver litisconsortes não representados pelos mesmo
advogado, o prazo, que se contará em dobro, será dividido
igualmente entre os do mesmo grupo, se diversamente entre eles
não se convencionar.

Parece que os Ministros Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani
propõem que os advogados das partes usem seu tempo normal.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Exato, de
10 minutos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): E os assistentes?
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Assistentes
seriam dois de cada lado, não é isso?
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Sim. Então 5 minutos para cada um.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Exatamente,
5 minutos para cada assistente e 10 minutos para cada parte.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado): Uma
questão somente para orientar o julgamento. São três recorrentes com
advogados, e faço sustentação pelo único recorrido; peço apenas a igualdade
de tempo. São 10 minutos para cada recorrente?
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O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Não. Quais são
os recorrentes?
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: É o dobro
dividido pelos recorrentes.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Há três
recorrentes: o governador, o vice e o presidente de uma fundação.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado):
Parece-me que só dois se inscreveram.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: O governador
tem direito ao tempo normal dele.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: É porque é
ação de investigação; parece que há um presidente que foi tido como...
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Mas não está aí
para sustentar.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Há dois recorrentes, então, no tempo de cada recorrente, o
advogado sustentará por 10 minutos.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado): Cada
recorrente sustentará por 10 minutos e, depois, os assistentes por mais
10 minutos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Para os assistentes, dividido por dois.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado): Eu
teria então 20 minutos para enfrentar os três recursos?
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Perfeito.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Teria direito a
10 minutos.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Direito a
20 minutos por quê?
\
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O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Porque está convencionando com o outro recorrente.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado): Eu
sou recorrido em três recursos: há três recorrentes.
O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Mas o prazo é
de 10 minutos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): O prazo para sustentação pelo recorrido é de 10 minutos.
O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA: Mas ele
defende por partes distintas.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Recorrido é parte, então o prazo é de 10 minutos.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado):
Sustento por uma única parte, que é recorrida em três recursos diferentes.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Sim, mas é um recorrido.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado): Há
desigualdade no tratamento das partes. Isso que quero ponderar à Corte.
Proponho até que se dêem 20 minutos para cada lado.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Entendo que não. Como há dois recorrentes, cada recorrente terá
10 minutos; como há um recorrido, o recorrido terá 10 minutos pelo seu
advogado.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado):
Quero apenas consignar o protesto da defesa, que quer o tempo igual ao da
acusação.
O

SENHOR

(presidente): Será consignado.

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO
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REQUERIMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL

O DOUTOR DELOSMAR MENDONÇA JÚNIOR (advogado):
Senhor Presidente, sustento pelo recorrente Gilmar Aureliano Mendes,
presidente da Fundação de Ação Comunitária, que é parte, também, neste
processo.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado):
Senhor Presidente, a regra que Vossa Excelência citou é que se soma o
tempo, dobra-se, e o divide entre as partes. Serão 30 minutos contra 10
minutos?
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Vossa Excelência faz parte do mesmo grupo e havia desistido da
sustentação.
O DOUTOR DELOSMAR MENDONÇA JÚNIOR (advogado):
Excelência, eu havia desistido em face da informação de que haveria a divisão
do tempo, mas inscrevi-me para a sustentação oral, e a Corte deliberou que
cada parte teria 10 minutos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): E dobrei o tempo pelos advogados de um mesmo grupo.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Decidimos com
base na informação de que seriam apenas dois advogados para sustentar; por
isso, cada um ficaria com o tempo de 10 minutos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Lerei o Regimento outra vez.
Art. 132. Cada uma das partes falará pelo tempo máximo de 10
minutos [...].
§ 2o. Se houver litisconsortes não representados pelos mesmo
advogado, o prazo, que se contará em dobro, será dividido
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igualmente entre os do mesmo grupo, se diversamente entre eles
não se convencionar.
[...]
Entendo que a dobra é de 10 minutos, portanto, alcança o
tempo de 20 minutos, a ser dividido entre os advogados do mesmo grupo.
Então, os 20 minutos já foram utilizados pelos advogados
antecedentes.
O DOUTOR DELOSMAR MENDONÇA JÚNIOR (advogado):
Foram 10 minutos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): O doutor Márcio Luiz Silva utilizou 5 minutos e o doutor Eduardo
Ferrão, 15 minutos. Então, os 20 minutos foram totalizados, divididos pelos
inscritos. Com a desistência do advogado, ele deixou de ser inscrito; está
agora fazendo nova inscrição, que parece não caber.
O DOUTOR DELOSMAR MENDONÇA JÚNIOR (advogado):
Faço-a diante de fato novo, Excelência.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Mas Vossa Excelência poderia ter, a tempo, subido à tribuna para
falar da sua condição de representante de mais uma parte.
Submeto à Corte a questão.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): O Regimento é
claro: os 20 minutos já foram consumidos.
O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, o principal não é nem o que o Regimento dispõe, mas o que
decidimos.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Mas decidimos com base no Regimento.
O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: E quando
decidimos, afirmamos que eram apenas dois recorrentes inscritos, e ninguém
protestou. Não podemos agora mudar o que acabamos de decidir, com base
nos fatos postos. Poderão até aparecer mais assistentes.
\
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O DOUTOR DELOSMAR MENDONÇA JÚNIOR (advogado):
Mas são duas partes.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Indeferido o requerimento de Vossa Excelência.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

EROS

GRAU

(relator):

Senhor

Presidente,
01. No que concerne aos pedidos de Cássio Rodrigues Cunha
Lima, do Partido Democratas - DEM e de José Lacerda Neto, examino-os um a
um, adotando, para indeferir o quanto neles requerido, as razões do parecer de
fls. 9.288-9.292 do Ministério Público Eleitoral, que passo a transcrever no
quanto importa:
"Cássio Rodrigues da Cunha Lima, eleito governador, reitera suas
manifestações anteriores. Perdeu a oportunidade para juntar os
documentos necessários à defesa e, por isso, continua pedindo a
juntada de documentos. Do Processo - TC n° 1340/06, pediu a
extração de documentos, três dias anteriores à sessão de
julgamento. Postulou inclusive a retirada do feito de pauta, por conta
da tramitação do processo no Tribunal de Contas do Estado.
O Processo - TC n° 1340/06 foi apreciado em dezembro de 2007,
mas só agora pede a juntada da ata da Sessão Plenária, após a
manifestação do Ministério Público nesta instância, com o fito de
adiar um pouco mais o julgamento do recurso ordinário.
Sabe ele que a decisão do órgão de contas não constitui fato novo a
contrapor os fatos apurados e comprovados perante Tribunal
Regional Eleitoral. Tanto isso é verdade que ele não mostrou, em
sua petição de fls. 9215-9224, de que modo a decisão pode influir no
julgamento da causa. Apenas se limitou a pedir, em relação à
decisão, que fosse ouvida a parte contrária e a Procuradoria-Geral
Eleitoral.
Na verdade, tal decisão não aproveita ao deslinde da questão
jurídica tratada nestes autos, por ser inteiramente diferente a
apreciação formal da prestação de contas do convénio e o exame de
sua repercussão no direito eleitoral. A própria decisão se encarregou
de estabelecer a diferença, ao consignar que:
'Tocante à questão posta pela Auditoria, concernente à
possível utilização dos recursos com fins e objetivos eleitorais,

