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RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.
PRELIMINARES. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. IMPROCEDÊNCIA. IDENTIDADE DE
FATOS. REDISCUSSÃO. POSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO
DO PARTIDO AUTOR POR OUTRO. DESISTÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO. POLO ATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL.
ASSUNÇÃO.
PARTIDO
POLÍTICO.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA.
MÉRITO. PROPAGANDA INSTITUCIONAL.
DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE PODER POLÍTICO.
INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS. APRESENTAÇÕES
MUSICAIS. DESVIO DE FINALIDADE. POTENCIALIDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. O Recurso Contra Expedição de Diploma e a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral são processos autônomos, com
causas de pedir e sanções próprias, razão pela qual a
procedência ou improcedência dessa não é oponível àquele.
Precedentes.
2. A desistência manifestada pelo recorrente no Recurso
Contra Expedição de Diploma não implica extinção do feito
sem resolução do mérito, tendo em vista a natureza
eminentemente pública da matéria. Na espécie, o recorrente
originário, o Partido dos Aposentados da Nação (PAN), foi
incorporado pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), que
requereu a desistência da ação. O pedido foi homologado por
esta Corte e o Ministério Público Eleitoral assumiu a
titularidade da ação.
3. Não há litisconsórcio passivo necessário entre os titulares do
mandato eletivo e os respectivos partidos políticos em Recurso
Contra Expedição de Diploma, pois o diploma é conferido ao
eleito e não à agremiação partidária, que tem prejuízo apenas
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mediato na hipótese de cassação de mandato de seu filiado,
por ter conferido legenda a quem não merecia. Precedentes.
4. O abuso de poder político, para fins eleitorais, configura-se
no momento em que a normalidade e a legitimidade das
eleições são comprometidas por condutas de agentes públicos
que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam
candidaturas, em manifesto desvio de finalidade.
5. Fatos anteriores ao registro de candidatura podem, em tese,
configurar abuso de poder político, desde que presente a
potencialidade para macular o pleito, porquanto a Justiça
Eleitoral deve zelar pela lisura das eleições. Precedentes.
6. Na espécie, em março de 2006, o recorrido Marcelo Déda
Chagas, na condição de prefeito municipal de Aracaju, à conta
de realizar solenidades de inauguração de obras públicas,
convocou a população da capital do Estado e também a do
interior para participar de shows com a presença de cantores e
grupos musicais famosos nacionalmente e, nessas
oportunidades, aproveitou para exaltar os feitos de sua gestão,
depreciar a atuação administrativa do Governo do Estado e
apresentar-se como alternativa política para aquela Unidade da
Federação, transmitindo ao público a mensagem de que seria
o mais apto a governar Sergipe.
7. O reconhecimento da potencialidade em cada caso concreto
implica o exame da gravidade da conduta ilícita, bem como a
verificação do comprometimento da normalidade e da
legitimidade do pleito, não se vinculando necessariamente
apenas à diferença numérica entre os votos ou a efetiva
mudança do resultado das urnas, embora essa avaliação
possa merecer criterioso exame em cada situação concreta.
Precedentes.
8. No caso dos autos, não há elementos suficientes para
comprovar o grau de comprometimento dessas condutas
ilícitas na normalidade e legitimidade do pleito, inexistindo,
portanto, prova da potencialidade lesiva às eleições.
9. Recurso desprovido.
Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
por unanimidade, em rejeitar as preliminares e desprover o recurso, nos termos
das notas de julgamento.
Brasília, 21 de setembro de 2010.

MINISTRQ'ÂWÍR PAkRIttJHO JUNIOR - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR: Senhor
Presidente, o Partido dos Aposentados da Nação (PAN) - Estadual
interpõe, com base no art. 262, IV, do Código Eleitoral', Recurso Contra
Expedição de Diploma (RCED) em desfavor de Marcelo Déda Chagas e
Belivaldo Chagas Silva, respectivamente governador e vice-governador do
Estado de Sergipe, eleitos nas eleições de 2006.
Alega o Recorrente que Marcelo Déda Chagas, no mês de
março de 2006, pouco antes de renunciar ao cargo de prefeito de Aracaju/SE
para se candidatar ao Governo de Sergipe, realizou, às custas do Erário, atos
de promoção pessoal que caracterizam propaganda eleitoral antecipada e
abuso de poder político e econômico.
Os mesmos fatos, antes, foram objeto de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE n° 0812006), que restou improcedente por acórdão do
e. TRE/SE transitado em julgado em 5.12.2007.
O Recorrente enumera as seguintes condutas atribuídas ao
Recorrido Marcelo Déda Chagas, que configurariam propaganda irregular:
a) declarações na imprensa local sobre sua pré-candidatura
ao cargo de Governador do Estado de Sergipe;
b) propaganda institucional no rádio, na televisão e na
imprensa escrita sob o slogan "Em cinco anos Aracaju deu
certo para todos", com nítido caráter eleitoral, conforme

degravações constantes na inicial. Anota que a propaganda
televisiva foi insistentemente reproduzida em todo o Estado,
embora dissesse respeito apenas ao Município de Aracaju/SE,
num total de 650 (seiscentas e cinquenta) inserções durante o
mês de março de 2006;

1 Art. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos:
(...)
IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222
desta Lei, e do art. 41-A da Lei n2 9.504, de 30 de setembro de 1997. (Redação dada pela Lei n° 9.840, de 28.9.1999).
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confecção e distribuição, às custas do Erário, de impressos
para divulgação do Relatório de Gestão de Assistência Social
2005, nos quais há destaque para o nome e imagem do
recorrido;
C)

d) distribuição da "Revista Balanço da Administração Aracaju,
uma cidade para todos", dedicada a comparar a gestão de
Marcelo Déda Chagas com as anteriores do Executivo
Municipal, destacando-se a sua assinatura pessoal no
impresso, em desrespeito à impessoalidade que deve reger as
propagandas institucionais dos entes públicos.
O Recorrente sustenta, ainda, que Marcelo Déda Chagas
promoveu, a pretexto da inauguração de obras e da comemoração do
aniversário de Aracaju/SE, eventos assemelhados a comícios, nos quais se
anunciava a sua candidatura ao cargo de governador.
De acordo com o Recorrente, tais eventos incluíam:
a) discursos com mensagens implícitas de pedido de voto;
b) comparação entre a gestão do recorrido como prefeito de
Aracaju/SE e a gestão do governador do Estado à época,
candidato à reeleição;
c) críticas a obras promovidas pelo então governador do
Estado, seu futuro adversário nas eleições, as quais classificou
como "obras de fachada";
d) convocação da população para participar dos eventos por
meio de panfletos e da mídia televisiva;
e) corpo-a-corpo do Recorrido junto à população;
f) aclamação e foguetório antes dos discursos do Recorrido;
g) presença de diversos políticos do interior do Estado;
h) nos eventos realizados em 23.3.2006, no bairro Bugio, e em
30.3.2006, no bairro Coroa do Meio, utilizou-se uma bandeira
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vermelha com estrelas brancas que identificava o Partido dos
Trabalhadores;
i) realização de shows de artistas conhecidos em âmbito
nacional, contratados por Secretarias Municipais com
superfaturamento, no total de R$772.716,00 (setecentos e
setenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais). Segundo a
exordial, o Município de Aracaju/SE, nos meses de janeiro e
fevereiro de 2006 despendeu mais de quatrocentos mil reais
(R$444.554,95) com publicidade no rádio, televisão, jornal e
produção, ao passo que, no mês de março do referido ano,
período objeto da investigação, foram gastos R$ 1.247.071,20
(um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, setenta e um reais
e vinte centavos) apenas com shows e publicidade televisiva,
além da quantia gasta com propaganda no rádio e nos jornais
e com a produção e distribuição de revistas e panfletos, sendo
que, deste valor, R$ 474.355,29 (quatrocentos e setenta e
quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte nove
centavos) foram gastos apenas com pagamentos à TV Sergipe
e à TV Atalaia.
Após o pedido de renúncia ao cargo de prefeito de Aracaju/SE,
Marcelo Déda Chagas usou outdoors em diversos pontos do Estado, com
fotos e mensagens direcionadas a sua candidatura ao cargo de governador.
Na ótica do Recorrente, tais fatos, em conjunto, configurariam
ilícitos com potencialidade para comprometer a lisura do pleito de 2006, no
qual se sagraram vencedores os ora Recorridos.
O Recorrente acostou aos autos cópia da AIJE n° 0812006, e
requereu o aproveitamento, como prova emprestada, dos elementos que ali
foram produzidos.
Devidamente intimados, Belivaldo Chagas Silva e Marcelo
Déda Chagas, respectivamente vice-governador e governador do Estado de
Sergipe, apresentaram contrarrazões às fis. 830-836 e 842-866.
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O Recorrido Belivaldo Chagas Silva, vice-governador do
Estado de Sergipe, argúi preliminar de coisa julgada, sob alegação de que a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral que apurou os fatos invocados nestes
autos foi julgada improcedente, não podendo ser alvo de novo pronunciamento
judicial.
No mérito, sustenta que os fatos invocados ocorreram antes do
período eleitoral de 2006 e que a respectiva Ação de Investigação Judicial
Eleitoral foi ajuizada em maio daquele mesmo ano, ou seja, antes do pedido de
registro das candidaturas daquele pleito, razão pela qual não podem ser objeto
de Recurso Contra Expedição de Diploma.
Além disso, destaca que não há prova de que Marcelo Déda
Chagas tenha praticado atos de abuso de poder que pudessem comprometer
a lisura do pleito eleitoral de 2006, conforme assentado na decisão que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral que instrui estes autos.
Ao fim, requer a improcedência deste Recurso Contra
Expedição de Diploma.
Por sua vez, o Recorrido Marcelo Déda Chagas aduz
preliminarmente:
a) a existência de coisa julgada, uma vez que a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral que instrui estes autos foi julgada
improcedente;
b) que o Partido dos Aposentados da Nação (PAN), então
Recorrente, foi incorporado pelo Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB) e, portanto, não mais existe razão pela qual se impõe a
extinção do feito;
c) necessidade de citação dos partidos aos quais os Recorridos
são filiados, por serem litisconsortes passivos necessários, o
que não ocorreu na espécie.
No mérito, alega a inexistência de propaganda antecipada e
de abuso do poder econômico e político. Sustenta, em suma, que:
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a) a sua participação nas inaugurações de obras suscitadas
na inicial foi legal, porquanto promovidas antes do período vedado
pela legislação eleitoral, à época em que exercia o cargo de
prefeito de Aracaju/SE, conforme o art. 77 da Lei n° 9.504/972;
b) os shows patrocinados pelo Executivo Municipal de
Aracaju durante os eventos de inauguração de obras e de
comemoração do aniversário da cidade seguiram o modelo
adotado nos eventos promovidos nos anos anteriores;
c) as publicações "Relatório de Gestão da Assistência Social
de 2005" e "Revista Balanço da Administração Aracaju uma
cidade para todos" possuíam conteúdo eminentemente

informativo das medidas implementadas pelo Executivo
Municipal de Aracaju/SE;
d) a divulgação televisiva de atos oficiais não teve conotação
eleitoral, mas sim de prestação de contas à população sobre a
sua administração;
e) não há prova de que os discursos proferidos durante os
eventos de inauguração de obras tiveram cunho eleitoral,
mediante mensagem subliminar de pedido de voto, nem de
que a decoração de tais eventos continha figura apta a
identificar o Partido dos Trabalhadores (PT);
f) os fatos alegados pelo Recorrente não possuem
potencialidade para influir na lisura do pleito, pois foram
realizados antes do período eleitoral, em data na qual sequer
havia candidatura formalizada.
Pelas razões expostas, requerem a extinção do feito sem
resolução do mérito. Caso superadas as preliminares, pedem a citação dos
77.

2 Art.
É proibido aos candidatos a cargos do Poder Executivo participar, nos três meses que precedem o pleito, de
inaugurações de obras públicas.
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro. (Redação da
Lei n°
à época dos fatos)
Art.
É proibido a qualquer candidato comparecer, nos (três) meses que precedem o pleito, a inaugurações de
obras públicas. (Redação dada pela Lei n°
de

9.504197
77.

12.034, 2009)

3

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do registro ou do diploma.
(Redação dada pela Lei n°
de

12.034, 2009)
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partidos políticos aos quais são filiados os Recorridos e o improvimento deste
Recurso Contra Expedição do Diploma.
À fl. 984, o então relator, Ministro Felix Fischer, determinou a
regularização da representação processual do recorrente, tendo em vista a
incorporação do Partido dos Aposentados da Nação (PAN) pelo Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), o qual se manifestou pela ausência de interesse
no prosseguimento do feito, requerendo a sua extinção sem resolução de
mérito (fI. 986).
Instada a se manifestar, em 2.3.2009, a d. Procuradoria-Geral
Eleitoral insurgiu-se contra o pedido de desistência formulado pelo PTB e
pugnou pelo prosseguimento do processo por se tratar de matéria de ordem
pública. Além disso, opinou pelo "retorno dos autos para decidir sobre eventual
legitimidade ativa superveniente" (fls. 1.897-1.900).