X
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trata-se de matéria totalmente estranha a este Tribunal, a qual
não deveria sequer ser tocada no relatório do órgão técnico, já
que é tema de competência da instância própria e especial.'
(fl. 9232).
Esse entendimento se harmoniza com o que ficou decidido por essa
Corte Superior no RCED n° 612, a dizer que '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.' (Acórdão n° 612, rei. Min. Carlos
Velloso, caso Joaquim Roriz).
O Diretório Regional do Democratas - DEM não comprova
interesse processual a permitir seu ingresso na lide como
litisconsorte passivo necessário. Neste ponto, desnecessárias
maiores delongas.
Nenhuma prova juntou de que o vice-governador seja filiado a sua
legenda. Pelo contrário, verifica-se inclusive do Sistema de
Divulgação de Dados das Eleições, que pode ser consultado na
Internet, que José Lacerda Neto é filiado ao Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, pelo qual concorreu em 2006 ao
cargo de vice-governador do Estado, na chapa majoritária
encabeçada por Cássio Rodrigues Cunha Lima.
Também não tem como ser acolhido o pedido formulado pelo próprio
José Lacerda Neto.
Na qualidade de vice-governador, passou a compor a relação
processual por sua própria iniciativa. Requereu seu ingresso no feito
como litisconsorte passivo facultativo ou assistente litisconsorcial. Ao
examinar o pedido, o Relator, em um primeiro momento, indeferiu.
Mas depois reconsiderou sua decisão em 25/05/2007 (fl. 1693),
admitindo sua participação no pólo passivo da ação, na condição de
assistente.
Uma vez admitido na lide como assistente, José Lacerda Neto
passou a praticar no processo todos os atos, apresentado provas e
interpondo recursos, e em nenhum momento se insurgiu contra a
decisão de fl. 1693, que transitou livremente em julgado. A pretensão
de participar da lide como litisconsorte necessário somente agora
está sendo colocada. É evidente que a questão está acobertada pelo
manto da preclusão" (grifos no original).
Retorno às mais recentes pretensões dos partidos políticos,
que insistem em integrar a lide como litisconsortes passivos necessários.
Ocorre que nestes autos não se cogita de "desfiliação" partidária, mas de
cassação de mandato. Parenteticamente, "desfiliação" é vocábulo estranho ao
vernáculo; nada mais faço do que anotar essa circunstância, conformando-me
em suportar o desmando linguístico. Este Tribunal, na Consulta n. 1.407/07 e
na Resolução n. 22.610/07, afirma exclusivamente que no caso de trânsfuga,
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desertor, aquele que abandona o partido pelo qual se candidatou e foi eleito,
nesse caso o cargo eletivo pertence à agremiação. E, ainda assim, quando
não houver justa causa1 — o que, aliás, enseja certa indagação: o mandato
pertence ao partido político somente em determinas situações, noutras não?
Não desejo, contudo, tratar desse tema nesta ocasião. O fato é que as regras
da fidelidade partidária tecidas no nosso plano destinam-se a proteger o
vínculo entre o candidato e o partido pelo qual foi eleito. E não há previsão
legal nenhuma de que se apliquem ao caso de cassação de mandato.
Aqui se cuida de perda do mandato de Governador e Vice em
razão da prática de condutas vedadas. A regra estabelecida para a "desfiliação
sem causa" não se estende à cassação ou declaração de inelegibilidade. Ou
acaso pretender-se-ia ter como revogada a norma do artigo 224 do Código
Eleitoral, de sorte que o afastamento do Governador eleito por um partido
político conduzisse a sua substituição por alguém filiado ao mesmo partido
político? Daí inexistir qualquer razão a justificar que o partido político ocupe,
em processos de cassação de mandato, a posição de litisconsorte necessário.
Admitir-se-ia quando muito sua inclusão como assistente em casos como o
dos presentes autos, o que de resto resultaria inócuo no momento do
julgamento do recurso que ora se processa.
Ainda que assim não fosse, na época em que o TSE fixou o
entendimento a respeito da fidelidade a fase de instrução desta AIJE estava já
encerrada. E, mais, PSDB e DEM manifestaram interesse processual neste
feito apenas nesta fase de recurso ordinário. Não há como renovar a fase de
instrução. A propósito, o seguinte aresto desta Corte no RCED n. 754
(16.6.08), rei. Min. Caputo Bastos:
"Agravo regimental. Recurso contra expedição de diploma. Senador.
Determinação. Emenda da inicial. Art. 284 do Código de Processo
Civil. Necessidade. Citação. Suplentes. Cargo majoritário.
Litisconsortes necessários.
1. No julgamento do Recurso Contra Expedição de Diploma n° 703,
esta Corte assentou a necessidade de citação do vice para integrar
relação processual em recurso contra expedição de diploma
proposto contra o titular de cargo majoritário, entendimento que se
1
Resolução-TSE n. 22.610: "Art. 1 o . O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação
da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa" (grifei).
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aplica, via de consequência, ao cargo de senador e respectivos
suplentes.
2. Considerando que, à época do ajuizamento do presente feito, a
jurisprudência do Tribunal entendia pela desnecessidade da referida
citação, não há como se pretender que essa providência fosse, na
ocasião, requerida na inicial.
3. Esse entendimento foi adotado pelo Tribunal no julgamento dos
embargos no RCED n° 703, relator para acórdão Ministro Carlos
Ayres Britto, em que se assentou que 'Em homenagem ao princípio
da segurança jurídica, não é de se causar maiores surpresas aos
jurisdicionados, tampouco fulminar processos que foram pautados
por entendimento então prevalecente no Tribunal Superior Eleitoral'.
Agravo regimental a que se nega provimento".
Em matéria de direito intertemporal adotamos o chamado
sistema de isolamento dos atos processuais. A lei nova — ou, no caso, o novo
entendimento jurisprudencial — no direito brasileiro aplica-se aos processos
pendentes, respeitados contudo os atos jurídicos processuais já praticados e
respectivos efeitos jurídicos.
Os requerimentos de que ora se cuida

prestar-se-iam

exclusivamente a adiar o desfecho da lide.
De toda sorte, observado o que foi decidido há pouco, admito
os pedidos de assistência.
02. Em sequência vou me valer, no decorrer deste voto, em
grande parte, de razões desenvolvidas no substancial parecer do Ministério
Público que veio aos autos.
03. [preliminar do não cabimento do recurso] No que tange
ao recurso cabível e a sua tempestividade, observo desde logo que se trata, no
caso, de matéria que enseja a perda do mandato eletivo estadual. Daí que o
recurso cabível na espécie é o ordinário, tal como formulado pelos recorrentes.
Nesse sentido está alinhada a jurisprudência desta Corte (Acórdão n. 873,
rei. Min. Gerardo Grossi, DJ de 20.11.2006; Acórdão n. 879, rei. Min. Gerardo
Grossi, DJ de 04.10.2006; Acórdão n. 790, rei. Min. José Delgado, DJ de
08.08.2006; Acórdão n. 21.320, rei. Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de
30.08.2004; Acórdão n. 21.264, rei. Min. Carlos Velloso, DJ de 11.06.2004;
Acórdão n. 4.029, rei. Min. Barros Monteiro, DJ de 25.03.2003; Acórdão n. 696,

li
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rei. Min. Fernando Neves, DJ de 12.09.2003; e, ainda, o Agravo de
Instrumento n. 8.668, rei. Min. Ari Pargendler).
Rejeito essa preliminar.
04. [preliminar da intempestividade do recurso] Outrossim,
publicado o acórdão prolatado nos embargos em 30 de outubro de 2007
(fl. 2.589), os recursos ordinários protocolados no dia 5 de novembro seguinte,
após dia feriado (fls. 2.651, 2.724 e 8.817), são tempestivos.
A intempestividade dos recursos ordinários foi arguida, pelo
Recorrido, com esteio no disposto no artigo 195 do CPC. Isso porque o
advogado dos Recorrentes retirou os autos antes do julgamento dos embargos
e apenas os trouxe de volta dois dias após vencido o prazo recursal. As partes
não podem, contudo, ser punidas em razão disso. O Superior Tribunal de
Justiça flexibiliza o rigor do preceito afirmando que "a devolução tardia dos
autos não enseja a decretação da intempestividade da peça contestatória
apresentada no prazo legal. Não se pode impor pena tão grave à parte quanto
a revelia, quando a infração, perpetrada pelo advogado, é passível de sanção
própria" (REspe n. 138164 - SP, 3a Turma, rei. Min. Waldemar Zveiter).
Rejeito a preliminar.
05. [preliminar da juntada de documentos] Perdida a
oportunidade para juntar os documentos necessários à defesa, os Recorrentes
passaram a fazê-lo após a contestação, as fases de diligências e de alegações
finais. Como o momento não era apropriado, porque vencida a fase probatória,
alegaram cerceamento de defesa, antes mesmo do indeferimento do pedido
de juntada. Três dias antes da sessão de julgamento, pediram a realização de
diligência e juntada de documentação

relacionada com os processos

TC ns. 1340/06 e 5132/06. Pretenderam ainda a retirada da representação da
pauta de julgamento, por conta da tramitação daqueles processos no Tribunal
de Contas do Estado.
Em nenhum momento da instrução houve, porém, protesto
pela incompletude da prova. Verifico da leitura do acórdão recorrido que a
diligência em questão não foi requerida no momento oportuno e a
documentação não é nova, de sorte que resulta injustificada sua posterior

X
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juntada aos autos. Não havia razão para adiar-se o julgamento. A Justiça
Eleitoral não pode ficar à mercê de outro órgão, o Tribunal de Contas do
Estado, que então não havia ainda julgado os processos de que se cuida.
Também o indeferimento da juntada aos autos de documentos
atinentes ao procedimento administrativo n. 21/2006 não consubstancia
cerceamento de defesa. Esses documentos não eram novos. Instruíram a
AIME n. 12 e o RCED n. 9. Eram de pleno conhecimento das partes na fase de
instrução e não respeitam a fatos ou alegações supervenientes ao ajuizamento
da ação.
Leio, a esta altura, trecho da decisão do Relator, impugnada
nos autos (fls. 1.798/1.799):
"(...) registro que, desde a contestação o investigado tinha
conhecimento do procedimento administrativo n° 21/2006, presidido
pelo Ministério Público Eleitoral, porquanto anexou, à sua
contestação, o ofício de n° 434/06-GP/FAC (fls. 484/485),
endereçado pelo segundo investigado e Superintendente da FAC ao
Procurador Regional Eleitoral, onde pede a dilatação de prazo para
cumprir as requisições ministeriais.
Por outro lado, não cabe nesta ação investigatória trazer discussões
ou debates formulados na Ação de Impugnação de Mandato Eletivo
n° 12 ou no Recurso contra a Diplomação n° 09, isto porque, repita-se,
são ações distintas e autónomas. Desse modo, a 'surpresa' de que
foi acometido o requerente por ocasião da citação nos referidos
processos não têm (sic) o condão de refletir na ação de investigação
judicial eleitoral, haja vista que, nesta última, como foi dito, foram
obedecidas, até o presente momento, as garantias constitucionais
destacadas pelo requerente.
Destarte, por ocasião da fase de alegações finais é que as partes
terão a oportunidade de contraditar as referidas provas, justamente
para obedecer os princípios constitucionais da ampla defesa e do
contraditório. Vê-se, assim, que os documentos em questão não são
novos ou estranhos ao requerente a ensejar a sua juntada aos autos
e posterior oitiva da parte ex-adversa e do Ministério Público
Eleitoral.
Finalmente, se o fato já existia e já era de conhecimento do
investigado, de fato novo não se trata, capaz de incidir os arts. 397 e
462, ambos do CPC".
A pretensão de reabertura da instrução, com o retorno do
processo a fase já exaurida não é compatível com a investigação judicial.
Especialmente no processo eleitoral as partes devem produzir as provas e
requerer as diligências em momento próprio. Daí a observação inscrita no
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parecer do Ministério Público Eleitoral: "A juntada de documento a qualquer
tempo sempre torna obrigatória a audiência da parte adversa, por expressa
disposição legal, tendo ela o direito à oportunidade de contraprova, numa
ciranda interminável, com prejuízo sobretudo à celeridade necessária ao
processo eleitoral. Atento a essa questão, o Tribunal Superior Eleitoral
proclamou que 'o rito da investigação judicial, previsto no artigo 22 da LC
n° 64/90, impõe fases processuais bem marcadas que, ultrapassadas, não
poderão ser repetidas, sob pena de vulneração ao devido processo legal...'
(Representação n° 1.176 - DF, rei. Min. César Rocha, DJ de 26/06/2007,
pág. 144)" (grifos do original) (fl. 9.174).
Os novos documentos acostados aos autos com os recursos
ordinários — inseridos nos seus volumes 8 a 33 — não podem ser
considerados por esta Corte, visto que não examinados pelo Tribunal a quo.
Não veio com eles justificação adequada de sua tardia juntada aos autos.
Reporto-me, neste passo, a entendimento deste Tribunal no sentido de que o
recurso ordinário devolve ao Tribunal o exame das matérias de direito e de fato
apreciadas, não sendo possível o exame de documento novo, salvo
comprovado que a parte interessada não o apresentou oportunamente por
motivo de força maior. (CPC, art. 517) (EDcIRO n. 104 - Porto Velho - RO,
rei. Min. Maurício Corrêa). De resto, os documentos de que se cuida em sua
quase totalidade (vols. 9 a 33) consubstanciam repetitiva relação de pessoas
cadastradas no programa de distribuição dos benefícios financeiros, constante
já dos trezentos e sessenta anexos oferecidos à instância de origem.
Rejeito a preliminar.
06. [preliminar de vício no laudo técnico pericial] Aponta-se
a seguir vício no laudo técnico em razão de a perita não a ter efetivado in loco,
na Casa Civil do Governador, verificando registros de concessão de ajuda
financeira às pessoas carentes. Teria a perita, ademais, manifestado juízo de
valor no laudo pericial, além do que careceria de conhecimento técnico. O
acórdão de fls. 1.136-1.146 dá conta, contudo, de que não houve, no caso, a
chamada verificação in loco porque todos os processos de concessão de ajuda
financeira prestada pela Casa Civil do Governo do Estado da Paraíba
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encontravam-se nos autos (veja-se o requerimento de fls. 762-766, deferido
pelo relator do feito). E da sua leitura se vê que a perita não deixou qualquer
quesito sem resposta, assim como não emitiu juízo de valor inadequado ao
âmbito da perícia. Incumbia aos Recorrentes oferecer laudo de assistente
técnico para rebater eventuais omissões ou falhas eventualmente existentes
no laudo da perita, o que todavia não se deu.
É certo, de outra banda, que a perita, Ana Lígia Lins Urquiza, é
servidora concursada do Tribunal de Contas da União, tendo a si atribuída a
função de análise de contas públicas, não procedendo, pois, a alegação de
falta de conhecimento técnico seu. Note-se ainda que a própria Lei das
Eleições — como acentua o Ministério Público Eleitoral — em seu art. 30, § 3o,
prevê a requisição de técnicos do Tribunal de Contas da União para auxiliar a
Justiça Eleitoral no exame de contas. A matéria foi examinada no acórdão de
fls. 1.136-1.146:
"AGRAVO REGIMENTAL. Impugnação a laudo pericial.
Incapacidade técnica da perita. Inocorrência. Emissão de juízo de
valor pela perita e omissão na resposta a quesito. Inocorrência.
Pedido de declaração de nulidade e substituição da perita.
Incapacidade técnica alegada. Indeferimento. Agravo regimental com
pedido alternativo de complementação do laudo. Desprovimento do
recurso.
Não há emissão de juízo de valor em laudo pericial quando se
constata que a perita não proferiu opinião sobre o mérito da causa,
ou sobre o resultado do processo.
Respondidos os quesitos formulados pela perícia, rejeita-se o pedido
de complementação do laudo, máxime se o agravante teve a
oportunidade, e não o fez, no momento próprio, de requerer laudo
complementar, apresentar pareceres técnicos através de seus
assistentes e/ou requerer a oitiva para que a perita prestasse
esclarecimento.
Rejeita-se pedido de declaração de nulidade de laudo pericial e de
substituição de perita quando o profissional técnico cumpre de forma
diligente o seu encargo no prazo assinado pelo juiz, possui
capacidade técnica na matéria objeto da perícia e responde a todos
os quesitos formulados pelas partes, conforme a finalidade para a
qual a perícia foi deferida.
Improvimento do Agravo Regimental".
Rejeito a preliminar.
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do