Diante da manifestação ministerial, em 3.3.2009, o e. Ministro
Felix Fischer indeferiu o pedido de extinção do processo (fI. 1.011).
Contra essa decisão, Marcelo Déda Chagas, Belivaldo
Chagas Silva e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - Estadual
interpuseram agravos regimentais, aos quais foi negado provimento por esta
c. Corte, em acórdão assim ementado (fls. 1.044-1.045):
«AGRAVOS REGIMENTAIS COM O MESMO OBJETO. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006. PEDIDO
DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO Do
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. LEGITIMIDADE ATIVA
SUPERVENIENTE. POSSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Em recurso contra expedição de diploma, a desistência manifestada
pelo recorrente não implica extinção do feito sem tesolução do
mérito, tendo em vista a natureza eminentemente pública da matéria.
Precedentes: REspe n° 26. 146/TO, Rel. Mi,,. José Delgado, DJ de
22.3.2007; AgRgREspe n° 18.8251MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter,
DJ de 27.4.2001.
2. Não há interesse recursal antes que seja proferida decisão que
contrarie interesse jurídico do recorrente. Na espécie, a decisão
agravada não assentou ser indispensável que o Parquet assuma o
polo ativo para que este RCED tenha prosseguimento, mesmo
porque o Ministério Público Eleitoral ainda não se pronunciou a
respeito do seu interesse em assumir a titularidade da ação. Assim,
neste ponto, falta interesse recursal aos agravantes.
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3. Agravos regimentais não providos."
Após a publicação do acórdão em 7.5.2009, os autos foram
encaminhados à d. Procuradoria-Geral Eleitoral, que opinou pela rejeição das
preliminares e, no mérito, pelo acolhimento do Recurso Contra Expedição
de Diploma (fls. 1.946-1.962).
À fl. 1.966, João Alves Filho, segundo colocado no pleito de
2006, requereu fosse desconsiderado o pedido de ingresso no feito
formulado em 2.2.2009 (fls. 992-994).
Remetidos os autos ao d. Ministério Público Eleitoral, em
27.8.2009, para que se manifestasse sobre o interesse em assumir a autoria
desta ação (fi. 1.968), o mesmo requereu, na mesma data, o prosseguimento
do feito, com sua inclusão no polo ativo, com o acolhimento dos
"pedidos estampados na inicial" (fl. 1.970).
O Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) formulou petição
insistindo no pedido de extinção do processo, sem julgamento de mérito, e
na exclusão de seu nome e de seu presidente da capa dos autos
(fis. 1.974-1.975), argumentando que o Ministério Público "não se pronunciou
tempestivamente sobre o assunto" (fI. 1.978).
Em decisão monocrática de 8.9.2009, proferida às
fis. 1.977-1.981 o e. Ministro Felix Fischer deferiu o pedido de desistência
formulado à fi. 986 e determinou a exclusão do nome do então postulante
da capa dos autos. Não obstante, determinou o prosseguimento do feito
com a inclusão do Ministério Público no polo ativo da demanda. Entendeu
Sua Excelência que "diante da natureza eminentemente pública da matéria
versada nestes autos, pode o Ministério Público Eleitoral assumir a titularidade
deste RCED, na condição de substituto processual." (fi. 1.980)
Irresignado, o Partido Trabalhista Brasileiro interpôs agravo
regimental (fls. 1.983-1.984), que não foi provido por esta c. Corte, nesses
termos (fls. 1.116-1.117):
"AGRAVOS REGIMENTAIS COM O MESMO OBJETO. RECURSO
CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÕES 2006. PEDIDO
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DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PROCURADOR-GERAL ELEITORAL. LEGITIMIDADE ATIVA
SUPERVENIENTE. COMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA.
NÃO PROVIMENTO.
1. Em recurso contra expedição de diploma, a desistência manifestada
pelo recorrente não implica extinção do feito sem resolução do
mérito, tendo em vista a natureza eminentemente pública da matéria.
Precedentes: REspe n° 26. 146/TO, Rel. Mm. José Delgado, DJ de
22.3.2007; AgRgREspe n° 18.8251MG, Rel. Mm. Waldemar Zveiter,
DJ de 27.4.2001.
2. Embora não haja previsão expressa para que o Ministério Público
assuma o polo ativo da demanda, tal medida é justificada pela
relevância do interesse público ínsito na demanda e por analogia,
nos art. 90 da Lei 4.717165 (GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral.
2 ed. Belo Horizonte: DeI Rey, 2008. p. 341), e nos arts. 82, III
e 499, 211 CPC. (REsp 8.536, Rei. Mm. Paulo Brossard,
DJ 24.3.1993; REspe n° 15. 085/MG, Rei. Mm. José Eduardo
Alckmin, DJ de 15.5.1998. No caso, a primeira oportunidade em que
se poderia dar vista ao Ministério Público para que, expressamente,
se manifestasse sobre seu interesse em assumir a autoria desta
ação ocorreu com o despacho datado de 20.8.2009, após a decisão
monocrática (fis. 1.902-1.903) que indeferiu o pedido de extinção do
feito, em razão do pedido de desistência do PTB, e o acórdão que
confirmou tal decisão (publicado em 29.4.2009 fis. 1.936-1.944).
Houve manifestação do Parquet no mesmo dia em que recebeu os
autos na Secretaria (27.8.2009), não havendo falar em preclusão da
pretensão ministerial de assumir o polo ativo da demanda. Frise-se
que o deferimento do pedido de desistência ocorreu somente em
8.9.2009 (fis. 1.977-1.981).
3. O c. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do
HC n° 67.759, DJ 1.7.1993, Rei. Mm. Celso de Mello, tem afirmado
que o princípio do promotor natural não existe no ordenamento
jurídico brasileiro, com aplicabilidade imediata. Orientação
reafirmada no HC 84.468, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 29.6.2007 e
HC 90.277, Rel a. Min a. Ellen Grade, DJe 1°.8.2008. No mesmo
sentido, o e. Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou:
AG 8. 789/PB, Rel. Mm. Eros Grau, DJe de 20.5.2009 e AREspe
28.4681PB, Rel. Mm. Eros Grau, DJe de 13.8.2008.
4. Ainda que fosse admitido o princípio, no caso, a competência do
c. TSE para julgamento do recurso contra expedição de diploma tem
natureza originária (ARCED n.° 656, Rel. Mm. Carlos Velioso,
DJ 21.11.2003, Referendo MC/DF, Rel. Min. Eros Grau, 30.9.2009 e
1 0. 10. 2009). Daí decorre a atribuição do Procurador-Geral Eleitoral
para dar continuidade ao RCED (art. 74, II e III, da Lei n° 1.34115 1).
5. Embora não tenha sido objeto da decisão agravada, defere-se
como pedido autônomo o desentranhamento dos documentos de
fis. 992-1.884 e 1.999, uma vez que João Alves Filho não integra a
lide em nenhuma condição.
6. Agravos regimentais não providos."
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Às fls. 1.141-1.142, o e. Ministro Felix Fischer renovou o prazo
para que o Ministério Público Eleitoral trouxesse aos autos o inteiro teor da
AIJE n° 0812006, bem como determinou a intimação dos requeridos para que
se pronunciassem sobre o seu interesse na produção de prova testemunhal.
Após as manifestações do Parquet (fls. 1.146-1.147) e de
Marcelo Déda Chagas (fis. 1.149-1.156), o e. Ministro Relator originário
deferiu maior prazo para que o Ministério Público Eleitoral juntasse a prova
documental pretendida, bem como deferiu a oitiva apenas das testemunhas
Antônio Fernando Valeriano, Álvaro Joaquim Fraga e Marcos Antônio Fontes
da Silva.
Foram juntados documentos pelo Ministério Público Eleitoral
(fis. 1.161-2.112) e deferido pedido de vista aos Recorridos (fI. 2.125).
Marcelo Déda Chagas manifestou-se às fls. 2.127-2.138 e
também juntou documentos (fls. 2.139-2.654).
Em razão do término do biênio do e. Ministro Felix Fischer, os
autos foram a mim redistribuídos em 14.4.2010 (fl. 2.656).
Às fls. 2.659-2.660, Marcelo Déda Chagas requereu a
desistência da prova testemunhal, o que foi por mim deferido (fl. 2.667). Nesse
mesmo despacho, determinei às partes que apresentassem alegações finais.
O Ministério Público Eleitoral apresentou suas alegações finais
às fis. 2.673-2.683, Marcelo Déda Chagas às fls. 2.689-2.756, e Belivaldo
Chagas Silva à fI. 2.761.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ALDIR PASSARINHO JUNIOR (relator):
Senhor Presidente, trata-se de Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED)
interposto pelo Partido dos Aposentados da Nação (PAN) - Estadual, com
base no art. 262, IV, do Código Eleitoral, em desfavor de Marcelo Déda

RCEd n o 661 (34712-03.2006.6.00.0000)/SE
4

iPÀ
4

Chagas e Belivalcio Chagas Silva, respectivamente governador e
vice-governador do Estado de Sergipe eleitos em 2006, pela suposta prática de
atos de promoção pessoal, às custas do erário municipal, que caracterizariam
propaganda eleitoral antecipada e abuso de poder político e econômico.
Passo, inicialmente, ao exame das preliminares suscitadas
pelos Recorridos.
1. DA POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, EM RECURSO CONTRA A
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA, DE MATÉRIA EXAMINADA EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL JULGADA IMPROCEDENTE.
O Recurso Contra Expedição de Diploma é instrumento
processual adequado à proteção do interesse público na lisura do pleito, assim
como o é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE). Cada uma dessas
ações, todavia, constitui processo autônomo, com causas de pedir próprias e
consequências distintas.
Na AIJE, apura-se o uso indevido, desvio ou abuso do poder
econômico ou do poder de autoridade, ou utilização indevida dos meios de
comunicação social, de acordo com o estabelecido no art. 22 da
Lei Complementar n° 64I90.
O objeto do RCED, por sua vez, é mais amplo em comparação
à AIJE, a teor do que dispõe o art. 262 do Código Eleitora l4 . Além disso, o
Recurso Contra Expedição de Diploma possui larga dilação probatória, o que
dá azo à possibilidade de se chegar a conclusão diversa do arremate de outras
ações eleitorais, mesmo na hipótese de os mesmos fatos terem sido
analisados. Nesse sentido:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça
Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e
pedir abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de
partido político, obedecido o seguinte rito:
"Ai-t. 262. O recurso contra expedição de diploma caberá somente nos seguintes casos:
- inelegibilidade ou incompatibilidade de candidato;
II - errônea interpretação da lei quanto à aplicação do sistema de representação proporcional;
III - erro de direito ou de fato na apuração final, quanto à determinação do quociente eleitoral ou partidário, contagem
de votos e classificação de candidato, ou a sua contemplação sob determinada legenda;
IV - concessão ou denegação do diploma em manifesta contradição com a prova dos autos, nas hipóteses do art. 222
desta Lei, e do art. 41-A da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997. (Redação dada pela Lei n 9.840, de 28.9.1999)"
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"AGRAVOS REGIMENTAIS. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO
COMO ESPECIAL. PROVIMENTO. RECURSO CONTRA
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. ELEIÇÃO MUNICIPAL. 2008. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL.
INDEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA.
1.A atual jurisprudência deste Tribunal vem-se orientando no sentido
de ser cabível a ampla dilação probatória nos recursos contra
expedição de diploma, ainda que fundados no art. 262, IV, do Código
Eleitoral, desde que o autor indique, na petição inicial, as provas que
pretende produzir.
2. Se a produção de provas requerida a tempo e modo pela parte
não é oportunizada, e a ação é julgada improcedente por
insuficiência de prova, configurado está o cerceamento de defesa.
Precedentes.
3. A ação de impugnação de mandato eletivo, a ação de investigação
judicial eleitoral e o recurso contra expedição de diploma são
instrumentos processuais autônomos com causa de pedir própria.
Precedentes.
4. Os argumentos trazidos no recurso não são suficientes a ensejar a
modificação da decisão agravada.
5.Agravos regimentais desprovidos."
(AgR-RO n° 2.3591SP, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJE de 10.2.2010)

Ainda, no mesmo sentido: AgR-Al n° 11.734/PA,
Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJE de 10.12.2009; QO-RCED n° 671/MA,
Rei. Mm. Ayres Britto, DJ de 5.11.2007; AgR-REspe n° 25.301IPR,
Rei. Mm. Gerardo Grossi, DJ de 7.4.2006; AgR-REspe n° 26.276/CE,
Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJ de 7.8.2008; REspe n° 35.923/SP,
Rei. Mm. Felix Fischer, DJE de 14.4.2010; RCED n° 6961GO, Rei. Mm. Ricardo
Lewandowskj, DJE de .5.4.2010; AgR-AI n o 11.734/PA, Rei. Mm. Marcelo
Ribeiro, DJE de 10.12.2009; AgR-REspe n° 28.025/RJ; Rei. Mm. Ricardo
Lewandowski, DJE de 1110912009; RCED no 703/SC, Rei. Mm. Felix Fischer,
DJE de 01/09/2009; AgR-Ai n° 7.191/BA, Rei. Mm. Joaquim Barbosa, DJE de
26.9.2008; REspe n° 28.01 5/RJ, Rei. Mm. José Delgado, DJ de 30.8.2008.
Portanto, no caso dos autos, não prospera a preliminar
apontada pelos Recorridos de que seria impossível rever, em sede de Recurso
Contra Expedição de Diploma, a decisão judicial já proferida em Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, ainda que os fatos sejam comuns a ambas as
ações.
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Rejeito a preliminar.
2. DA ALEGADA NECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA
SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DO PARTIDO DOS APOSENTADOS
DA NAÇÃO (PAN) - RECORRENTE ORIGINÁRIO - AO PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO (PTB)
Conforme noticiado nestes autos, o Partido dos Aposentados
da Nação (PAN), Recorrente originário, foi incorporado ao Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), nos termos da Resolução-TSE n° 22.519, Rel. Mm. José
Delgado, DJ de 28.3.2007.
Em razão disso, o Recorrido Marcelo Déda Chagas pugna
pela extinção do feito pela superveniente inexistência do Recorrente.
No ponto, não há o que discutir, porquanto a questão já foi
decidida incidentalmente por esta c. Corte, que homologou a desistência
da ação requerida pelo PTB, bem como a assunção do polo ativo da ação
pelo Ministério Público Eleitoral, como relatado.
Afasto a preliminar.
3 DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS RECORRIDOS
E SEUS RESPECTIVOS PARTIDOS POLÍTICOS
A última preliminar levantada pelo Recorrido Marcelo Déda
Chagas diz respeito à suposta existência de litisconsórcio passivo necessário
entre os Recorridos e seus respectivos partidos políticos.
O Recorrido baseia-se na premissa de que, sendo os partidos
políticos os verdadeiros detentores do mandato eletivo, tal como assentado por
esta c. Corte no julgamento da Consulta n° 1.40711)F, Rel. Min. Ayres Brifto,
DJ de 28.12.2007, a citação dele é imprescindível, por serem litisconsortes

necessários.
Prima fade, anoto que a hipótese dos autos é diversa daquela

disciplinada pela Res.-TSE n o 22.61012007. Nela, a c. Corte Eleitoral, em
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cumprimento à determinação do c. STF 5, disciplinou o processo de perda de
cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa, bem
como a ação de justificação de desfiliação. Tal regramento, portanto, teve por
objetivo proteger o vínculo entre o candidato e o partido político pelo qual se
elegeu. Daí a fidelidade partidária. Não por outra razão, o principal legitimado a
propor a ação é o partido, nos termos do art. 1 0, caput, da aludida Resolução,
verbis:
"Art. l. O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça
Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de
desfihiação partidária sem justa causa."

Nos processos que versam sobre cassação de diploma, além
de não haver disposição legal que imponha o litisconsórcio necessário entre o
partido e seu candidato/representante, a natureza da relação jurídica não
permite que se chegue à mesma conclusão acerca da infidelidade partidária. A
cassação decorrente de abuso de poder, tal como se pleiteia nestes autos, não
implica a perda ou a restrição de um direito do partido, mas, sim, trata-se de
consectário lógico da conduta ilícita praticada pelo candidato. O diploma, pois,
é conferido ao eleito e não ao respectivo partido político, que tem prejuízo
apenas mediato na hipótese de cassação de mandato de seu filiado, por ter
conferido legenda a quem não merecia.
A respeito da ausência de litisconsórcio necessário entre o.
filiado e seu partido político, o e. Mm. Marco Aurélio Mello, assim decidiu no
REspe no 11.422/ES, DJde 12.11.1993:
"Distintas são as situações em que se impugna o registro de
determinado candidato e aqueloutra em que em jogo já se encontra
o plóptiu dipluriia expedido. No que concerne a este, o titular do
direito substancial é o próprio candidato, não se podendo, ainda que
se vislumbre legitimação concorrente à defesa, concluir pela
necessidade da citação do partido político. Descabe cogitar, na
espécie, da prolação de sentença a surtir efeitos no tocante a
pessoas diversas. Tenho como desnecessária a citação do partido
político, razão pela qual concluo pela ausência de vulneração ao
artigo 47 do Código de Processo Civil, e não conheço do recurso no
particular."