Procurador

Regional

Eleitoral] O primeiro recorrente arguiu ainda a suspeição do Procurador
Regional, exceção julgada improcedente em autos em apartado, cujo acórdão
foi redigido com a seguinte ementa:
"EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. Preliminar de intempestividade.
Rejeição. Incompatibilidade de membro do ministério público para
atuar como fiscal da lei em AIJE em face da promoção de AIME e
recurso contra a diplomação com base em fatos idênticos aos da
ação investigatória. Inexistência de suspeição. Hipótese que não se
adequa ao previsto no art. 135, V do CPC. Função institucional do
parquet. Improcedência da ação de exceção.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade se a exceção de
suspeição é proposta no prazo legal.
O membro de Ministério Público, mesmo quando promove as ações
eleitorais, age na condição de defensor e executor da lei eleitoral,
guardião da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
difusos da cidadania.
Não é motivo suficiente a ensejar a suspeição de representante da
procuradoria regional eleitoral que, atuando como fiscal da lei em
ação de investigação judicial eleitoral, promove ação de impugnação
de mandato eletivo e recurso contra a diplomação com base nos
mesmos fatos que embasam a ação de investigação, uma vez que
sua atuação é institucional".
A suspeição do membro do Ministério Público Eleitoral pode
ser alegada quando ele fizer uso de suas funções em favor de determinado
partido político ou candidatura, o que no caso não se dá. O Procurador
Regional Eleitoral que aqui oficia como custos legis não atuou como parte em
outro processo de interesse do recorrente.
Rejeito a preliminar.
08. [preliminar da sustentação oral] O Tribunal efetivamente
não indeferiu o direito de sustentação oral. Os advogados a produziram pelo
prazo de vinte minutos, nos termos do que dispõe o artigo 60, § 3 o , do
Regimento Interno do Tribunal (notas taquigráficas de fls. 2.404-2.558), sem
que fosse arguido, anteriormente à sustentação oral, direito a fazê-lo pelo
tempo de sessenta minutos. Isso foi feito quando da oposição de embargos de
declaração, já preclusa a questão. De mais a mais, os recorrentes tinham
advogado comum, qual o comprovam os instrumentos de mandato de fls. 467,
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483, 714 e 1.736, o que dispensaria o prazo em dobro para sustentação oral
no julgamento da ação.
E não gera nulidade a concessão de prazo maior ao Ministério
Público para sustentação oral, vez que, no caso, funcionou como fiscal da lei,
não como parte. Veja-se, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o
seguinte aresto:
"ADIN. REGIMENTO INTERNO DO TRF/2a REGIÃO (ART. 144,
PAR. 2., E ART. 145 E SEU PAR. 1.) - MINISTÉRIO PUBLICO.
ATUAÇÃO COMO CUSTOS LEGIS - TEMPO ILIMITADO PARA
SUSTENTAÇÃO ORAL - ALEGADA OFENSA AOS POSTULADOS
CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE DAS PARTES, DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - AUSÊNCIA DE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.
A qualificação do Ministério Público como órgão interveniente
defere-lhe posição de grande eminência no contexto da relação
processual, na medida em que lhe incumbe o desempenho imparcial
da atividade fiscalizadora pertinente a correta aplicação do direito
objetivo. Possibilidade de o Regimento Interno dos Tribunais conferir
ao Ministério Público, enquanto custos legis, a prerrogativa do prazo
ilimitado nas sustentações orais.
Posição vencida do RELATOR, para quem o Ministério Público,
mesmo intervindo como fiscal da lei, qualifica-se como um dos
sujeitos da relação processual, não se revelando compatível com o
princípio constitucional da igualdade a previsão regimental que,
privilegiando o Parquet, concede tempo indeterminado para a sua
manifestação oral" (ADIn - MC n. 758 - Rio de Janeiro.
Rei. Min. Celso de Mello.
O