Cf. Mandados de Segurança nos 26.602, 26.603 e 26.604.
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A jurisprudência atual do c. TSE converge com o entendimento
esposado ao assentar que "o litisconsórcio necessário entre o candidato e o
partido pelo qual concorreu ás eleições somente incide na hipótese de pedido
de perda de mandato por infidelidade partidária, com a disciplina dada
pela Resolução 22.610-TSE." (destaquei) (RO n° 1.589/RJ, Rei. Mm. Ricardo

Lewandowski, DJEde 11.2.2010).
Trago à colação, ainda, nesse mesmo sentido, os seguintes
julgados: RCED n° 739/RO, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJE 20.5.2010;
RCED n° 743/RJ, Rei. Mm. Ricardo Lewandowski, DJE de 19.11.2009;
RO no 1.4971P13, Rei. Mm. Eros Grau, DJE de 2.12.2008; AgR-REspe
no 25.910/PR, Rei. Min. Gerardo Grossi, DJde 6.12.2006.
Por essas razões, rejeito a preliminar.
4.00 MÉRITO
Ultrapassadas as preliminares, examino o mérito da demanda.
Inicialmente, cabe destacar tratar-se de fato incontroverso, nos
presentes autos, que o governador, ora Recorrido, à época dos fatos objetos
desta ação, já havia assumido publicamente a intenção de concorrer à
reeleição.
Os documentos de fis. 127-141 corroboram as alegações do
Recorrente nesse sentido. Constituem eles cópias de jornais impressos que
circulam no Estado de Sergipe, tais como Jornal do Dia, Correio de Sergipe,
Cinform e Jornal da Cidade, em que há diversas declarações de Marcelo Déda
Chagas e de seus aliados denotando intuito de concorrer ao Governo do
Estado.
Fixada tal premissa, passo à análise de cada fato tido por
irregular pelo Recorrente.
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4.1. DO DESVIRTUAMENTO DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

Alega o Recorrente que Marcelo Déda Chagas, ainda prefeito
de Aracaju/SE, promoveu "durante todo o mês de março de 2006 uma maciça
campanha promocional - a título de propaganda institucional do Governo
Municipal - de todas as realizações da sua gestão à frente do Município de
Aracaju, ressaltando que 'em cinco anos Aracaju deu certo para todos', slogan
este repetido insistentemente na mídia televisiva, radiofônica e impressa,
inclusive outdoors, cujas peças publicitárias apresentam conteúdo alheio ao
obrigatório caráter educativo, informativo ou de orientação social (art. 37 §

11

da CF), e, ao revés, detêm nítido caráter eleitoreiro, conforme se infere dos
anúncios de jornais ( ... ) e dos 11 diferentes VTs constantes das fitas anexas

(...)"(fls. 6-7).
Tal matéria, como já salientado ao longo do voto, foi objeto da
AIJE no 0812006, julgada improcedente pelo e. TRE/SE (fis. 876-898).
Compulsando os autos, verifica-se que a publicidade
institucional consubstanciou-se em: a) publicações na mídia impressa relacionadas
a melhorias urbanísticas e educacionais promovidas no Município de Aracaju/SE
(fls. 142-148); b) veiculação de publicidade institucional em rádio e televisão a
respeito das realizações da gestão de Marcelo Déda Chagas à frente da
Prefeitura de Aracaju (degravação na inicial - fls. 7-11 - mídias em formato
DVD às fls. 970-971); c) uso de outdoors com dizeres favoráveis a Marcelo
Déda Chagas (fls. 222-223); d) distribuição do informativo "Relatório de gestão
da assistência social 2005" (fls. 290-315 e 1.163-1.189) e do informativo
"Aracaju deu certo - Um balanço dos cinco anos da administração 'Aracaju,
uma cidade para todos" (fls. 24 1-288).
4.1.1. DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM JORNAIS
IMPRESSOS
Para comprovar o aludido desvirtuamento da publicidade
institucional divulgada em jornais de Sergipe, que teria se transmudado em
propaganda eleitoral antecipada em favor de Marcelo Déda Chagas, o
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Recorrente trouxe aos autos as cópias de jornais impressos (Jornal da Cidade e
Jornal do Dia) - fis. 142-148 (novas cópias foram juntadas às fis. 1.477-1.483) -'
todos do mês de março de 2006, nos quais há divulgação de obras públicas
realizadas no município de Aracaju/SE e melhorias na área da educação.
Em virtude de o conteúdo das publicações ser semelhante,
menciono apenas duas, a título de ilustração:
"COMPROMISSO
FOI POR ISSO QUE ARACAJU DEU CERTO
ORLA DO BAIRRO INDUSTRIAL
CARTÃO POSTAL DA ZONA NORTE
Quem chega no Bairro Industrial, fica encantado com a beleza da
nova orla. Tudo isso, graças ao inédito investimento que a Zona Norte
recebeu em turismo, fazendo gerar novos empregos e movimentando o
comércio local. Um verdadeiro presente da Prefeitura para todos os
moradores que acreditaram na mudança e no compromisso desta
administração em promover orgulho e dignidade para todos.
Aracaju
Prefeitura da Cidade" (Jornal da Cidade - 12 e 13.3.2006 - fl. 144)
"EDUCAÇÃO
FOI POR ISSO QUE ARACAJU DEU CERTO
60,9% DE APROVAÇÃO NAS ESCOLAS PÚBLICAS
Nos últimos cinco anos o número de matrículas na pré-escola
aumentou em 25%. Além disso, foram construídas cinco novas
escolas, entro elas a Escola Municipal de Ensino Fundamental
Manoel Bonfim, no conjunlo Buyiv.
Também foi realizado concurso público para a contratação de novos
professores e desenvolvido um extenso programa de reforma e
ampliação das unidades escolares.
A Prefeitura investe em educação porque acredita que assim o futuro
pode ser muito mais feliz para todos.
Aracaju
Prefeitura da Cidade" (Jornal da Cidade - 24.3.2006 - fl. 145)

Estou em que não houve, no ponto, desvirtuamento da
publicidade institucional. Para melhor compreensão, transcrevo o art. 37, § 1°, da
Constituição Federal:
"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
-,
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obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
1 1. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas
dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos."

A publicidade dos atos de governo, pois, decorre de princípio
constitucional, que confere transparência à atividade estatal. A respeito, diz
J. Cretelia Júnior, em Comentários à Constituição de 1988, v. 4, pp. 2.252-3:
"O caráter educativo, informativo ou de orientação social da
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos é imposição da regra jurídica constitucional. O Chefe
do Executivo, ao inaugurar escola ou biblioteca, dará especial ênfase
ao empreendimento, assinalando a importância educativa do ato. Do
mesmo modo, será educativa e informativa toda publicidade em
torno da importância da instalação de pontos de saúde e de
vacinação para enfrentar surtos epidemiológicos.
A orientação social também deverá estar presente na publicidade de
atos e campanhas dos órgãos públicos, dando-se instruções ao povo
a respeito da importância, para a coletividade, das medidas que
estão sendo tomadas, no setor visado."

Não se pode olvidar, é bem verdade, que a propaganda
institucional da administração beneficia indiretamente o chefe do poder
executivo, O que não é tolerado pela Constituição é que, à conta de
publicidade institucional, o administrador se promova. Por essa razão é
necessário analisar o conteúdo de cada divulgação para verificar eventual
excesso.
Assim, no caso, observo que em nenhum dos informes
citados houve alusão explícita ao então prefeito de Aracaju/SE ou a uma
provável candidatura. Embora existissem referências à Prefeitura Municipal
de Aracaju, o que é até natural, em momento algum houve vinculação entre
o órgão e a pessoa do então prefeito. O foco das informações está nos
empreendimentos realizados no Município. Não há promoção de Marcelo
Déda Chagas, ora Recorrido, mas somente nota, de cunho informativo, à
população sobre a gestão pública.
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Assim, concluo que, no particular, as provas revelam
exclusivo caráter informativo do texto, que individualiza obras e
melhorias promovidas pelo governo municipal, buscando dar publicidade
aos empreendimentos estatais concretizados, inexistindo qualquer
irregularidade.
4.1.2. DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM RÁDIO E
TELEVISÃO
O Recorrente argumenta que durante todo o mês de março de
2006 o Recorrido Marcelo Déda Chagas promoveu, no rádio e na televisão,
maciça campanha de divulgação de todas as suas realizações na Prefeitura
Municipal de Aracaju/SE a título de publicidade institucional e às custas do
Erário.
Aduz que o slogan "Em cinco anos Aracaju deu certo para
todos" foi repetido com frequência na publicidade institucional, sem observância
dos ditames constitucionais previstos no art. 37, § l, pois teria havido "nítido
caráter eleitoreiro" (fi. 7).

Assevera, ainda, que as peças publicitárias indicadas na inicial
"foram insistentemente reproduzidas nos dois canais abertos de maior
audiência em todo o Estado (TV Sergipe e TV Atalaia), em que pese dizerem
respeito apenas ao município de Aracaju, num total de 650 inserções
distribuídas ao longo de toda a programação nos trinta dias do mês de março,
mormente no horário nobre" (fls. 11-12).

Cabe, então, identificar se essa publicidade conferiu, como
alegado, exposição abusiva ao ora Recorrido.
Em que pesem tais alegações, os vídeos (mídias DVD)
juntados aos autos não fazem referência à figura de Marcelo Déda Chagas,
então prefeito de Aracaju/SE, ora Recorrido - seja à sua imagem ou ao seu
nome. Limitam-se a divulgar as ações do governo e a informar à população a
respeito de obras e serviços públicos. Vejamos:
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- Nos DVD's de fil. 970, nos quais foram gravados 7 VT's,
verifica-se que as vinhetas divulgam o seguinte conteúdo:
1) Comercial 7: Recebimento do Bolsa Família por parte de mais de 20 mil
famílias; 2) Comercial 9: Construção de mais quarenta praças no Município de
Aracaju/SE; 3) Comercial 17: Convite à população para a festa de inauguração
Hospital Municipal Augusto Franco com show da banda Exaltasamba;
4) Comercial 18: Convite à população para a festa de entrega das obras da
Coroa do Meio com show do cantor Daniel; 5) Comercial 19: Entrega do
CEMAR - Centro de Especialidades Médicas, no Bairro Siqueira Campos (com
uma breve imagem da inauguração com show do cantor Dudu Nobre);
6) Comercial 20: Entrega da Unidade de Saúde da Família no Bairro Cidade
Nova (a placa de inauguração, com o nome do Prefeito Marcelo Déda Chagas,
aparece por apenas 1 segundo); 7) Comercial 21: Entrega do Hospital
Municipal da Zona Norte (com uma breve imagem da inauguração com show
do cantor Fábio Júnior).
Ao final de cada uma das vinhetas, o locutor encerrava a
apresentação com o seguinte slogan: "Prefeitura da cidade. Em cinco anos,
Aracaju deu certo para todos."

II - No DVD de fl. 971, no qual foram gravados 22 VT's,
verifica-se que as vinhetas divulgam o seguinte conteúdo:
1) Urbanização da Avenida São Paulo; 2) Recapeamento de 280km de ruas e
avenidas; 3) Criação do SAMU; 4) Recebimento do Bolsa Família por parte de
mais de 20 mil famílias; 5) Aumento em 25% do número de matrículas na
pré-escola; 6) Entrega da Unidade de Saúde da Família no Bairro Cidade Nova
(a placa de inauguração, com o nome do Prefeito Marcelo Déda Chagas,
aparece por apenas 1 segundo); 7) Entrega do CEMAR - Centro de
Especialidades Médicas, no Bairro Siqueira Campos (com uma breve imagem
da inauguração com show do cantor Dudu Nobre); 8) Reurbanização da Coroa
do Meio; 9) Construção da Orla do Bairro Industrial; 10) Clipe promocional do
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Município de Aracaju 6 ; 11) Convite à população para a festa de entrega do
CEMAR com show do cantor Dudu Nobre; 12) Convite à população para a
festa de entrega das obras da Coroa do Meio com show do cantor Daniel;
13) Convite à população para a festa de entrega do Hospital da Zona Norte
com show do cantor Fábio Júnior; 14) Convite à população para a festa de
entrega do Hospital Municipal Augusto Franco com show da banda
Exaltasamba; 15) Convite à população para show da cantora Ana Carolina em
comemoração aos 151 anos de Aracaju/SE; 16) Convite à população para a
festa de entrega das obras realizadas no loteamento Ângela Catarina com
show do cantor Agnaldo Timóteo; 17) Convite à população para a festa da

entrega da recuperação ambiental do Morro do Avião e da pavimentação de
ruas do Conjunto Padre Pedro com show do cantor Luiz Caldas; 18) Convite
para a cerimônia de transmissão do cargo de prefeito em virtude da renúncia
de Marcelo Déda Chagas; 19) Apresentação da política de habitação do
Município de Aracaju/SE; 20) Entrega do Hospital Municipal da Zona Norte
(com uma breve imagem da inauguração com show do cantor Fábio Júnior);
21) Construção de mais quarenta praças no Município de Aracaju/SE;
22) Reurbanização do Bairro Santa Maria, macrodrenagem e recuperação do
Morro do Avião, pavimentação de ruas, abertura de novas avenidas,
construção de canais, casas populares, escolas e espaços de lazer.
Ao final das vinhetas, exceto a de n° 18, o locutor encerrava a
apresentação com o seguinte slogan: "Prefeitura da cidade. Em cinco anos,
Aracaju deu certo para todos."

6

Letra da música de fundo:

«Sentimentos são momentos, são memórias,
dentro de um peito aberto
que não se perdem com o tempo porque a história
reserva um lugar certo
para quem transformou a confiança
na mais pura satisfação
para quem trabalhou com perseverança
e com o coração
Sou feliz, sou feliz, sou feliz aqui
Meu sorriso reflete a vida de quem viu Aracaju progredir
Sou feliz, sou feliz, sou feliz aqui
Bata no peito e diga Aracaju sou feliz aqui
Sou feliz, sou feliz, sou feliz aqui
Bata no peito e diga Aracaju sou feliz aqui."
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Do material colacionado pelo Recorrente, à exceção dos
convites destinados à população para os shows de inauguração de obras, que
serão analisados em tópico a seguir (4.2), extrai-se o exclusivo caráter
informativo do texto, ao identificar as obras realizadas pelo governo e os
serviços que se encontravam disponíveis para a população. Por meio do
informe publicitário, buscou-se dar publicidade sobre atos e empreendimentos
estatais concretizados, identificando o responsável e realizador, no caso o
governo municipal de Aracaju/SE.
Não houve promoção da figura do então prefeito municipal
Marcelo Déda Chagas, ora Recorrido. A propaganda institucional limitou-se a
informar, de modo geral, à população, sobre a gestão pública. Verifica-se que
a ênfase da mensagem estava na obra, no empreendimento ou serviço
realizado pelo Município de Aracaju/SE, não se vislumbrando a presença de
informes publicitários que extrapolassem os limites permitidos pela Constituição
Federal.
Quanto à alegação de que o Recorrido teria utilizado o slogan
"Aracaju deu certo para todos" em sua campanha ao governo do Estado, não
há prova nos autos.
No que se refere à importância de R$ 474.355,29 (quatrocentos
e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove
centavos) despendida com a publicidade institucional do Município de
Aracaju/SE no mês de março de 2006, embora tenha sido elevada, não é
suficiente, isoladamente, para a caracterização do abuso, mormente porque a
veiculação observou os limites impostos pela Constituição Federal (art. 37, § 11).
Na espécie, não foi demonstrado o eventual proveito à
candidatura do Recorrido em razão dos supostos gastos excessivos nem
mesmo com provas indiretas, motivo pelo qual é improcedente a alegação de
abuso.
Como esclarecido anteriormente, possível que a publicidade
institucional seja desvirtuada para o enaltecimento de determinada pessoa
pública. Todavia, na espécie em exame, o foco do conteúdo da divulgação não
mirava o então prefeito, ora Recorrido, mas, como demonstrado, as obras
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realizadas em sua gestão à frente da Prefeitura de Aracaju/SE que chegava ao
fim.
Assim, no caso concreto, tendo em conta o exclusivo caráter
informativo da divulgação, torna-se irrelevante para efeito de abuso de podr o
fato de a publicidade ter sido veiculada por centenas de vezes (frise-se:
apenas durante o mês de março de 2006), já que sequer houve promoção
pessoal ou propaganda subliminar em favor do ora Recorrido Marcelo Déda
Chagas.
4.1.3. DA SUPOSTA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM
OUTDOORS

Sustenta o Recorrente que Marcelo Déda Chagas utilizou-se
de propaganda institucional em seu favor também por meio de outdoors.
Contudo, da análise das provas carreadas aos autos, não se
pode chegar à conclusão pretendida pelo Recorrente.
Às fls. 222-223 (novas cópias às fis. 1.557-1.558), existem
apenas quatro cópias de fotografias dos mencionados engenhos publicitários,
que veicularam as seguintes mensagens: "Valeu, Déda. Aracaju continua com
você" e "Valeu Déda. Os aracajuanos estarão sempre ao seu lado".
Para que tal publicidade fosse considerada institucional era
imprescindível a comprovação de que seu gasto foi custeado pela
Administração, o que, na espécie, não foi demonstrado. Ao contrário, extrai-se
do ofício de fls. 341-343, assinado pelo representante da empresa Aracaju
Outdoor Ltda., responsável pela confecção das peças publicitárias, que o
Diretório Estadual do Partido Comunista do Brasil (PC do B) subvencionou a
feitura de dez outdoors em homenagem a Marcelo Déda Chagas. Outros dez
teriam sido veiculados "a título de bonificação" (fl. 342). Logo, comprovado
que o custeio do material publicitário, (sem cunho eleitoral, diga-se de
passagem), deu-se com dinheiro privado, concluo que não houve
publicidade institucional.
Sobre o tema, colaciono a doutrina de José Jairo Gomes:
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"( ... ) a publicidade institucional dever ser realizada para divulgar de
maneira honesta, verídica e objetiva os atos e feitos da Administração,
sempre se tendo em foco o dever de bem informar a população.
Para configurar-se, deve ser custeada com recursos públicos e
autorizada por agente público. A propaganda paga com dinheiro
privado não é institucional" (destaquei) (COMES, José Jairo.