Ministério

Público

manifestou-se

oralmente

após

sustentação das partes, sobre o assunto em discussão, em virtude de
disposição regimental, disso não decorrendo prejuízo para a defesa.
Rejeito também esta preliminar.
09. [preliminar de ilegitimidade de uma das partes] Gilmar
Aureliano de Lima alegou ilegitimidade para figurar no pólo passivo da relação
processual apenas ao interpor o recurso ordinário de fls. 8.817-8.930. Integrou
a ação, oferecendo razões de defesa sem negar ser diretor-presidente da
Fundação de Ação Comunitária - FAC. Nada disse em sentido contrário na
contestação de fls. 451-466, o acórdão recorrido dessa matéria não tendo
tratado, razão pela qual a questão resultou preclusa.
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Rejeito assim esta última preliminar.
10. Quanto ao mérito, o primeiro recorrente, Cássio Rodrigues
da Cunha Lima, valeu-se de recursos públicos para beneficiar determinadas
pessoas, a pretexto de implementar programa social de combate e erradicação
da pobreza no Estado da Paraíba. Isso foi feito mediante a distribuição de
cheques, como adiante será visto, visando à obtenção de benefícios eleitorais.
1 1 . 0 programa carecia de previsão legal e orçamentária.
Colho, no parecer do Ministério Público Eleitoral, o seguinte
trecho (fls. 9.182-9.186):
"Na instância de origem, os Recorrentes mencionaram várias leis, na
tentativa de mostrar que o programa social desenvolvido pela
Fundação de Ação Comunitária - FAC tinha base legal e
orçamentária. Na contestação de fls. 468-482, [sic] invocou-se a Lei
n° 7.020/01. Nas alegações finais, o governador asseverou que o
programa fora criado pela Lei n° 7.518/04.
Finalmente, a Lei Orçamentária n° 7.717/05 teria instituído o
programa de combate e erradicação da pobreza no Estado da
Paraíba, incluindo a concessão de auxílio a pessoas carentes. Dada
a existência de um convénio celebrado entre a Fundação de Ação
Comunitária - FAC e o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza
do Estado - FUNCEP, no ano de 2006 (Convénio n° 11/06), este
órgão teria repassado recursos financeiros àquele, '(...) com sua
execução orçamentária registrada no FUNCEP' (fl. 1.607).
Contudo, nenhum dos diplomas legais invocados prevê a emissão e
distribuição de cheques nominais na forma realizada nestes autos.
Como bem retrata o órgão do Ministério Público local, a fl. 1.715, a
distribuição de cheques pela Fundação de Ação Comunitária - FAC,
no ano da eleição, ocorreu sem a existência de qualquer dispositivo
legal a legitimar sua implementação.
Além de não autorizado por lei específica, o programa de
distribuição dos cheques não tinha base orçamentária, não
podendo legitimar sua realização o simples convénio entre a FAC e o
FUNCEP. A perita mostrou em seu laudo, a fl. 956, que a
distribuição dos cheques se iniciou somente em 2006, após a
celebração do convénio, constatando-se que '(...) em 2005 não havia
distribuição destes recursos pela FAC, não constando,
consequentemente, do orçamento deste, conforme se verifica nos
balancetes acostados aos autos...'.
A inexistência de base legal e orçamentária contribuiu para o
desvirtuamento da ação governamental e a distribuição de recursos
financeiros sem critérios objetivos. Basta ver a grande diferença
nos valores individuais das ajudas, a ausência de ação
sócio-educatíva, de acompanhamento e avaliação, [sic] e de
comprovação da condição de carência dos beneficiários.
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Tal desvirtuamento fez com que até o próprio Chefe da Casa Civil,
Sr. João Fernandes da Silva, fosse tido como pessoa carente e
candidato a receber o benefício, conforme se observa do anexo IX,
fls. 11 e 29, em total desrespeito inclusive à moralidade
administrativa.
Consta dos autos também que, do total dos cheques distribuídos em
2005 (cerca de 5.700), foram selecionados 258 beneficiários com
valores superiores a R$ 1.000,00 (mil reais). Estarrecedor ainda o
fato de outro beneficiário, Sr. Rómulo Araújo de Lima, ter sido
contemplado com a cifra astronómica de R$ 56.500,00 (cinquenta e
seis mil e quinhentos reais), a mostrar o total descontrole da
distribuição de valores financeiros na proximidade do pleito.
A fim de evidenciar a absoluta ausência de critérios, o laudo técnico
pericial, a fl. 981, traz uma relação de pessoas que, além de
beneficiadas com altos valores individuais, não comprovaram estado
de carência:
a) Maria Sueli Paz da Silva -AP. 1831 - R$ 1.000,00 (mil reais), em
24.05.2005, apresenta como comprovante de residência fatura da
BIG TV (fls. 111 do anexo CLXXXII);
b) Renata Gadelha Maciel - AP. de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos
reais) em 02.08.2005, apresenta declaração da despesa emitida
para o plano de saúde ASSEFAZ (fls. 157 do anexo CCVII);
c) Rosenilson Fernandes Pinheiro - AP. 2189 de R$ 1.620,00 (mil,
seiscentos e vinte reais). Em 22.06.2005, solicita pagamento de
mensalidade atrasada em escola particular (fls. 152 do anexo
CSCVI);
d) Thereza Cristina Belo Rodrigues de Sousa - AP. 2574 de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em 14.07.2005. Tem um pedido
solicitado em parente e, conforme pesquisa em sistema, CPF da
Receita Federal, (anexo VIII deste laudo, não reside neste Estado),
vê-se desta maneira que, mesmo comprovando a situação de
carência, que não é o caso, seu benefício não deveria ser originário
da Paraíba, (fls. 79/124 do anexo CCIV);
e) Ricardo Paiva Varandas - AP. 2702 de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para tratamento dentário, em 20.07.2005. Apresenta como
comprovante pagamento de plano de saúde particular (fls. 42/51 do
anexo CCIV);
f) Emília Mendonça Limeira Ferreira - AP. 632 de R$ 10.910,00
(dez mil novecentos e dez reais) para tratamento dentário, sem
contudo, (sic) apresentar nenhum documento sobre orçamento laudo
ou estado de carência (fls. 511/514 do anexo XXI).
Do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, tomado como
fundamento do acórdão recorrido, vale reproduzir esse trecho
expressivo sobre o tema (fls. 1.716/1.717):
'De acordo com a perícia judicial, foram ainda comprovadas
inúmeras distorções na aludida distribuição pela Casa Civil e
pela FAC, principalmente a entrega de cheques a pessoas sem
comprovação de seu estado de carência ou da efetiva
realização da despesa. Quanto a esse ponto, o pertinente
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laudo indica diversos casos, apurados em exame amostrai que
ilustram muito bem a notável falta de controle na concessão
dos aludidos benefícios.
No laudo pericial (fls. 963 e 981), constam exemplos de
concessão de auxílios a servidores estaduais, a contratantes
de TV por assinatura, titulares de planos de saúde,
contratantes de escolas particulares, bem como diversos casos
em que não existia qualquer comprovação do estado de
carência extrema que deveria ser exigida para concessão de
tais auxílios.
Consta [sic] ainda do anexo I daquele laudo, casos de
concessão de 'auxílios financeiros' para custeio de cursos para
auditor, encontros de estudantes, festivais de repentistas,
festividades de formatura, pagamento de débitos com planos
de saúde e mensalidades escolares em atraso e pagamento a
universidade particular, finalidades que não se coadunam com
o objetivo de assistência a pessoa em extrema carência.
Constata-se ainda, pelo exame da relação de beneficiários
constante do Anexo IX, a concessão de valores elevados que,
além de terem sido entregues a pessoas sem comprovação de
situação de carência, ultrapassam o limite imposto pelo art. 9°,
inciso I, do próprio Decreto 22.787/02, regulamentador da
Lei 7.020/01, sem qualquer justificativa da autoridade
responsável.
Citem-se como exemplos os pagamentos de R$ 30.000,00 a
Geraldo Batista dos Santos (fls. 15, 20, 25 e 35); R$ 19.100,00
a Solange Brito dos Santos (fls. 30); R$ 19.000,00 a José de
Sousa Filho (fls. 36, 37 e 39); R$ 16.700,00 a Afonso
Alexandre Regis Cavalcanti (fls. 19, 33, 76 e 77); R$ 15.000,00
a Lilian Vasconcelos de Moura (fls. 241); R$ 12.369,00 a José
Nazareno Patrício Oliveira (fls. 07 e 08); R$ 12.000,00 a
Gilbran G. Asfora (fls. 08, 36 e 155); R$ 10.910,00 a Emília
Mendonça Limeira Ferreira (fls. 14); e de R$ 49.000,00 ao
Sr. Rómulo de Araújo Lima (fls. 20, 24, 28, 36, 52, 57, 58 e
153); sendo que para este último a perícia judicial detectou
ainda outros pagamentos que elevam esse valore (sic) para
R$ 56.500,00 (fls. 982 dos autos principais).
Vale destacar ainda a informação contida no laudo (fls. 981)
acerca da suposta realização de milhares de visitas
domiciliares a beneficiários do 'programa' em tela, fato que
exigiria uma considerável mobilização de assistentes sociais
em todo o Estado em poucos meses, lançando dúvidas acerca
da efetividade dessas visitas e confirmando a pressa da
administração estadual em implementar o tal programa'" (grifos
no original).
Da evidente carência

de previsão legal e orçamentária a

sustentar esse "programa" resulta também cristalinamente evidente franca
violação da norma veiculada pelo artigo 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, que veda
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a distribuição de bens, valores ou benefícios pela Administração pública direta
ou indireta, a qualquer título, em ano de eleição.
12. O uso promocional desse programa social é também
inocultável, sobremodo na medida em que superposto a outro projeto, o da
"ciranda de serviços". Leio no sempre mencionado parecer do Ministério
Público Eleitoral que "[t]al como revelado no acórdão recorrido, no projeto
denominado 'ciranda de serviços' [aspas minhas], Cássio Rodrigues da Cunha
Lima atendeu a milhares de pessoas em cidades do interior e na capital João
Pessoa. O oficio de fls. 851/857, oriundo do Gabinete Civil, traz o cronograma
do programa de ajuda financeira, com a relação de municípios atendidos,
sendo que, dos 69 (sessenta e nove) visitados até o mês de setembro de
2006, o governador e candidato à reeleição esteve presente em 41 (quarenta e
um) deles, ou seja, em mais de 60%" (fl. 9.186).
Depoimento do Secretário da Controladoria Geral do Estado,
Luzemar Martins confirma, em juízo, "QUE a Coordenação da Ciranda de
Serviços pertence ao Gabinete do Governador e que alguns Secretários
comparecem a esses eventos e que o depoente compareceu a alguns; QUE
há diversas cirandas de serviços que o Governador comparece e que há
diversas em que ele não comparece..." (fl. 737).
Essas tais "cirandas de serviços" ocorreram, no ano da eleição,
em dezesseis municípios do Estado, escolhidos conforme critérios subjetivos
da administração estadual (laudo técnico de fls. 983/984). Ensejavam o contato
pessoal, de sorte que o eleitor-beneficiário da distribuição de cheques podia
ser recebido, em certos casos, pelo próprio Governador. Entrevista concedida
pelo diretor-presidente da Fundação de Ação Comunitária - FAC (fl. 61) dá
conta de que o Governador entregou, ele mesmo, alguns cheques a pessoas
beneficiadas e defendeu publicamente a ação dessa instituição e a legalidade
do programa.
Um desses contatos pessoais com o eleitor-beneficiário, no
depoimento da testemunha Adriano Severino da Silva, atendido em uma
dessas "cirandas de serviços", dá bem a medida do caráter eleitoral da entrega
de cheques: "quando as duas pessoas que entregaram ao depoente o cheque
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e pediram o papel de água e luz disseram o seguinte: 'Essa é uma ajuda que o
governador está lhe dando. Lembre-se dele' ". O Governador enviava aos
eleitores-beneficiários

atendidos

nas

"cirandas

de

serviços"

acompanhada do cheque, com o seguinte texto: "Com os

uma

foto

cumprimentos,

CÁSSIO CUNHA LIMA, Governador" (fIs. 807).
A propaganda eleitoral gratuita do então candidato vinculava,
em cadeia de televisão, a imagem do Governador ao programa de distribuição
dos cheques. Veja-se trecho úojingle contido no CD de fls. 802:
"Ele é mesmo o Governador da gente.
Quem transferiu o Governo para dezenas de cidades do Estado?
Quem, no interior ou na capital, sentava horas seguidas de baixo de
barracas de lona atendendo centenas, milhares de paraibanos?".
No instante em que esse jingle
Governador

sentado

em

uma das

barracas

era veiculado aparecia o
da

"ciranda

de

serviços",

Regional

Eleitoral

atendendo inúmeras pessoas que se acumulavam em filas.
Lê-se

no

parecer

do

Procurador

(fls. 3.329-3.330):
"Esses eventos, largamente divulgados pela publicidade oficial,
foram deflagrados apenas a partir do ano de 2005, sendo visível a
sua intensificação (pelo cronograma às fls. 853/857) no ano de 2006,
especialmente com a proximidade do período eleitoral (veja-se que,
nos meses de maio e junho de 2006, houve 23 eventos ao todo,
quantidade igual a de todos os eventos realizados de maio a
dezembro de 2005).
Registre-se, por oportuno, que a defesa dos representados além de
não esclarecer objetivamente nos autos qual foi exatamente o
critério utilizado pelo Governo do Estado para a definição dos
municípios visitados, muito menos justificou a intensificação de
eventos acima mencionada às vésperas do período eleitoral.
Surge incontroversa nos autos a participação direta do Governador
no atendimento a beneficiários do aludido programa, seja por meio
de cartas, seja pessoalmente durante a 'Ciranda de Serviços', sendo
que não houve sequer preocupação em se disfarçar essa
associação do dito 'programa' à imagem do Governador, candidato à
reeleição.
Pelo contrário, o Governo do Estado chegou a contratar a veiculação
de suplemento, em Jornal Local (fls. 799) justamente para reforçar
tal associação, também em clara violação ao disposto no art. 37,
§ 1 o , da CF/88, que proíbe a realização de promoção pessoal de

1
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autoridades em publicidade institucional. Além disso, o próprio
candidato se encarregou de ampliar essa divulgação em seu
programa eleitoral gratuito, como se extrai do teor da mídia acostada
às fls. 802.
Por fim, para sepultar qualquer dúvida acerca da relação do aludido
programa com o contexto político-eleitoral, a auditoria do Tribunal de
Contas do Estado concluiu pela extraordinária elevação dos gastos
com esse dito 'programa' às vésperas do período eleitoral,
chegando-se a gastar nos meses de maio e junho de 2006 cerca de
98% de todo o quantitativo de recursos gastos no mesmo programa
em 2005, exercício de maior gasto dentre os três primeiros da
gestão.
Essa conclusão restou ratificada pela perícia oficial realizada nos
autos da ação de investigação judicial em epígrafe, constando do
pertinente laudo gráficos demonstrativos da evolução daqueles
gastos durante os anos de 2005 e 2006, onde se aponta visualmente
a referida elevação nas proximidades do período eleitoral.
Ainda de acordo com a auditoria do Tribunal de Contas do Estado,
no mês de junho de 2006, foram gastos pelo Governo do Estado da
Paraíba com auxílios financeiros a pessoas físicas mais do que nos
exercícios de 2003 e 2004 inteiros, sendo que, em seis meses de
2006, esse Governo gastou com aquela finalidade cerca de 85% de
tudo que gastou com o mesmo objetivo em conjunto nos exercícios
de 2003, 2004 e 2005".
Não há dúvida, portanto, quanto à vinculação da pessoa do
Governador à distribuição dos cheques pela Fundação de Ação Comunitária FAC.
13. No que concerne à potencialidade da conduta, não se a
pode afastar.
A quantidade de cheques nominais e de recursos públicos de
que se trata excede mesmo o plano da ficção, contaminando o processo
eleitoral não somente na medida em que determina a escolha de voto dos que
os receberam, mas também de sua família e dos que lhes são próximos. A
conduta ilícita é assim reproduzida, multiplamente, em ciclos de causação
circular acumulativa.
O parecer de fls. 1.708-1.731, cujos fundamentos