Direito Eleitoral. 4 ed. Belo Horizonte: Dei Rey, 2009, p. 348)

Essa também é a jurisprudência do c. TSE. Confira-se:
AgR-REspe n° 25.085/SP, Rei. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
10.3.2006; AG 5.565/SP, Rei. Min. Caputo Bastos, DJde 26.8.2005.
Por outro lado, não há qualquer outro elemento nos autos
que permita reconhecer a ocorrência de abuso de poder econômico
decorrente de promoção pessoal, pois foram apresentadas cópias de
fotografias de apenas quatro outdoors sem a indicação do alcance da
divulgação.
Logo, descabe falar em abuso de poder.
4.1.4. DA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO INFORMATIVO "RELATÓRIO
DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2005" E DO "ARACAJU DEU
CERTO - UM BALANÇO DOS CINCO ANOS DA ADMINISTRAÇÃO
'ARACAJU, UMA CIDADE PARA TODOS"
O Recorrente defende que Marcelo Déda Chagas confeccionou
às custas do Erário "Relatório de Gestão de Assistência Social 2005", no qual
haveria destaque para o nome e imagem do Recorrido.
Da mesma forma, alega o Recorrente que o informativo
"Aracaju deu certo - Um balanço dos cinco anos da administração 'Aracaju,
uma cidade para todos" feriria o princípio da impessoalidade, seja pelo relevo
que foi dado à assinatura do então prefeito, ora Recorrido, seja pelo confronto
entre as obras realizadas pelo Poder Público municipal daquela época e seus
predecessores.
Em primeiro lugar, ressalto é incontroverso nos autos que tanto
o "Relatório de Gestão de Assistência Social 2005" quanto o informativo
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"Aracaju deu certo" foram confeccionados e distribuídos pela Administração
Municipal de Aracaju, ainda na gestão de Marcelo Déda Chagas.
Deve-se, então, perquirir se houve desvirtuamento da finalidade
da publicação.
A leitura dos documentos de fls. 290-315 e 1.163-1.189 não
deixa dúvida. De fato, o impresso institucional "Relatório de Gestão da
Assistência Social 2005" possui cunho informativo, de prestação de contas
do trabalho realizado na gestão municipal, que atende ao princípio da
transparência, tão caro à Administração Pública.
Da análise dos documentos juntados aos autos, extrai-se que o
impresso, publicado em março de 2006, no fim da gestão de Marcelo Déda
Chagas, teve o propósito de apresentar a política de assistência social do
Município de Aracaju/SE, destacando as ações promovidas pela Secretaria de
Assistência Social e Cidadania daquela municipalidade.
Dentre tais ações veiculadas, destacam-se: a política de
proteção ao idoso, a atuação fiscalizatória da Prefeitura Municipal em relação à
distribuição do Bolsa Família, a criação da Rede Cidade Criança de serviços e
programas voltados à criança e ao adolescente, o crescimento do Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) no Município de Aracaju/SE, o combate
ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a divulgação das
atividades dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), além de
outras ações relacionadas.
Conquanto o conteúdo do informativo atenda, a princípio, ao
propósito de divulgação das atividades desempenhas pelo Município, alega-se
que a imagem do então prefeito Marcelo Déda Chagas foi atrelada ao
desempenho da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, através da
veiculação de seu nome e fotografia no folheto.
No mencionado Relatório, em duas oportunidades, fis. 292 e
295, há a fotografia do Recorrido.
Na primeira, fl. 292, a imagem do prefeito Marcelo Déda
Chagas aparece no canto superior direito da página, acima da apresentação
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feita por ele próprio dos avanços conquistados pela cidade de Aracaju na
seara da assistência social.
Na segunda, fl. 295, há uma pequena fotografia do prefeito ao
lado de um adolescente.
Em outras três passagens, às fis. 298 (por duas vezes) e 308,
faz-se referência ao nome do prefeito. Transcrevo-as:
"2. A Cidade-Criança
A gestão de Marcelo Deda, desde o seu início, optou pela proteção
à criança como política púbica estratégica de assistência social.
Significa que aceitou a responsabilidade de cuidar da criança e do
adolescente como medida preventiva, garantindo-lhes os direitos
assegurados no Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) e atuando
para combater todas as situações que comprometem a dignidade
deste segmento." (fls. 298 e 1.174— reprodução) (destaquei)

«O Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI - tem sido
um dos que mais evoluíram na cidade de Aracaju. A administração
municipal na gestão do prefeito Marcelo Deda, iniciada no ano de
2001, atendia a 250 crianças. Em 2005, esse número chegou a
marca dos 2.923 crianças e adolescentes atendidos. Um gigantesco
crescimento que mostra bem o compromisso da gestão municipal
com o desafio de erradicar o trabalho infantil em nossa cidade."

(fls. 298 e 1.174— reprodução) (destaquei)
"O programa Acolher é uma iniciativa pioneira da administração

do prefeito Marcelo Déda. Pela primeira vez a Prefeitura de Aracaju
voltou seus olhos para a população em situação de rua criou um
programa de assistência destinado a este segmento." (fls. 308 e

1.182— reprodução) (destaquei)

É inegável que tanto as fotografias quanto as alusões ao nome
do prefeito Marcelo Déda Chagas contrariam o princípio da impessoalidade,
previsto no art. 37, § 1 1, da Constituição, e caracterizam promoção pessoal do
prefeito, que, à época dos acontecimentos, postulava ser candidato ao
Governo do Estado de Sergipe, fato notório e incontroverso.
Contudo, o Recorrente não cuidou de comprovar a tiragem
e a abrangência da distribuição dos encartes publicitários, inviabilizando
qualquer possibilidade de análise do potencial lesivo da conduta.
Em se tratando de material impresso, é imprescindível a
indicação da tiragem e da abrangência da distribuição para a verificação da
potencialidade. Esse é o posicionamento do c. TSE, verbis:
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"( ... ) 9. A potencialidade da veiculação de publicidade ilegítima
em mídia impressa somente fica evidenciada se comprovada
sua grande monta, já que o acesso a esta qualidade de mídia
depende do interesse do eleitor, diferentemente do que acontece
com o rádio e a televisão (REspe 19.4381MA Rei. Mm. Fernando
Neves, Rei. Designado Mm. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de
14.11.2002; RO 7251GO, Rei. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira,
Rei. Designado Min. Caputo Bastos, DJ de 18.11.2005). No caso,
não é possível se extrair da prova dos autos a repercussão que as
divulgações, consideradas promocionais, obtiveram no Estado de
Santa Catarina. De toda a publicidade em questão, apenas há
indicação de tiragem no suplemento do Correio de Santa Catarina,
publicado em 10.3.2006: 7.000 exemplares e na propaganda
institucional da Secretaria de Desenvolvimento Regional de São
Miguel do Oeste, veiculada no jornal Folha do Oeste, edição 1.097,
de abril de 2006, tiragem: 1.500 exemplares. Não foi informada,
pois, a tiragem individual dos demais jornais nos quais houve a
promoção do recorrido." (destaquei)
(RCED n° 7031SC, Rei. Mm. Felix Fischer, DJe de 11.9.2009)
"( ... ) 3. Nos termos da atual jurisprudência deste e. Tribunal, apenas
jornal de tiragem expressiva, enaltecendo um único candidato,
caracteriza uso indevido dos meios de comunicação, nos termos
do art. 22, caput, da Lei Complementar n° 64190. (Precedentes:
RO n° 688, Rel. e. Mm. Fernando Neves, DJ de 21.6.2004;
RO n° 1.5301SC, Rei. e. Mm. José Delgado, DJ de 18.3.2008)."
(destaquei)
(RO n° 1.514/TO, Rei. Mm. Felix Fischer, DJde 6.8.2008)

Diante da impossibilidade de verificação da potencialidade, não
há falar em abuso de poder, sem prejuízo da investigação acerca de eventual
infração ao art. 37, § 1 1 , da Constituição Federal, a ser realizada na seara
própria.
Do mesmo modo, o informativo "Aracaju deu Certo para
todos" possui caráter eminentemente institucional, conforme se depreende da
análise dos documentos de fis. 241-288.
Em linhas gerais, há uma explanação acerca dos investimentos
e programas municipais referentes a assistência social, cultura, turismo e
esportes, educação, finanças governamentais, emprego e geração de renda,
habitação, obras realizadas, transporte e outros temas de relevância local.
Ao contrário do informe impresso anterior, não há
qualquer vício na publicidade, cujo conteúdo apresenta as ações
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empreendidas pela Administração Municipal, sem qualquer viés eleitoral,
tampouco com promoção pessoal do então prefeito.
A mera assinatura do então prefeito municipal abaixo do texto
apresentado no material impresso não tem o condão de desvirtuar a finalidade
da publicidade institucional.
A despeito das arguições do Recorrente, não houve, aqui,
propaganda subliminar através da comparação entre as administrações.
Houve, sim, um retrato da atuação da Administração Municipal
de Aracaju. As menções pontuais a incremento de investimentos na Assistência
Social do Município de Aracaju/SE (fl. 245), aumento da participação de jovens
em projeto social denominado "Segundo Tempo" (fl. 251), criação de novo
plano de carreira para servidores da área da educação (fI. 253), aumento da
arrecadação municipal (fl. 257) e dos investimentos em habitação em parceria
com o Governo Federal (fls. 262), dentre outros fatos, não podem ser
considerados propaganda eleitoral, ainda que subliminar. Vejamos.
Em momento algum houve crítica explícita ou velada às
gestões municipais anteriores. Ademais, a divulgação se ateve a temas
do interesse público local. Não bastasse, o lapso temporal entre a
propagação das realizações da gestão municipal através do informativo e
as eleições, somado ao fato de que não há referência ao pleito futuro, não
permitem concluir pela caracterização da propaganda eleitoral
extemporânea subliminar. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
"REPRESENTA ÇÃO. PROPAGANDA PAR HDÁRIA. CARA TER
ELEITORAL. L)L-SVIRTUAMENTO. COMPARAÇÃO ENTRE
ADMINISTRAÇÕES. PROPAGANDA SUBLIMINAR. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Para que se configure a propaganda eleitoral em espaço de
propaganda partidária, é necessário que haja divulgação, ainda que
indiretamente, de determinada candidatura, dos propósitos para
obter o apoio por intermédio do voto e de exclusiva promoção
pessoal com finalidade eleitoral.
2. Não caracteriza propaganda subliminar a realização de
críticas a atuação de administrações anteriores, desde que não
desbordem dos limites da discussão de temas de interesse
político-comunitário, em período distante da disputa eleitoral e
sem referência a pleito futuro.
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3. É causa de desvirtuamento de finalidade na utilização do espaço

destinado à propaganda partidária a divulgação distorcida ou
falseada de fato, com infração ao inciso III do § 1° do art. 45 da
Lei n° 9.096/95, o que não se observa na hipótese dos autos.
4. Representação que se julga improcedente." (destaquei)
(Rp n° 1.4041D1=, Rei. Mm. Felix Fischer, DJe de 19.11.2009)

Logo, não há falar em abuso de poder.
4.2. DAS INAUGURAÇÕES DE OBRAS PÚBLICAS ACOMPANHADAS DE
SHOWS COM DIVERSOS ARTISTAS
Narra o Recorrente que os atos de promoção pessoal de
Marcelo Déda Chagas tiveram "seu auge em sete eventos públicos, nos quais
o Representado, utilizando-se da pecha de inaugurações de obras, realizou em
verdade comícios dotados de grandes infra-estruturas, sobretudo shows com
artistas de abrangência nacional previamente anunciados à população através
de anúncios em jornais ( ... ), folhetos distribuídos em todo o Estado ( ... ) e
inserções televisivas constantes das fitas anexadas à AIJE n° 08106" (fl. 21).

Mais adiante, afirma que "os sete discursos ( ... ) do
Representado obedeceram um script, regular e homogêneo, denunciando um
nítido propósito eleitoral, conforme se infere das palavras do mestre de
cerimônia que anunciava a fala do representado adjetivando e ressaltando sua
candidatura ao Governo do Estado, tendo ao fundo fogos de artifício" (fi. 24).

Aduz, ainda, que Marcelo Déda Chagas aproveitava-se das
inaugurações para comparar sua gestão à frente da Prefeitura de Aracaju/SE
com o desempenho do Governo Estadual.
Acrescenta, por fim, que "as inaugurações ( ... ) foram divulgadas
em todo o Estado através de VTs transmitidos rias principais emissoras de
televisão" (fl. 40).

Em suma, os fatos tidos como ilícitos pelo Recorrente, que
configurariam abuso de poder, consubstanciaram-se em sete discursos
proferidos por Marcelo Déda Chagas, todos durante o mês de março de 2006.
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O primeiro desses setes discursos ocorreu no show da cantora
Ana Carolina promovido pela Prefeitura de Aracaju em comemoração aos 151
anos da cidade.
Os outros seis foram proferidos em inaugurações de obras
públicas, sucedidas por shows de artistas de renome nacional subvencionados
pelo Poder Público Municipal, mais precisamente pela Secretaria Municipal de
Saúde e pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (FUNCAJU).
Somadas, as apresentações custaram aos cofres públicos
municipais a quantia de R$ 766.976,00 (setecentos e sessenta e seis mil,
novecentos e setenta e seis reais), conforme se verifica dos documentos de
fis. 388 a 671. Importante salientar que o Recorrido Marcelo Déda Chagas
não contesta esse valor, limitando-se a afirmar que "tais despesas, ao revés do
que assinalado pelo autor, foram módicas, se comparadas com o que
comumente se gasta nesse segmento" (fI. 2.728).