foram

adotados pelo Tribunal Regional Eleitoral como razão de decidir, diz o quanto
basta:
"No presente caso, pensamos que resta inafastável a presença
daquela potencialidade se considerarmos a quantidade de recursos
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e o número de cheques envolvidos no suposto 'programa
assistencial' discutido acima, o qual chegou, de acordo com as cifras
informadas pelo Tribunal de Contas do Estado, a astronómicos
35.000 (trinta e cinco mil) beneficiados com cheques em 2006,
abrangendo mais de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil
reais).
Tais cheques, como já explicado, foram distribuídos entre pessoas
supostamente da camada mais humilde da população paraibana em
diversos municípios selecionados por critérios subjetivos da
administração estadual, sendo ostensivamente associados à figura
do Governador candidato a reeleição.
Sabe-se perfeitamente do impacto eleitoral que esse tipo de benesse
pública pode trazer em favor do administrador candidato à reeleição,
especialmente considerando-se o seu efeito multiplicador dentre
familiares e outros possíveis eleitores beneficiários, os quais tendem
a ser gratos à pessoa do governante e a esperar idêntico benefício
no futuro.
(...)
Merece registro ainda, embora entendamos que esse ponto não seja
o mais relevante para aferição da dita potencialidade, a pequena
diferença entre a votação dos recorridos e dos integrantes da chapa
majoritária que restou em segundo lugar nas eleições 2006 para os
cargos em tela, em ambos os turnos (17.650 no 1 o turno e 52.833 no
segundo turno)".
Daí porque não há, no caso, exclusivamente conduta vedada a
agente público, mas ainda largo e franco abuso do poder político com
conteúdo económico, bastando a probabilidade de comprometimento da
normalidade e equilíbrio da disputa para ensejar a cassação do diploma de
quem nessas circunstâncias foi eleito.
Reporto-me, a esta altura, inicialmente trecho de voto do
Ministro Marco Aurélio no Recurso n. 12.244-PB:
"(..) no que diz respeito à relação causal necessária para que
determinada conduta abusiva, antes de apurado o resultado das
eleições, possa ser considerada atentatória à normalidade e à
legitimidade da eleição, creio que a Justiça Eleitoral deve satisfazer-se
com a probabilidade do comprometimento, seja da normalidade, seja
da legitimidade do pleito.
E essa probabilidade de comprometimento (da normalidade ou da
legitimidade, mas não necessariamente do resultado) do pleito
caracteriza-se sempre que resultem comprovados comportamentos
que revelem influência do poder político ou económico no
desenvolvimento do processo eleitoral. É que, em tais hipóteses,
desaparecem ou a imparcialidade que se exige da administração
pública, ou a neutralidade do poder económico, pressupostos
admitidos pela Constituição como necessários à proteção da
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normalidade e da legitimidade das eleições (art. 14, § 9o, CF/88"
(DJ de 23/09/94, pág. 25.373).
E há acórdão no RO n. 752, relator o Min. Fernando Neves,
com a seguinte ementa:
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. ART. 22 DA LC N° 64/90. ABUSO DO
PODER POLÍTICO. PREFEITO. CANDIDATA A DEPUTADA
ESTADUAL.
MÁQUINA
ADMINISTRATIVA
UTILIZAÇÃO.
CARTAZES.
CONVITES.
EVENTOS.
MUNICIPALIDADE.
PATROCÍNIO. MOCHILAS ESCOLARES. DISTRIBUIÇÃO. POSTO
MÉDICO. JALECOS. NOME E NÚMERO DA DEPUTADA.
DIVULGAÇÃO.
ABUSO DO PODER POLÍTICO. CONFIGURAÇÃO. CÁLCULOS
MATEMÁTICOS. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO DA
INFLUÊNCIA NO PLEITO. NÃO-CABIMENTO.
POTENCIALIDADE. CARACTERIZAÇÃO.
1. Para a configuração de abuso de poder, não se exige nexo de
causalidade, entendido esse como a comprovação de que o
candidato foi eleito efetivamente devido ao ilícito ocorrido, mas que
fique demonstrado que as práticas irregularidades teriam capacidade
ou potencial para influenciar o eleitorado, o que torna ilegítimo o
resultado do pleito.
2. Se fossem necessários cálculos matemáticos, seria impossível
que a representação fosse julgada antes da eleição do candidato,
que é, aliás, o mais recomendável, visto que, como disposto, no
inciso XIV do art. 22 da LC n° 64/90, somente neste caso poderá a
investigação judicial surtir os efeitos de cassação do registro e
aplicação da sanção de inelegibilidade" (Revista de Jurisprudência
do TSE, volume 15, tomo 2, pág. 111).
14. Quanto à pretendida aplicação, ao caso, do disposto no
artigo 224 do Código Eleitoral, aqui não cabe. Reporto-me, a esse respeito, a
jurisprudência nossa no sentido de que o candidato que deu causa à nulidade
da eleição não pode pretender a realização de novo pleito (Acórdão n. 26.097,
rei.

Min.

Caputo

Bastos,

DJ

de

24.08.2007

e

Acórdão

n.

25.635,

rei. Min. Caputo Bastos, DJ de 21.08.2006).
Há de prevalecer nestes autos o decidido no REspe n. 21.320,
rei. Min. Luiz Carlos Madeira (DJ de 17.06.2005):
"(...) 13. Nas eleições disputadas em segundo turno (CF, art. 77,
§ 3o; Lei n° 9.504/97, art. 2o, § 1o), considera-se eleito aquele que
obtiver a maioria dos votos válidos. Não-incidência, na situação
posta, da norma do artigo 224 do Código Eleitoral. 14. Cassado o
diploma de governador de estado, eleito em segundo turno, pela
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prática de ato tipificado como conduta vedada, deve ser diplomado o
candidato que obteve o segundo lugar".
15. Nego provimento aos recursos ordinários interpostos.

VOTO

O SENHOR MINISTRO FÉLIX FISCHER: Senhor Presidente,
acompanho integralmente o voto do ministro relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO FERNANDO GONÇALVES: Senhor
Presidente, o ministro relator examinou toda a matéria e a prova produzida e
chegou à conclusão de que o recurso não merece provimento.
Não vejo como, diante da exposição que Sua Excelência fez,
alvitrar outra solução, que não a do desprovimento do recurso.
Acompanho-o.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

MARCELO

RIBEIRO:

Senhor

Presidente, em primeiro lugar, quero elogiar o voto do eminente relator, que é
profundo - Sua Excelência analisou a matéria extensamente - , e também os
ilustres advogados que vieram à tribuna e trouxeram muitos esclarecimentos
para o caso.
Recebi,

nesta

semana,

memoriais

das

partes

e

dos

assistentes, alguns com cópias de peças dos autos, o que me possibilitou ler

\
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os acórdãos, as peças principais, para poder também ter ideia melhor do caso.
E verifico que, a meu sentir, realmente houve a violação do inciso IV do artigo
73 da Lei n° 9.504/97, que dispõe ser vedado:
Art. 73 [...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido
político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de
caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
[...]
No caso, o acórdão recorrido demonstra, com muita clareza,
que houve distribuição maciça de bens, no caso, cheques, e não houve
critérios específicos para que se fizesse essa distribuição, porque, segundo o
acórdão recorrido e de acordo com as peças dos autos a que tive acesso,
realmente, essa distribuição teve caráter eleitoreiro. Além disso, as leis citadas
são genéricas, não autorizam especificamente esse programa.
Entendo que houve violação também - embora entre numa
seara um pouco mais complexa - ao § 10 do artigo 73 da Lei n° 9.504/97,
acrescido pela Lei n° 11.300, que dispõe:
Art. 73 [...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição
gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de
emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior, casos em que o
Ministério Público poderá promover o acompanhamento de sua
execução financeira e administrativa.
No caso, o Tribunal Regional entendeu que não havia essa lei e, pelo que pude constatar, não há lei específica - , e há momentos em que se
afirma que essa distribuição começou no ano de 2006.
O problema do § 10 é que não traz uma sanção específica. Diz
que é proibido, mas não especifica sob que pena. Já o inciso IV traz a sanção,
após estabelecer que é proibido fazer uso promocional.
O § 5 o dispõe:
§ 5o Nos casos de descumprimento do disposto nos incisos I, II, III,
IV e VI do caput, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, o
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candidato beneficiado, agente público ou não, ficará sujeito à
cassação do registro ou do diploma.
Em relação à potencialidade, que creio ter sido bem
examinada, faço distinção quando se trata de conduta vedada. Não creio que
seja preciso demonstrar a potencialidade de que aquela conduta exerça
influência

no

pleito,

mas,

sim,

que

seja

aplicado

o

princípio

da

proporcionalidade, no caso concreto. Em determinadas hipóteses, a conduta é
vedada, mas não representa absolutamente nada. Por exemplo, envio de um
fax por aparelho de propriedade do Poder Público é vedado, mas não
influenciará a eleição.
Não acredito que se tenha que demonstrar a potencialidade
quando se trata de conduta vedada, da mesma maneira que é exigível quando
se trata de abuso do poder económico. Mas, no caso, creio que o número de
cheques distribuídos e os valores envolvidos demonstram que houve essa
potencialidade, até porque a diferença de votos entre os concorrentes ao cargo
não foi grande. No primeiro turno, foi ainda menor.
Com essas breves considerações, acompanho o voto do
relator.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

ARNALDO

VERSIANI:

Senhor

JOAQUIM

BARBOSA:

Senhor

Presidente, de acordo com o relator.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

Presidente, acompanho o minucioso voto do eminente relator, calcado em
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dados expressivos e, alguns deles, estarrecedores, de maneira que não vejo
como contrastar este voto.
Acompanho o eminente relator, mas acrescento que casso,
expressamente, a liminar.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): De acordo.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): O eminente relator adere e os demais pares também.