Em tempo, destaque-se que os mencionados shows tiveram
ampla divulgação pela mídia televisiva, conforme se extrai dos comprovantes
de exibição da TV Sergipe (afiliada a Rede Globo) e da TV Atalaia (afiliada ao
SBT) — fls. 160-170.
Além disso, às fls. 171-176, há cópias de fo/ders e publicidade
paga em jornais locais convocando a população para prestigiar as inaugurações
e os shows.
Neste ponto, convém destacar que não compete à Justiça
Eleitoral julgar a legalidade ou a probidade, em si, dos supostos ilícitos
narrados na petição inicial. Este c. Tribunal deve investigar, exclusivamente, a
ocorrência de eventual interferência abusiva no pleito eleitoral, seja política ou
econômica, visando a beneficiar e fortalecer a candidatura dos Recorridos.
Sobre o tema, cito precedentes:
"(...) 3. A circunstância de os fatos narrados em investigação judicial
configurarem, em tese, improbidade administrativa não obsta a
competência da Justiça Eleitoral para apuração dos eventuais ilícitos
eleitorais."
(AgR-RO n° 2.365/MS, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 12.2.2010)
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"( ... ) 9. À Justiça Eleitoral não cabe julgar a eventual prática de ato de
improbidade. Compete a este c. Tribunal investigar, tão somente,
a ocorrência de eventual interferência ilícita no pleito, seja política
ou econômica, visando a beneficiar e fortalecer candidaturas
(Rel. Mm. Luiz Carlos Madeira, DJ de 18.11.2005)."
RCED no 6981T0, Rei. Mm. Felix Fischer, DJe de 12.8.2009)
Assim, eventual superfaturamento na contratação dos artistas
e músicos deve ser apurado em sede própria.
Cabe, pois, ao TSE verificar se os discursos proferidos pelo então
prefeito, no contexto narrado, caracterizaram abuso do poder político, que,
conforme destacado pelo Mm. Felix Fischer no julgamento do RCED n° 698/TO
(DJe de 12.8.2009), "ocorre quando agentes públicos se valem da condição
funcional para beneficiar candidaturas ( desvio de finalidade), violando a

normalidade e a legitimidade das eleições".

Por certo, a participação do chefe do Poder Executivo em
inauguração de obras públicas é vedada apenas nos três meses que antecedem
o pleito (art. 77, Lei n° 9.504197). Contudo, deve-se indagar se os atos em
questão "foram utilizados como meio de promoção das candidaturas dos
investigados [ ... ] apto a desequilibrar o pleito" (RO n° 1 .472/PE, Mm. Arnaldo

Versiani, DJde 10.2.2008).
Para tanto, faz-se uma descrição individualizada dos discursos,
para, após, verificar se foram utilizados como meio de promoção da candidatura
de Marcelo Déda Chagas ao governo do Estado de Sergipe.
4.2.1. DO DISCURSO PROFERIDO EM 17 DE MARÇO DE 2006 NA FESTA
DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, APÓS A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA
CANTORA ANA CAROLINA
No vídeo acostado aos autos, com duração aproximada de 7
minutos, Marcelo Déda Chagas, logo após o show da cantora Ana Carolina
para a comemoração dos 151 anos da cidade de Aracaju, sobe ao palco. É
ovacionado pelas pessoas que acompanharam a apresentação musical,
conforme se depreende do som ambiente. Contudo, cabe ressaltar, em momento
algum há imagem dos espectadores.
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Em um breve discurso, o então prefeito, em síntese, agradece
aos presentes por ter governado a cidade por cinco anos e explica o porquê de
estar deixando o cargo. Finalmente, deseja feliz aniversário a Aracaju.
Seleciono os trechos relevantes:
"(...) Essa é a última festa da cidade que vou participar como
prefeito. No dia 31, Edvaldo Nogueira vai assumir. E eu vou sair
para cumprir uma nova tarefa.
(...)
E só quero que vocês guardem uma coisa, aquela música que a Ana
Carolina falou. Eu não vou deixar de olhar para você Aracaju. Eu não
vou parar de olhar para você Aracaju. Eu não vou parar de olhar
para você Aracaju.
Eu vou ter que sair porque é da lei, porque é uma lei que
estabelece que eu tenho que me afastar para poder concorrer a
qualquer outra candidatura. Eu não estou deixando Aracaju.
Aracaju vai na minha alma, vai no meu sangue, vai na minha luta, vai
no meu sonho e vai na minha esperança. Por isso, adeus não, eu
digo até breve. Adeus não, eu digo até breve. Adeus não, eu
digo até breve. Até breve, Aracaju!" (destaquei)

Ao fim, ainda convida ao palco o ator Eri Johnson, que conclama
os presentes a cantar "Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor".
Nesse momento, Marcelo Déda Chagas toma para si o microfone e canta "Eu
sou sergipano, com muito orgulho, com muito amor". Finaliza sua aparição
com a seguinte frase

refrão
da canção da publicidade institucional da Administração Municipal, de
acordo com a prova dos autos.
"Bata no peito e diga: Aracaju, sou feliz aqui",

4.2.2. DO DISCURSO PROFERIDO EM 20 DE MARÇO DE 2006 NA
INAUGURAÇÃO DO CEMAR (CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS),
NO BAIRRO SIQUEIRA CAMPOS, QUE PRECEDEU AO SHOW DO CANTOR
DUDU NOBRE
O vídeo, que tem pouco mais de 26 minutos, mostra o discurso
de Marcelo Déda Chagas na inauguração do CEMAR (Centro de Especialidades
Médicas), no Bairro Siqueira Campos, em Aracaju. Este pronunciamento
precedeu ao show do cantor Dudu Nobre.
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O Recorrido, que está ao lado de diversas autoridades, inicia
com uma saudação aos presentes. Durante todo o vídeo, esta é a única
imagem. Há, por vezes, aplausos e saudações do público, o qual, no entanto,
não é mostrado. Mais à frente, em seu discurso, o Recorrido afirma o local
estava "cheio", como se verá a seguir.
Após o cumprimento inaugural, Marcelo Déda Chagas faz
uma advertência a uma pessoa indeterminada na plateia que estaria
demonstrando, não se sabe ao certo como, desprezo ao Prefeito. Em certo
momento, sugere essa pessoa estaria a mando do governador de Sergipe,
conforme se infere da seguinte passagem de seu discurso:
"Boa noite meus companheiros, boa noite minhas companheiras,
meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de
Aracaju. E uma alegria muito grande pra todos nós estarmos, mais
uma vez, neste mês de março, reunidos para oferecer ao povo de
Aracaju mais uma obra com a marca da qualidade, com a marca da
responsabilidade social, e com a marca sobre tudo da competência e
o compromisso com os mais humildes.
Tô vendo, eu tô lhe vendo, a população é grande aqui, você é
pouco, não venha para não sair daqui reclamando. Tenha
paciência, escute participe do ato, mas não faça besteira, não
faça besteira porque você não é doído nem babaca. Não é doido
nem babaca, então fique na sua. Participe, não goste de mim,
critique. Agora, respeite a maioria que quer ver esse prédio
inaugurado e quer ver com responsabilidade. Fica aí malaca,
que eu também sou do ramo e sei conhecer, tá certo? E eu tô
lhe vendo, malaco, não venha com essa.
Vamos começar tudo de novo, meus irmãos, vamos começar. Deixa
o mal se calar e o bem levantou já. Então vamos começar de novo.
Obrigado! Eu quero cumprimentar... E eu sei quem mandou, viu,
eu sei quem mandou, mano. Eu sei quem mandou. Mas deixa
para lá aí, deixe eles em paz aí, não atrapalha, deixe eles em
paz, porque a maioria vejo aqui com responsabilidade, deixa
calmo aí. Agora esculhambar não vai não, não vai. E eu sei
quem mandou, está lá no Palácio, eu sei quem mandou."

(destaquei)
Posteriormente, nomeia, uma a uma, as autoridades
presentes. Ao retomar seu discurso, faz comparações, por vezes depreciativas,
das obras realizadas em sua gestão à frente da Prefeitura de Aracaju e dos
empreendimentos realizados pelo então governador de Sergipe. Confira-se:
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Mas, meus companheiros e minhas companheiras, é dez minutinhos
pro Dudu Nobre fazer um belo show de samba pra todo o Siqueira
Campos e vocês curtirem.
O que eu queria dizer a vocês é que vocês olhem pra esse prédio,
que vocês se lembrem do que era e como era essa edificação. Que
vocês que frequentavam aqui o antigo INAMPS, que frequentavam
aqui depois o centro de marcação de consultas do governo do
Estado, que freqüentaram aqui depois, como centro de especialidades
da prefeitura municipal, que vocês olhem esse prédio. Que vocês
não olhem apenas a fachada, que vocês olhem o que foi feito dentro
desse prédio para que ele hoje pudesse se transformar no Centro de
Especialidade Médicas digno desse nome para servir ao povo do
Siqueira Campos, ao povo de Aracaju, ao povo de todos os
municípios do Estado de Sergipe que para aqui se dirige quando são
marcadas as consultas dos especialistas.

Eu queria que vocês examinassem essa obra, não apenas para
dizer que ela é bonita, mas pra compreender a alma desse projeto,
pra entender a filosofia da nossa luta, pra saber qual é a diferença
que existe entre quem está na política apenas pela sede e pela
ambição do poder, pra quem está na política apenas pra levar
vantagem pra si e para seus familiares e para aqueles que
vieram pra política porque tem a exata compreensão que o
papel do político é ser um servidor do povo, é ser um
representante dos cidadãos e é, sobretudo, fazer da política,
fazer dos cargos que ocupam urna ferramenta potente, uma
ferramenta competente, uma ferramenta eficaz pra mudar, pra
transformar, pra melhorar a vida das pessoas, mas principalmente,
pra melhorar a vida dos mais pobres, pra melhorar a vida
daqueles que mais precisam, pra melhorar a vida daqueles que
não são lembrados pelos políticos tradicionais, pelos políticos
do passado, pelos políticos da mesmice. Pra lembrar daqueles
que de fato são os donos da cidade, que são a maioria do nosso
povo, os trabalhadores, a juventude, as donas de casa, os
funcionários públicos, a nossa classe média, os moradores da
periferia, os moradores dos bairros populares, esses é que são
a maioria de Aracaju.
E nós precisamos repetir o que eu tenho dito sempre: nós fizemos
um governo para todos. Mas dentre todas as prioridades no
gasto do dinheiro da prefeitura é para quem mais precisa. Eu
sempre digo não adianta me atacar o juízo, eu sei admirar as coisas
bonitas. Eu acho a coisa mais linda a nossa Orla que foi feita
pelo governo [estadual], vocês não vão ouvir da minha uma
crítica, não vão me vê dizer nada, porque é bonita. Mas eu quero
dizer ao povo que a beleza que eu gosto de ver é a beleza de um
povo bem tratado. É a beleza da obra prioritária pra os pobres, é a
beleza dos hospitais, é a beleza o SAMU, é a beleza desse Centro
de Especialidade, é a beleza das obras de recuperação e da
construção de novas praças para o lazer do povo, é a reconstrução e
a reforma da Biblioteca Clodomir Silva, é a reconstrução e reforma
da Escola Infantil José Garcez, ali na Praça do Siqueira, é o trabalho
de recuperação e recapeamento de ruas em Aracaju inteiro.
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Por isso, meu caro amigo Fabio Henrique, eu tenho força e
coragem quando ficam dizendo "venha gastar 3 milhões aqui na
orlinha da coroa do meio pra continuar a orla" Eu digo: eu sei
que é importante, eu sei que é bonito. Se eu tivesse dinheiro
sobrando eu mandava fazer amanhã. Mas eu não tenho dinheiro
sobrando. Olhe, se o outro tem dinheiro p ra gastar com essas
coisas, ele gaste lá que eu gasto com vocês, que eu gasto com
o povo, que eu gasto com os pobres. Se ele tem recursos pra
gastar com os turistas, eu digo: obri gado, meu Deus, porque
enquanto ele gasta por lá, eu gasto por a qui e beneficio mais
pessoas e ajudo os mais pobres. Mas não critico, agradeço. E
isso que eles ficam malucos. Há um ano atrás, o Presidente Lula
veio em Aracaju, no aniversário da cidade, prefeito Pedro
Barbosa, e eu estava lá na solenidade, na minha prefeitura, na
frente da sede da prefeitura, e o governador foi convidado, no
dia 18 de março do ano passado, e eu, na frente do Presidente
do povo, agradeci ao governador pela orla que ele construiu. E
não acho isso feio. E não é bonita? A gente não vai lá e gosta?
Eu digo muito obrigado. Agora, me faça o favor, faça sua
orla,que Deus lhe ajude, faça sua ponte, que Deus lhe abençoe,
ag ora deixe Dedinha fazer o trabalho dele com os mais pobres,
deixe o prefeito trabalhar, pare de ficar me atrapalhando. Eu
determinei a construção do viaduto do Distrito Industrial. Agora,
meus irmãos, a DESO não quer tirar os canos de água pra eu
não fazer o viaduto. E isso que eu não suporto, faça a parte dele
e deixe eu fazer a minha. Não atrapalhe o povo de Aracaju.
Vocês não prejudicam deda, não, vocês prejudicam é o povo de
Aracaju. Agora não querem, vereador Sérgio Góes, tirar os
canos da DESO pra poder fazer, eles vão tirar de um lugar e
botar em outro, e a Prefeitura vai pagar, vai indenizar, pois não
tão querendo fazer. Com medo de a prefeitura fazer o viaduto e
o p ovo achar bonito, mas onde já se viu isso?! Isso é a política
da mesmice, isso é a política do atraso, isso é a política do já
passou, do século passado, de quem não se renovou, de quem
não a prendeu com o povo que a razão da política é fazer o bem
ao maior numero possível de pessoas. Então, eu não quero
atrapalhar a vida de ninguém, a gora não deixo atrapalharem a
minha. Porque não é a minha vida é a vida da cidade de Aracaju
que eu estou governando até o dia 31 agora, e depois Edvaldo
Nogueira vai governar.
Mas eu quero concluir, pedindo a vocês, é claro, que não dá pra
entrar esse povo todo, tá cheio, tá bonito isso aqui mas a partir do
dia 3 nós vamos tá a todo vapor aqui. Porque nós temos
equipamentos que tão chegando, nós temos todo o trabalho de
desinfecção de áreas que vão ser usadas para laboratório.
(...)
Aqui, meus companheiros, minhas companheiras, nós temos um
Centro de Especialidades de pediatria, só pra crianças e adolescentes,
com entrada separada pra não misturar o adulto com a criança.
Entra ali por trás pela Rua de Sergipe, tem uma área específica pra
pediatria na parte do fundo, bonitinha, com jardinzinho, com parque
pra atender as crianças.

RCEd n1 661 (34712-03.2006.6.00.0000)/SE

37

E aqui, no fundo, colado no SAMU, tem uma coisa que nos emociona,
tem uma coisa que quem vê fica arrepiado, um Centro de
Recuperação Fisiomotora, um centro de fisioterapia com cuidado,
feito com carinho e com qualidade, não tem um hospital particular
hoje no Estado de Sergipe que tenha um centro de recuperação
físico-motora igual a esse que nós temos hoje aí com tudo a que o
povo tem direito, até, o detalhe, uma piscina pra fazer tratamento de
hidroterapia. Olhe meus irmãos, isso quando eu falo é com o
coração e com a alma. Isso aqui não é uma clinica particular. Esses
equipamentos, essa área de fisioterapia de recuperação
fisiomotora não foi feita pra quem tem dinheiro no bolso e pode
contratar os serviços de um hospital em Salvador, em São
Paulo, em Brasilia ou em Belo Horizonte. Essa qualidade, esse
ineditismo foi feito para entregar ao povo de Aracaju, para
entregar aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles pais de
família, aquelas mães de família que não pode pagar um plano
privado de saúde, um seguro de saúde, que não pode pagar
Unimed, que não pode pagar Bradesco, que não pode pagar
Golden Cross, e que vão ter um serviço de qualidade, decente
para recuperação físico-motora, todos os equipamentos,
equipamentos de termodinâmica, aqueles negócios de água quente
que bota o pé dentro pra recuperar, como é? Como é, microondas.
Tratamento com micro ondas, tratamento com radiação, todo tipo de
tratamento. E uma sala com bicicleta ergométrica, com esteira pra
fazer o trabalho de recuperação fisioterápica de quem precisar e
uma piscina para trabalhos de hidroterapia, especialmente para
aqueles casos de situação mais danosa e para os idosos que tão
tendo algum trabalho de recuperação.
É pra isso, graças a Deus, que eu fui eleito prefeito, é numa hora
como essa que meu coração se enche de gratidão. Em primeiro
lugar, a Deus e depois a vocês. Pra dizer obrigado pela chance que
vocês me deram de ser prefeito de Aracaju e poder governar com o
coração com os olhos, com os ouvidos, com a alma inteiramente
dedicada a minha cidade e ao povo de minha cidade. Tenho alegria
de ser prefeito de Aracaju.
No dia 31 eu saio, mas Aracaju não sai de mim. Eu saio da
Prefeitura, mas a minha cidade, o meu povo, vai continuar no meu
coração e na minha alma, a minha cidade, o meu povo vai continuar
comigo, porque, meus companheiros, eu não vou deixar dois anos e
nove meses de administração apenas porque vou sair pra dar um
passeio. Eu vou sair porque estou sendo convocado pelo povo
do meu Estado. Porque o povo de Sergipe inteiro vem pra
Aracaju, olham o nosso trabalho, conversa com nosso povo e
diz "ai meu Deus, se essas coisas de Aracaju tivesse acontecendo
no estado inteiro como era bom' E começaram a me cobrar, e
começaram a me exigir. E eu posso ter todos os defeitos do mundo
mas o defeito da covardia eu não tenho, e eu disse há seis meses
atrás "Sergipe, verás que um filho teu não foge à luta". Eu não
vou fugir à luta, eu não posso fazer isso porque a minha tarefa é
continuar trabalhando pra minha gente, para o meu povo.
Por isso, eu quero concluir dizendo que isso aqui também não é um
favor, nem meu nem do Presidente Lula. Aqui na política brasileira,
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tem gente que faz ... Por exemplo, a reforma do hospital João
Alves é feita com dinheiro do Ministério de Saúde em parceria
com o governo do Presidente Lula. Você não acha uma placa
como nome do Governo Federal. Aqui nos fazemos questão de
dizer ao povo "essa obra financiada pelo Governo Federal do
Presidente Luis Inácio Lula da Silva e eu não sou homem de
esconder quem me ajuda, nem sou homem de abandonar meus
amigos preocupado com pesquisa. Quem me ajudou a fazer essa
obra foi o Presidente Lula. Sem Lula eu não poderia entregar a
vocês hoje uma obra com a qualidade, com o cuidado, com a
devoção quase religiosa como essa que a equipe de saúde acaba de
nos entregar. Por isso, que todos vocês possam ter aqui um porto
seguro para melhorar suas doenças, pra recuperar sua saúde, pra
minorar as suas dores. Que esse espaço se transforme num símbolo
de uma administração que governou pra todos, que cuidou bem
dos bairros dos ricos, que recapeou asfalto na Zona Sul, que
abriu avenidas na Zona Sul, mas que tem a consciência
tranquila, os que mais precisavam foi a nossa prioridade, em
todas as áreas do governo e foi pra isso que eu me elegi e foi
pra isso que vocês me fizeram prefeito.
Um grande abraço. É de vocês, usem porque foi o dinheiro de vocês,
foi a contribuição de vocês que nos ajudou a fazer isso. Não é favor
de Déda, não é favor de Lula, é direito do povo. Se alguma qualidade
eu tenho não é porque eu estou fazendo favor a vocês não. Eu sou
empregado de vocês, eu recebo salário de vocês, quem me botou na
Prefeitura foi vocês. O que eu to fazendo não é favor, é a minha
obrigação. Se alguma qualidade eu tenho é de gostar de cumprir a
minha obrigação. Está entregue. Fiquem com Deus. Viva Aracaju!"

É importante ressaltar que, além das críticas diretas e veladas
ao governo do Estado de Sergipe, através da comparação entre as obras
deste para os turistas e os ricos e as realizações para os pobres promovidas
pela Administração municipal, em determinado momento é feita alusão a
slogan veiculado na propaganda institucional da Prefeitura Municipal de
Aracaju ("Em cinco anos, Aracaju deu certo para todos'), ao dizer que o "nós
fizemos um governo para todos"

4.2.3. DO DISCURSO PROFERIDO EM 23 DE MARÇO DE 2006 NA
ENTREGA DA PAVIMENTAÇÃO DO LOTEAMENTO ÂNGELA CATARINA,
QUE PRECEDEU AO SHOW DO CANTOR AGNALDO TIMÓTEO
O conteúdo deste vídeo, cuja duração aproximada é de 26
minutos, mostra o então prefeito Marcelo Déda Chagas em cima de um palco,
que, ao fundo, ostenta publicidade do Município de Aracaju/SE.
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Logo no início, o apresentador, em tom panfletário, convoca a
população para ouvir o discurso do prefeito. Transcrevo o excerto:
"(...) profere sua palavra, com alegria e satisfação de dizer que
Sergipe é [ininteligível] e Sergipe terá um grande administrador!
Vamos ouvir o maior prefeito da história de Aracaju, Marcelo Déda!"
(destaquei)
Antes de tomar a palavra, o prefeito é aplaudido pelas pessoas
que se encontram no local. Apenas o som é perceptível, pois não há imagens
que indiquem o número preciso de cidadãos presentes. Todavia, o próprio
Recorrido faz menção aos moradores de, pelo menos, 7 (sete) localidades
diferentes. Confirmo:
"Muito obrigado. Boa noite meus companheiros, boa noite minhas
companheiras. Boa noite meus amigos e minhas amigas, meus
irmãos e minhas irmãs do An gela Catarina, do Bugio, do
Anchietão, do... do loteamento do Anchíeta, ali do Estrela Oriente,
os amigos que ainda estão esperando lá na Nova Liberdade, e
nós chegaremos a tempo lá, os amigos do São Carlos que
vieram pra cá. Enfim, a todos vocês, Jardim Centenário, de
todos esses bairros que estão nos dando a alegria da suas
presenças na noite de hoje." (destaquei)

De pronto, já anuncia que deixará a Prefeitura Municipal de
Aracaju para se dedicar a "outras lutas" em uma evidente alusão às eleições
então vindouras. Veja-se:
"Eu quero agradecer a presença aqui do nosso querido companheiro,
o vice prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira. Edvaldo Nogueira é
mais do que um vice. É um amigo, é um irmão com quem nunca tive
um dia de briga. Vocês nunca viram uma notícia de que o prefeito
brigou com o vice-prefeito de Aracaju. Sempre foi entendimento,
amizade e colaboração. Agora, no dia 31 deste mês, sexta-feira que
vem, de amanhã a oito, eu vou ter que deixar a Prefeitura para me
colocar a disposição da sociedade para outra lutas. Mas Edvaldo
Nogueira vai ficar. Edvaldo é Déda, e Déda é Edvaldo, somos
amigos irmãos. O que ele pensa é o mesmo trabalho da gente. Os
meus compromissos são os compromissos de Edvaldo Nogueira.
Então nós vamos ter condições de ao longo dos dois anos e nove
meses que falta cumprir os nossos compromissos e trabalhar cada
vez mais por Aracaju através de nosso futuro prefeito Edvaldo
Nogueira." (destaquei)

Ato contínuo, Marcelo Déda Chagas passa a apresentar as
autoridades que se encontravam no local.
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Depois disso, o Recorrido interage com o público e, em certos
momentos, personifica de maneira explícita o trabalho desempenhado pela
Administração Pública municipal. A seguir, faz uma crítica direta ao governador
do Estado de Sergipe, que viria a ser seu concorrente nas eleições que se
aproximavam. Transcrevo alguns trechos de seu pronunciamento:
"(...)
MARCELO DÉDA: Eu quero aproveitar para cumprimentar todos os
secretários na pessoa do secretario Nilson Lima, que é Secretário de
Finanças, que tem um excelente trabalho, graças a Nilson a gente
encontra os recursos para trabalhar por Aracaju. E quero, naturalmente,
agradecer as palavras que aqui ouvi da nossa querida companheira
Fátima, que em nome do bairro trouxe aqui o seu abraço. Mas eu me
encontrei com uma companheira. Ó ela ali. Ó ela ali embaixo!
Marielze. Olhe, Marielze. Vem aqui, Marie/ze, suba aqui no palanque.
Velha, mulher, suba aqui no palanque que eu quero contar uma história
ao povo. Olhe, eu vou apresentar a vocês: Marielze é moradora aqui
do Angela Catarina. E eu, deixe ela chegar aqui que eu vou contar
uma história. Deixe ela chegar aqui que eu vou contar uma história
ligeirinho pra vocês. Cadê Marielze, já subiu? Bora Marielze! Ó Dona
Marielze aqui. Cadê os aplausos pra dona Marielze, aqui. Moradora
aqui do Ângela Catarina. Você mora em que rua?
SENHORA MARIELZE: "Rua Euclides Vasconcelos"
MARCELO DÉDA. "Pois bem. Eu vim aqui inaugurar a Rua Pedro
Vítor, que eu calcei ela toda. É uma rua no fundo da igreja
evangélica, no fundo da escola Manoel Bonfim. Eu calcei aquela
rua toda daqui da avenida até lá na boca do mangue. Tinha um
canal aberto, nós cobrimos o canal. E aí eu vim todo garboso, todo
feliz, fazer a inauguração. Quando eu tô inaugurando aquela rua,
Marielze passou na minha frente e me disse: "venha cá, e quando é
que você vai fazer o Angela Catarina, que eu tô lá pisando na lama,
que eu não vou guentar mais um inverno com essa chuva Marcelo
Déda. Você trate de fazer uma..." Minha filha, calma que a gente vai
chegar lá. Aí passou. Eu fui inaugurar as ruas lá do loteamento
Anchietão. Eu chego lá, por isso que eu estou dizendo, olha o exemplo
dela aqui. Aí eu tava á inaugurando o Anchietão, o campo todo
reformado, seis ruas que faltava. Olhe ela lá, "e o Ângela Catarina
não vai fazer não?" Minha filha, calma tem um planejamento, eu chego
lá. Aí eu fui inaugurar a praça Minei'víno Costa e Silva, no Bugio.
Olha ela: "cadê o Angela Catarina?". Eu podia fazer o que fosse. Eu
podia inaugurar onde fosse aqui, nessa região toda, Marie/ze tava lá
para me cobrar. E eu dizia a ela: olhe, eu vou fazer, não se preocupe
porque nós não podemos fazer tudo de uma vez, a gente tem que
fazer um plano, faço aqui, um loteamento aqui na nessa região do
Bugio, aí vou lá pro Santa Maria, antiga Terra Dura, e trabalho lá. Aí
vou lá na Cidade Nova e trabalho lá. Aí volto aqui no Ângela
Catarina. Quer dizer, o prefeito tem que fazer de acordo com as
possibilidades e com tranquilidade. Deus, que é poderoso, que pode
tudo o que quer, quando a Bíblia foi escrita, tá lá dito que Deus fez o
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mundo em 7 dias. Será que Deus precisa passar 7 dias? Aí diz que
no sétimo descansou. Será que Deus se cansa? Claro que não! Qual
é o exemplo que ele quer dar pra nós? E que tudo tem o seu tempo.
Nós não podemos querer tudo de uma vez só, que até o mundo
levou sete dias pra fazer. E hoje, Marielze, eu me limpei com você,
hoje eu cumpri minha obrigação com você. Falta só um detalhezinho,
né? Mas olhe, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: eu não me
importo quando o povo me cobra, eu não me importo quando o
pessoal do Nova Liberdade exige que nós cheguemos também lá
com as obras. Sabe por quê? Porque o meu patrão é o povo. Eu só
não aceito é que governador tenha a ousadia de me dar carão.
Eu respondo na hora. Porque governador não é o meu patrão.
Governador não manda em mim. Governador não tem o direito
de me agredir, me ofender, de me caluniar e nem de me xingar.
O povo tem o direito de pegar na orelha de Dedinha e olhe, e puxar.
Porque foi vocês que me colocaram na Prefeitura. De vocês, eu
aceito a cobrança, de vocês eu aceito a crítica, porque tudo que eu
sou eu devo a vocês. Tudo que eu conquistei na política, conquistei
com o apoio do povo. Especialmente dos trabalhadores, especialmente
dos moradores dos bairros, dos moradores da periferia, da juventude,
especialmente das donas de casa. Então, a vocês, eu devo satisfação.
De vocês, eu tenho que me acostumar e, com muita humildade,
receber os conselhos, receber as lições e receber as críticas. Porque
todo o poder que eu tenho como prefeito, abaixo de Deus foi o povo
de Aracaju que me concedeu.
Então, não adianta fazer cara feia que eu não tenho medo, não
adianta destilar ódio, não adianta demonstrar desespero. Eu
peço a Deus que conforte aquela alma aflita porque tá vendo o
fim do reinado chegar, que Deus tome conta. Não desejo o mal.
Tem dois sentimentos que eu tenho com relação a ele. Não
tenho ódio dele, digo isso com a maior tranquilidade, mas
também não tenho medo. Não adianta me intimidar porque não
me intimida. Dia 31 eu saio para enfrentar. E saio para enfrentar
como um cidadão comum. Então, não adianta porque não me
intimida.
Por isso que eu trouxe você aqui, pra dizer que vocês têm o direito
de cobrar do prefeito Marcelo Dóda, do político Marcelo Déda,
amanhã de Edvaldo Nogueira. Porque nós estamos aqui para servir
o povo de Aracaju. Valeu, Marielze, obrigado. Taí o seu loteamento,
graças a Deus, pronto." (destaquei)