VOTO

O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Entendo que, nos termos do parágrafo único do artigo 19 do
Código Eleitoral, tenho voto.
Tenho algumas perguntas a fazer ao relator, feitas até de
antemão. O Ministro Marcelo Ribeiro fez algumas delas, mas só para
confirmar: eminente relator, o mencionado programa não tinha previsão legal,
nem lei específica, monotemática, cuidando desse fundo, nem a própria lei
orçamentária?
Faço essa pergunta porque, pela emenda constitucional
criadora desse fundo, de fato, para a operacionalização desse fundo era
preciso lei.
Leio a Emenda n° 31, de 2000, no artigo 1 o :
Art. 1 o . A Constituição Federal, no ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, é acrescida dos seguintes artigos:
Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do
Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da
Pobreza, a ser regulado por lei complementar, com objetivo de
viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de
subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações
suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de
renda familiar e outros programas de relevante interesse social
voltados para a melhoria da qualidade de vida.
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O parágrafo único é o que mais interessa:
Parágrafo único. O fundo previsto neste artigo terá Conselho
Consultivo e de Acompanhamento que conte com a participação de
representantes da sociedade civil, nos termos da lei.
Não há lei. E lei orçamentária do próprio estado também não
contemplou recursos para esse tipo de aplicação, segundo Vossa Excelência.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Não para o
programa.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Não para esse programa. Exatamente.
Eu tenderia a ver até com certa simpatia a aplicabilidade
desses

recursos,

mesmo

em

ano

eleitoral,

porque

todo

programa

especificamente voltado para o combate e erradicação da pobreza - diz a
Constituição - evidente que faz parte daquele mínimo existencial, sem o qual
não se pode falar da dignidade da pessoa humana. E, quando se trata de
mínimo existencial, até mesmo aquela conhecida cláusula financeira da
reserva do possível fica afastada, fica superada.
Mas, realmente, não houve lei, no caso, nem mesmo
orçamentária. E também não houve, ainda que por regulamento, ato normativo
estadual de segundo escalão, a fixação de critérios objetivos

para

aplicabilidade desses recursos, segundo o Ministro relator disse e agora
confirma.
Também parece que ouvi - não sei se no voto de Vossa
Excelência ou de alguma parte das sustentações orais - que esse programa
não teve continuidade. E já no ano de 2007 fora desativado. Penso que ouvi
qualquer coisa neste sentido.
O SENHOR MINISTRO EROS GRAU (relator): Isso não está
no meu voto.
O

DOUTOR

EDUARDO

FERRÃO

(advogado):

Senhor

Presidente, abordei esta questão. Ele foi interrompido em função de decisão
judicial, no mês de junho de 2006.
\
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SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): À luz do inciso IV do artigo 73, agora também lembrado pelo
Ministro Marcelo Ribeiro, conjugadamente com o § 10, houve quebra do
princípio da impessoalidade. E o que se tipifica, o que se demonstra nos autos,
ainda segundo o voto do relator, foi o uso efetivamente promocional dos
recursos em ano eleitoral. Portanto, uso direcionado para a obtenção de
vantagem na disputa eleitoral, a caracterizar conduta vedada, nos termos do
artigo 73 da Lei n. 9.504/97, especificamente por efeito desses dois
dispositivos: o inciso IV e o § 10 do artigo 73 da mesma Lei.

Diante disso, também acompanho o voto de Sua Excelência.

DELIBERAÇÃO QUANTO À EFICÁCIA DA DECISÃO DA CORTE
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Coloco em deliberação a questão da eficácia da nossa decisão:
se a execução da nossa decisão se dará com a publicação do acórdão, tãosomente, incorporando-se à decisão a cassação da liminar, conforme voto do
Ministro Joaquim Barbosa, unanimemente seguido.
Penso que nossa tradição, na matéria, é esta: decidiremos que
a execução deste julgado se dará com a publicação do acórdão e, por
consequência, deverá assumir o segundo colocado.
O

SENHOR

MINISTRO

JOAQUIM

BARBOSA:

Independentemente de oposição de embargos declaratórios.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Sim.
O DOUTOR FERNANDO NEVES DA SILVA (advogado):
Senhor Presidente, a execução do acórdão da Paraíba está suspensa, por
conta dessa liminar dada na cautelar, que está sendo cassada neste momento.
Ou seja, está se executando o acórdão da Paraíba que estava suspenso pela
cautelar que ora é cassada.
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O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA:

Ele está

integrado pelo acórdão da decisão de hoje. É substituído pela decisão de hoje.
O

SENHOR

MINISTRO

CARLOS

AYRES

BRITTO

(presidente): Com a publicação do nosso acórdão, que substitui o do Tribunal
Regional Eleitoral, nossa decisão terá eficácia.

48

ROn°1.497/PB.

EXTRATO DA ATA

RO n° 1.497/PB. Relator: Ministro Eros Grau. Recorrente:
Cássio Rodrigues da Cunha Lima (Advogados: Luciano José Nóbrega Pires e
outro). Assistente do Recorrente: Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) - Estadual (Advogados: José Eduardo Rangel de Alckmin e outro).
Recorrente: Gilmar Aureliano de Lima (Advogados: Fábio Andrade Medeiros e
outro). Recorrente: José Lacerda Neto (Advogados: Márcio Luiz Silva e outros).
Assistente do Recorrente: Democratas (DEM) - Estadual (Advogados: Admar
Gonzaga Neto e outros). Recorrido: Partido Comunista Brasileiro (PCB) Estadual (Advogados: Marcelo Weick Pogliese e outros). Assistente do
Recorrido: Luciano Cartaxo Pires de Sá (Advogado: Luiz Carlos Madeira).
Assistente do Recorrido: José Targino Maranhão (Advogados: Joelson Dias e
outra).
Usaram da palavra, pelo recorrente, José Lacerda Neto, o
Dr. Márcio Luiz Silva; pelo recorrente, Cássio Rodrigues da Cunha Lima, o
Dr. Eduardo Ferrão; pelo assistente do recorrente, Democratas - DEM, o
Dr. Admar Gonzaga Neto; pelo assistente do recorrente, Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, o Dr. José Eduardo Rangel de Alckmin; pelo
recorrido, Dr. Fernando Neves da Silva; pelo assistente do recorrido, Luciano
Cartaxo Pires de Sá, o Dr. Luiz Carlos Madeira; pelo assistente do recorrido,
José Targino Maranhão, o Dr. Joelson Dias e, pelo Ministério Público Eleitoral,
o Dr. Francisco Xavier.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu os recursos
e cassou a liminar concedida na Medida Cautelar n° 2.230, determinando que
a execução deste julgado se dará com a publicação do acórdão proferido por
esta Corte, independentemente de interposição de embargos de declaração,
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ocasião em que assumirá o cargo de Governador do Estado da Paraíba o
segundo colocado no pleito de 2006, nos termos do voto do relator.
Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes os
Srs. Ministros Joaquim

Barbosa, Eros Grau, Felix Fischer,

Fernando

Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani, e o Dr. Francisco Xavier,
Vice-Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 20.11.2008.
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