Mais adiante, outra referência negativa indireta ao Governo do
Estado em cotejo com o Poder Público municipal. Confira-se:
"Mas meus amigos, hoje é um dia de alegria pra vocês todos, é um
dia de alegria pra vocês que viveram ao longo do tempo reivindicando
essas obras de urbanização do loteamento Angela Catarina. E eu
tenho a alegria de dizer a vocês que toda essa obra foi feita com
recursos próprios, aqui estão os recursos que nasceram dos
impostos que o povo de Aracaju pagou, aqui a Prefeitura não pediu
empréstimo, nem tem parceria, nem com o Governo Federal, nem
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com o Governo do Estado. Aqui, 100% dos recursos são recursos
próprios do município de Aracaju.
Do mesmo jeito que a semana passada eu estava lá na Cidade
Nova, naquela região que é conhecida como Morro... é um nome
feio, eu chamo Morro do Canhão, mas não é Canhão não, é outra
letra, é lá na Cidade Nova. Do mesmo jeito que aquela obra foi feita
com recursos próprios, essa obra foi feita com o dinheiro da
Prefeitura. Eu tenho alegria de quando entrego uma obra dessa ir de
porta em porta, ir de casa em casa, conversar com as pessoas,
prestar contas do que eu fiz entregar a obra, porque o meu trabalho,
o trabalho de Edvaldo, o trabalho da Prefeitura é feito em nome e
a serviço da comunidade, é feito para vocês.
Então, quando eu entrego uma obra como essa eu fico feliz. Eu
fico feliz porque reafirma a minha opção, reafirma a minha
decisão. Eu vivo sendo atacado de manhã, de tarde e de noite.
Ficam dizendo "Déda, vá fazer a orlinha lá da Coroa do Meio
porque tem a Orla bonita. Vá gastar dinheiro lá pros turistas. Vá
fazer lá' Eu digo: tenha calma. Eu quero dizer a vocês que eu
acho linda a Orla. Eu agradeci publicamente ao Governador, o
ano passado, na frente do Presidente, porque Aracaju ganhou
aquele presente. Eu acho extraordinária aquela obra. E acho que
Deus ta me ajudando. Porque enquanto o governador gasta
tubos de dinheiro lá com os turistas, sobra um pou quinho pra
eu gastar com vocês, fazendo uma obra que vocês pedem,
realizando aquilo que o orçamento p articipativo determina. E eu
não tenho vaidade. Eu não quero fazer obra de fachada pra ficar
dizendo foi Deda que fez. Eu quero fazer obra que mude a vida
do povo, que dê qualidade ao dia a dia de vocês, obras que dê
conforto a população, obras que reduzam a doença que atacam
as crianças que são os filhos de vocês. Eu não me preocupo
com a fama da obra de fachada, da obra cara, da obra bonita
que não beneficia o pobre. E claro que na nossa administração
nós governamos para todos, a classe média, os ricos, não podem
reclamar. Porque nós limpamos as ruas, nós conservamos as
ruas, nós recapeamos as ruas também dos chamados bairros
mais ricos, agora, na minha administração, se R$ 100,00 , a
gente tem que botar R$ 80,00 reais lia periferia e o resto bota
pra lá. Porque lá eles já tem tudo e aqui vocês não tem nada.
Tão tendo agora porque tem uma administração que governa
ouvindo o povo e colocando a prefeitura serviço dos interesses
da maioria. E por isso meus irmãos, que vocês, aqui, nessa
região da Zona Oeste, e nessa região da Zona Norte, podem
virar os olhos, podem procurar, tá aqui o Angela Catarina, tá lá
na frente o Bugio onde nós fizemos um mercado belíssimo de
primeiro mundo, de qualidade pra vocês. E eu vou gastar esse
dinheiro lá? Se eu tiver, amanhã ou depois, se tudo já tiver feito
e sobrar um dinheirinho, é claro que nós vamos investir na Orla,
em outros lugares, mas enquanto faltar pros mais pobres eu
não quero vaidade, enquanto faltar para o povo do bairro eu não
quero obra de fachada. Enquanto faltar para Aracaju da
periferia, eu vou priorizar os recursos de onde eu tiver para os
mais pobres e para os que mais precisam.
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E vocês podem olhar. Tá lá o mercado, ta lá a Praça Minervino Costa
e Silva, tá o Anchietão, aquele campo muito bonito, tá a Escola
Manoel Bonfim, que escola bonita, de qualidade, para os filhos de
vocês, vem pra cá ta lá duas Unidades de Saúde da Família, dois
postos médicos que nós reconstruímos para a comunidade do Bugio
e para a comunidade de todos os bairros próximos ao Bugio, ta ali na
frente o loteamento Estrela do Oriente que era lama e hoje não é, tá
drenado e pavimentado que nem o Angela Catarina hoje. Se vocês
andarem mais um pouquinho vão ver um conjunto de avenidas.
Avenida São Paulo, Avenida Matadouro, Avenida Santa Gleide. A
Santa Gleide, eu determinei que arrancassem o asfalto velho todo,
que alargassem a avenida, que fizessem ciclovia e botasse uma
iluminação que vocês passem de noite e encontre até um alfinete.
Dá até gosto passar de noite pela Santa Gleide. Do lado da Santa
Gleide tem ali o Loteamento Planalto, que nós fizemos praticamente
todo o Loteamento Planalto. Vocês andam mais um pouquinho e
vocês vão encontrar aquilo que era o muro da vergonha. Não
aparecia um pra meter o pé no Muro da Leste. Era fechado ali.
Primeiro naquela época nem Avenida São Paulo era. Era uma linha
de trem com lixo de um lado e um canal do outro. A maior parte da
Avenida São Paulo você entrava de carro nem de carroça, eram os
monturos de lixo, de abandono. E nós fomos lá e abrimos a Avenida
São Paulo. Paramos no Muro da Leste. Brigamos, lutamos. Chega,
vai não vai. Quando deu na paciência mandei uns advogados pro rio,
peguei um trator, eu não sei dirigir, vocês sabem disso. Tenho que
confessar esse meu defeito. E o engenheiro disse "Prefeito, o senhor
não sabe dirigir, como é que vai dirigir um trator?" eu disse "eu não
sei dirigir pra andar certinho, agora pra bater, me entregue que eu
dirijo". E entrei no trator e botei o muro embaixo, não deixei ninguém
botar. Quem botou fui eu. Derrubamos o Muro da Leste e ligamos a
Zona Oeste com o Mercado de Aracaju, através da união da Avenida
São Paulo com a Avenida Coelho e Campos. E olhe, continuamos
trabalhando. Tem obras nessa região toda.
Agora, amanhã, amanhã vocês vão ver o Hospital da Zona Norte.
Um Hospital Pronto Socorro pra toda região norte e noroeste da
cidade de Aracaju. Vão olhar. Vão pra inauguração. Não deixem de ir
não. Vão conhecer um hospital feito com carinho, bonito, com qualidade
até lugar de parar helicóptero tem. Um hospital onde a ambulância
entra até o corredor, pra deixar o cidadão lá na sala de emergência
quando houver uma gravidade, um atendimento de emergência que
for necessário. Um hospital para o povo da Zona Norte e da Zona
Oeste da cidade. Nunca teve um hospital da Prefeitura. A Prefeitura
de Aracaju nunca teve um hospital. Pois vai ter dois. Um na zona
norte e outro na zona sul. Pra quem é que a gente faz isso? A gente
faz isso pra quem tem dinheiro pra ter um plano de saúde? Pra quem
tem dinheiro pra ter o melhor plano de saúde? Pra ter avião à
disposição, pra ir pra são Paulo, pra ir pra Salvador, pra pagar
médico particular? Não! A gente faz pra aqueles aracajuanos,
aquelas aracajuanas que se a Prefeitura não fizer, não tem um
atendimento adequado, não tem uma proteção eficiente, não tem a
dedicação do poder público para lhe ajudar a superar as dificuldades.
Taí o SAMU. Tem coisa mais bela, tem serviço mais emocionante
que o SAMU? Quantas vidas foram salvas? E difícil encontrar uma
família que não tenha um parente, um amigo, um conhecido ou um
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colega que passou por uma dificuldade e foi salvo pelo pessoal do
SAMU. E quando foi que chegou o SAMU em Aracaju? Em nossa
administração, graças a Deus!
Então, meus amigos, é esse trabalho que eu tenho orgulho de dizer,
melhorou e mudou a vida do aracajuano. Nós mudamos Aracaju
como tínhamos nos comprometido no ano 2000, como tínhamos
reassumido esse compromisso no ano de 2005.
Eu queria convidar todos vocês pra amanhã irem pra inauguração
é amanhã, nó? E amanhã! Do Hospital Zona Norte. Hospital
Pronto Socorro Dr. Nestor Piva, em homenagem a um grande
médico, um grande educador, porque vai ter Fábio Junior. Eu já
não vou cantar mais, porque toda vez eu canto e vocês mangam de
mim (risos). Como é Edvaldo Nogueira? Me lembra a letra. [Marcelo
Déda Chagas canta a música "Alma Gêmea", gravada por Fábio
Junior que faria um show no dia seguinte, dia 24 de março de 2006,
na inauguração do Hospital da Zona Norte]. Quem quiser ouvir essa
música bem cantada vá lá amanhã, porque comigo só sai assim
(risos).
(...)
Eu quero dizer a vocês que no dia 31 deixo com saudades, saio com
saudades da Prefeitura Municipal. Foram cinco anos de muita luta,
também de muito sofrimento, mas de muitas vitórias, muita alegria,
muito amor e muito carinho por essa cidade. Eu saio da Prefeitura,
mas a Prefeitura segue no meu coração e o meu amor por
Aracaju vai continuar. Vou enfrentar uma luta muito difícil, mas
enfrento com Deus e com vocês e nada é difícil pra quem tem
Deus e tem o povo. Tudo fica fácil quando a gente segura na mão de
Deus, segura na mão do povo. E eu tenho certeza Aracaju que
vocês vão ter ao longo do tempo a lembrança desses cinco anos de
trabalho e vão reconhecer que eu posso não ter feito tudo o que
quis, ainda há tanta coisa pra fazer, mas tudo o que eu pude fazer,
eu fiz. Tudo e mais um pouquinho, com muito esforço. Até coisas
que as pessoas pensavam que a gente não conseguia.
Quem tiver condições vá também pra semana na quinta feira ver
a inauguração da Coroa do Meio. Como tá lindo aquilo ali.
Sabem quem é? Daniel. É! Entendeu? Quem tiver tempo e tiver
condições vá lá na Terra Dura, no Santa Maria. Quando é?
Terça-feira, Luiz Caídas. Vai ter lá uma festa. Não gosta não? Mas,
e Fabio Junior você gosta? E Daniel? Você desmaia não é? Você
desmaia. Pois bem, na quarta, vamos ter o Hospital da Zona Sul,
lá no Augusto Franco com Exaítasamba.
É a festa de Aracaju, o aniversário de Aracaju, e essa festa a gente
realiza entregando presentes a cidade e agradecendo por tudo o que
ela fez por nós. Pra vocês um grande abraço, pra vocês também o
meu convite pra no dia 31 irem pra posse de Edvaldo. Edvaldo toma
posse dia 31 e eu quero sair da Prefeitura e me encontrar com vocês
pra abraçar e agradecer o apoio que sempre recebi.
Muito obrigado, porque agora vem ai outro grande artista brasileiro
Agnaldo Timóteo, a voz romântica, né? Um cantor.., vocês vão ver
que ele fá mais novo do que eu, mas eu me lembro das canções de
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[Marcelo Déda
Chagas canta músicas de Agnaldo Timóteo]." (destaquei)

Agnaldo Timóteo quando eu morava em Simão Dias.

Nesse momento, o cantor Agnaldo Timóteo sobe ao palco e
tece elogios a Marcelo Déda Chagas, tratando-o como pessoa audaciosa,
determinada e iluminada. Por fim, afirma que o Recorrido fez bem a Aracaju e
fará a Sergipe.
4.2.4. DO DISCURSO PROFERIDO EM 24 DE MARÇO DE 2006 NA
INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA NORTE, QUE PRECEDEU AO
SHOWDO CANTOR FÁBIO JÚNIOR
Nesse vídeo, com duração de quase 20 minutos, percebe-se
que, antes da fala do Recorrido Marcelo Déda Chagas, que precede a show
do cantor Fábio Júnior, há queima de fogos e uma breve e eloquente
apresentação do orador. Eis a fala do apresentador:
"( ... ) Aracaju sabe do seu compromisso.
Está deixando a Prefeitura de Aracaju para caminhar para
caminhos que darão a sustentabílidade e o melhoramento de
Sergipe. E por isso que agora eu peço a atenção de todos para
ouvir a palavra da sabedoria, do nosso líder, do prefeito de Aracaju,
prefeito Marcelo Déda! É Déda ou não é?" (destaquei)

O Recorrido, que está no palco com outras pessoas, indica as
autoridades presentes e dá início ao discurso. Nele, além de tornar público
diversos empreendimentos da administração municipal, insiste, mais uma vez,
no confronto entre a gestão estadual e o Município de Aracaju. Confirmo:
"Meus companheiros, meus amigos, eu sou um homem muito grato
a Deus e muito grato ao povo de Aracaju. Eu tenho a felicidade de,
por duas vezes seguida, ter sido escolhido por vocês prefeito dessa
Capital. E é a minha alegria é o seguinte: ontem eu fui agredido
(o público interage com espanto), ontem eu fui xingado (o público
interage com espanto), ontem eu fui humilhado (o público interage
com espanto), ontem eu fui ofendido (o público interage com
espanto), mas Deus, meu Pai, me permite que hoje (aplausos) eu dê
a resposta. Eu não vou responder a ofensa com ofensa, eu não vou
responder o ódio com ódio, eu não vou responder a baixaria com
baixaria. Todas as agressões que eu sofri ontem, a minha resposta é
essa: trabalho, trabalho, trabalho, trabalho para o povo da minha
cidade, para o povo do meu Estado. A melhor resposta que eu posso
dar a quem faz do ódio bandeira, é fazer do meu amor ao povo a
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resposta a todos que estão contra o meu trabalho, estão contra as
minhas ideias, estão contra o símbolo que esse trabalho representa.
O símbolo da esperança, o símbolo da transformação, da qualidade
de vida, e da preocupação com os mais pobres. Sobretudo pra você,
minha amiga, eu dedico tudo isso, devolvo a você com carinho e
beijos, tudo isso. Porque nos estamos aqui hoje podendo entregar a
Aracaju o primeiro Hospital Municipal em 151 anos de história.
Desde que Inácio Barbosa criou esse município, desde que Inácio
Barbosa fundou essa capital, nunca a Prefeitura Municipal teve
um hospital. Com a graça de Deus eu sairei no dia trinta e um
deixando dois hospitais para uma cidade que não administrava
nenhum. O primeiro nós estamos entregando agora. O primeiro é o
Hospital Nestor Piva, o Hospital da Zona Norte que nós estamos
entregando ao povo de Aracaju. Adelson Barreto, nosso deputado.
O primeiro é essa obra que está aqui construída, e é meu dever dizer
eu só consegui fazer esse hospital porque eu tive o apoio do
Presidente Lula através do Ministério da Saúde. Graças a Deus, o
Presidente Lula tem nos ajudado e tem contribuído para que os
sonhos de Aracaju se transformem em realidade. Vocês hoje tiveram
oportunidade alguns de verem, são quase 30 leitos. Quantos? 33
leitos hospitalares à disposição do povo. Salas de cirurgia, salas de
curativos, enfermaria. Toda uma área pra atendimento de urgência e
emergência para atendimento inclusive de urgência odontológica,
com plantões vinte e quatro horas de dentista para atender as
urgências odontológicas do povo de Aracaju.
Eu tenho alegria de dizer não tenho problema que cada um
construa a obra que quer. Esse hospital custou três milhões e
meio de reais. Olhe, eu tenho a alegria de dizer, cada um tem
que fazer o que gosta de fazer, a ponte vai custar 100 milhões
de reais... Cento e cinqüenta quase "bilhões" de reais. Com
esse dinheiro nos construiríamos mais de 40 hospitais iguais a
esse. Nós teríamos hospitais em todo o Estado de Sergipe, nas
principais regiões para atender o povo do interior sem precisar
se deslocar para Aracaju a qualquer situação de emergência, a
qualquer situação difícil. Eu não critico. Cada um faz o que quer,
cada um faz o que gosta. Eu não gosto de obra de fachada. Eu
gosto de obra que sirva ao povo de Aracaju. Eu gosto de obra
que ajude a salvar a vida do povo da minha cidade. Eu gosto de
obra que de dignidade a população Aracajuana e especialmente
a população mais pobre.
Vocês que moram aqui na Avenida Maranhão ou que moram em
toda essa região aqui, vocês se lembram que aqui era um campo,
um terreno baldio e que lá atrás era uma estação onde de vez em
quando aparecia bandido. Até cadáveres já descobriram atrás
daquele Muro da Leste. Todo tipo de coisa que não prestava acontecia
naquele Muro da Leste. Todo mundo dessa região reclamava, todo
mundo dizia "meu Deus, será que não aparece ninguém com
coragem pra derrubar esse muro, pra botar esse muro embaixo?"
Com a graça de Deus nos derrubamos o muro da vergonha, onde
era o estacionamento das máquinas, que estava cheio de mato,
onde era abrigo de marginais, nós derrubamos. E hoje é uma linda
avenida e um lindo hospital que nós entregamos ao povo de Aracaju.
E ainda, e ainda tem aqueles que vão pro rádio de manha dizer que
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deda não fez nada, que a Prefeitura não fez nada pra Aracaju. Nós
mudamos, basta trazer, se algum de vocês tiver algum parente do
Rio de Janeiro, um parente de São Paulo que ficou três anos fora de
Aracaju, e você trouxer de volta pra aqui ele vai se perder porque
não conhece mais. Onde existia lixo, onde existia mato, hoje tem
uma bela avenida iluminada, com asfalto bom, com ciclovia e um
hospital de qualidade com padrão internacional para atender ao povo
de Aracaju. E olhe, é obra pra quem precisa, é obra pros pobres, é
obra pra quem não pode pagar médico particular, pra quem não
pode ir pra hospital particular.
Ah, ficam dizendo no rádio, Déda venha gastar quatro milhões na
Orla, venha fazer a Orlinha da Coroa do Meio. Eu digo calma, calma.
Primeiro eu quero atender quem precisa. A minha orla é vocês. A
minha ponte é vocês. É a saúde de vocês. É a qualidade de vida do
meu povo. Deixe quem tiver e quem quiser gastar lá, é bom. Eles
gastam enfeitando e eu gasto trabalhando pra vocês. Enquanto eles
gastam dinheiro lá na Zona Sul, sobra pra nós um pouquinho pra
fazer praça, avenida, pra construir escola, pra fazer o SAMU, pra
construir posto medico, construir esse belo hospital que nós estamos
entregando hoje." (destaquei)

E termina, novamente, com a sugestão de que voltaria em breve
à vida pública: "Pra dar um abraço, pra lhe dizer muito obrigado e pra dizer até
breve Aracaju."

Ressalte-se que, ao contrário dos demais vídeos até então
examinados, por volta dos dezenove minutos e trinta segundos de filmagem
são filmadas centenas de pessoas que assistiam ao discurso do prefeito.
Acima do palanque, há uma placa com o logotipo da Administração Municipal.
4.2.5. DO DISCURSO PROFERIDO EM 28 DE MARÇO DE 2006 NA
ENTREGA DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO CONJUNTO
PADRE PEDRO, QUE PRECEDEU AO SHOWDO CANTOR LUIZ CALDAS
As imagens constantes no vídeo, que dura pouco mais de 26
minutos, mostram o prefeito Marcelo Déda Chagas ao lado de autoridades,
em cima do trio elétrico do cantor Luiz Caldas, que realizaria um show logo
após o discurso do Recorrido.
Inicialmente, aparece um apresentador ao lado de Marcelo
Déda Chagas, mostrando o prefeito como aquele que "caminhará para
socorrer os sergipanos" Veja-se:
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".... está aqui para entregar essas obras. É por isso, amigos, que nessa
noite, que nesse momento, eu peço a atenção de cada cidadão e
cidadã aqui presente, que você que veio ver, que você que veio
presenciar esse momento histórico do sonho do Santa Maria, do
Padre Pedro hoje realizado. Eu peço um segundínho de atenção
para ouvir a palavra da seriedade, a palavra do compromisso, a
palavra de um homem que veio para administrar Aracaju e que
caminhará para socorrer os sergipanos. Nós vamos ouvir o nosso
grande líder, o maior administrador de Aracaju. Ele que é o meu, ele
que é o seu, ele que é de Sergipe, o prefeito Marcelo Déda!"

Nesse momento, Marcelo Déda Chagas toma a palavra e faz
uma saudação às autoridades e ao público presentes. Depois disso, inicia sua
explanação fazendo, mais uma vez, comparações entre o trabalho desenvolvido
pela Prefeitura de Aracaju, que seria voltado para os mais pobres, e a ação do
Governo do Estado de Sergipe, que dirigiria as ações governamentais para os
ricos. É importante notar que, durante o discurso, ouve-se o som da plateia,
provavelmente composta por centenas de pessoas, sem que haja, contudo,
imagem alguma. Confira-se:
"Estamos aqui para entregar essa obra, mas pra dizer a vocês: eu
sei que ainda falta e nós não vamos parar o trabalho. Eu não estou
contente só com isso não, vamos continuar trabalhando no Santa
Maria.
Agora, o que cada um de vocês sabem e que antes não tinha
nada, antes só sabiam vir aqui pra fazer discurso, só sabiam vir
aqui para enrolar o povo. Como hoje também, hoje, alguns
inimigos do povo, alguns que odeiam Marcelo Déda, que não
gostam de ver o povo feliz saíram distribuindo camisas
esculhambando com o Partido dos Trabalhadores. Varias pessoas
vestiram pensando que era do PT. Mas eram camisa com
agressões contra o meu Partido. Quem e que tá fazendo isso?
Tá fazendo isso quem esta vendo a mudança chegar em
Aracaju. Tá fazendo isso quem tem ódio dos políticos da
esquerda, dos políticos populares, dos políticos que tem
compromisso com os mais pobres. Tá fazendo isso àqueles que
não querem que eu invista aqui. Ligue o rádio de manhã. De vez
em quando tem um dizendo: "Déda, vá gastar dinheiro lá na
Orla, venha fazer a Orlinha da Coroa do Meio" Vocês não
ouvem isso? E eu disse: tenham calma, tenham calma. Eu gosto
das coisas bonitas, eu acho a Orla da Atalaia a coisa mais
bonita do mundo. Mas, olhe: deixa o governador gastar lá e o
que sobra eu gasto com os pobres, o que sobra eu gasto no
Santa Maria, o que sobra eu gasto na Coroa do Meio, o que
sobra e pra gastar com quem mais precisa.
Eu não critico, eu acho bonito. Eu tive a coragem de agradecer na
frente do Presidente da República, quando a obra foi inaugurada no
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dia 17 de marco do ano passado. Eu não acho ruim que
construam obras bonitas na minha cidade. Mas eu quero dizer a
vocês: se eu tivesse na prefeitura dinheiro sobrando, se não
faltasse pra mim, ainda, entrar na segunda etapa do Padre
Pedro, se não faltasse pra mim, ainda entrar aqui na região do
Valadares e do Maria do Carmo, pra fazer acertos que precisam
ser feitos, eu poderia muito bem gastar dinheiro em obras de
enfeite, em obras para os olhos do turista. Eu quero que o
turista venha aqui e veja coisas bonitas. Mas eu quero que o
turista veja, principalmente, o povo de Aracaju feliz.
Não me importo de dizer a vocês: nós governamos para todos. Os
bairros dos mais ricos não estão abandonados, não. Nós estamos
trabalhando lá também. Agora, enquanto prefeito eu for, enquanto
Edvaldo Nogueira estiver na Prefeitura, no lugar em que eu esteja,
se eu tiver R$ 100,00 pra investir e R$ 70,00 na periferia e R$ 30,00
nos bairros dos ricos. Porque ele já tem tudo e vocês não tinham
nada. Ele tem avenida bonita e vocês não tinham. Eles têm rua
calçada e vocês não tinham. Vocês andam em Aracaju, pode olhar,
aqui, o canal. Pode olhar as pontes do canal. Podem olhar essa
proteção em metal, essas defensas metálicas: é igual a que tem nos
Jardins. Acabou o preconceito de Terra Dura, acabou. Terra Dura
ficou no passado, ficou no passado. Nosso projeto de governo no
município de Aracaju tratou como iguais. Pra nós não tem cidadão
de segunda classe. Pra nós e aracajuano quem mora no Jardim e é
aracajuano quem mora no Padre Pedro e é aracajuano quem mora
no Santa Maria. Pode olhar, a mesma defensa, essa cerca de metal
para impedir que os carros caiam no canal, pra impedir que alguém
venha fazer de novo aqui invasão, porque eu não vou deixar, nem
Edvaldo vai deixar. Não tem cabimento. Olhe, Jackson Barreto me
disse: Marcelo Déda, eu fui lá essa semana para ver as obras e não
acertei a rua do Colégio, não acertei a rua do Colégio Laonte Gama.
Logo Jackson que conhece Aracaju com a palma da mão dele. Por
quê? Porque mudou. Isso é que é mudança.
Eu quero perguntar a vocês: nós mudamos ou não mudamos?
(pessoas gritam). Nós transformamos ou não transformamos?
(pessoas gritam).
Mas volto a repetir: não vai parar aí. Nós vamos continuar
trabalhando aqui na escola, no projeto Vitória de Santa Maria. Nós
vamos continuar abrindo as duas avenidas, que já estamos abrindo
com a Petrobrás, para ligar esse bairro de cidadãos a Atalaia. Vocês
também têm direito de frequentar a praia. A praia é do povo. Vai ter
ônibus e vai ter avenida bonita para vocês circularem lá. Duas. Uma
saindo daqui e outra saindo ali,encostadinho no muro do aeroporto.
E as duas se encontrando e seguindo direto até a Avenida Melício
Machado. Vai ter. E nós não vamos parar. Nós vamos buscar
recursos para fazer a segunda etapa do Padre Pedro. Nós vamos,
com a graça de Deus, Edvaldo, você vai tirar o povo do Morro do
Avião e entregar casa aqui do lado. Casas dignas. Nós vamos fazer.
Porque, eu quero dizer a vocês que eu não sou Deus e nem faço
milagre. Se eu fosse esperar para juntar o dinheiro pra fazer tudo de
uma vez, eu saia da prefeitura e não começava nenhuma rua. Então
a gente planeja como um pai de família. Meus irmãos: eu passo aqui
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e vejo a Igreja Católica, vejo as Igrejas evangélicas, eu sei que o
Povo do Santa Maria é muito religioso. Prestem atenção: ta lá na
Bíblia que Deus fez o mundo em sete dias. E que no sétimo dia Deus
descansou. É claro que Deus não descansa. Deus é uma energia
insondável e infinita. Deus não é como nós. Não é como Deda que
caminhou essas ruas e está todo suado, molhado, cansado,
esbagaçado. Não. Mas porque na Bíblia tá escrito que fez o mundo
em sete dias e descansou no sétimo? Pra nos ensinar que nada se
faz de uma vez só. Você não se casa hoje, corre pra dentro de casa,
namora um pouquinho e nasce um filho. Leva nove meses, leva nove
meses. Quem é que quer ter um filho de sete meses, pra nascer o
bichinho doente, fraquinho? Alguém quer? Ninguém quer. Espera
nove meses. Por quê? Porque tudo tem a sua forma de fazer.
Quantas vezes você na sua casa, aqui mesmo no Padre Pedro, você
recebe a casa, aí passa um ano, você constrói um puxadinho,
aumenta um pouco a sala, depois constrói mais um quarto pros
filhos, depois melhora a cozinha. Faz de uma vez só? Não faz. Só
faz aquilo que o dinheiro pode suportar.
Bem assim é o prefeito e bem assim é a prefeitura. O que não falta é
compromisso. Porque eu vim aqui como candidato e distribuí um
panfleto. Até um mapa do lugar da obra tinha. Quem guardou pode
provar hoje, lendo, que aquele compromisso foi cumprido. Estamos
entregando a primeira etapa. Edvaldo vai entregar as duas pistas.
Vamos entregar a escola. Vamos continuar trabalhando. Quantas
famílias aqui no Santa Maria recebem o Bolsa Família? Quantas
famílias protegidas com a Bolsa Escola? Porque nós vamos continuar
trabalhando. E eu quero dizer ao povo do Santa Maria uma coisa: eu
não esqueço o que fazem por mim. E vocês me deram mais de 60%
dos votos, aqui dentro, pra eu ser prefeito outra vez. E a maneira
que eu tenho de agradecer é trabalhando. E digo mais: não é um
favor que eu estou fazendo a vocês. É minha obrigação. Eu sou
empregado de vocês. Vocês pagam o meu salário. Vocês me
elegeram prefeito. Eu tenho o dever, eu tenho a obrigação, de fazer
o melhor por cada um de vocês. E não é favor, não é favor. E
obrigação, é obrigação.
Olhe, o dinheiro dessas obras não saiu do meu bolso, não. Saiu do
bolso de vocês, dos impostos, mas saiu também do trabalho, da
responsabilidade e do carinho que o Presidente Lula pelo povo de
Aracaju. Quem arranjou o dinheiro para eu fazer as obras foi Lula lá
em Brasília. Foi o Presidente da República e eu tenho, eu não sou
como muitos, que recebe o dinheiro do Governo Federal, faz a
obra e não diz que Lula, em nome da Presidência da República,
foi parceiro daquela obra. Vocês passam ali, em frente ao Hospital
João Alves, tá em reforma, sabem de onde veio o dinheiro? De
Brasilia. Do Governo Federal, liderado pelo presidente Lula. Luz
no Campo, Luz Para Todos, esse projeto que está levando luz
elétrica para o interior do Estado. Veio do Governo Federal.
Quantos automóveis da Polícia Militar e da Polícia Civil, se você
prestar atenção, vai encontrar pequenininho, deste tamanhinho,
eu olho porque sou curioso, eu fico olhando. Tá lá: Brasil.
Doação do Ministério da Justiça. E porque lá eles escondem, Eu
não tenho porque esconder. A prefeitura precisa e eu vou a
Brasília, procuro os meus amigos deputados, como Valadares, como
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Jackson, como o meu amigo Pastor Heleno, um deputado federad
atuante, nosso companheiro. Vou lá e peço ajuda, procuro o
Presidente da República, e ele me ajuda. No dia 15 desse mês, 15
de março agora, que tava aqui tipo uma hora da tarde, uma e meia,
viu na hora em que passou dois helicópteros. Quem foi que viu os
helicópteros passarem tipo uma e meia? Dois. Um daqueles
helicópteros tava eu e o Presidente Lula. E eu fui mostrar ao
presidente Lula, pra ele saber, que o dinheiro que ele manda pra
cá eu não jogo fora, não. Eu aplico em obras para o povo.
Passamos duas vezes, mostrei o Morro do Avião, mostramos a
malha da recuperação da cobertura vegetal. Dos canais que nos
fizemos lá em cima, vocês não podem ver daqui. Lá tem dez
piscinões que acumulam a água para o canal levar. Tem esse
grande canal que atravessa o Padre Pedro todo e vai ate lá em
baixo. Pra não, por que, sabe por quê? Se eu não fizesse isso,
construía e quando a chuva viesse levava tudo. Tinha que fazer a
drenagem. Qualidade, obra bem feita. E, sobretudo, compromisso
social, era isso.
Vocês vão agora ter um show muito bonito. Se divirtam em paz,
sem violência. Alguns amigos me pararam e disseram: prefeito,
a gente quer mais segurança. Eu não tenho como fazer porque a
segurança pertence ao Governo do Estado. Mas eu quero dizer.
Quero pedir a todos vocês o mesmo que eu pedi há dois anos
atrás: anotem cada palavra minha. Onde eu tiver, a força que me
for acrescentada e para eu trabalhar mais, aqui também, pelo
Santa Maria. Então não se preocupem: dia 31, três horas da
tarde, eu vou deixar a Prefeitura, porque eu vou ter que sair para
me habilitar, diante dos partidos, para participar desse pleito de
2006. Eu vou, porque o trabalho que nós fizemos em Aracaju,
contaminou Sergipe inteiro. E o povo do interior está nos
chamando e nos cobrando pra oferecer o nosso nome a
Sergipe. Eu vou, mas não vou abandonar Aracaju. Eu saio, mas
levo vocês no meu coração. Eu, eu vou deixar no meu lugar o meu
irmão Edvaldo Nogueira. Que está comigo desde o ano 2000. Que
conhece o meu trabalho e tem os mesmos compromissos que eu. O
que vocês cobram de mim, podem cobrar de Edvaldo, porque é a
mesma luta, o mesmo sonho, a mesma esperança, o mesmo amor
por Aracaju e o mesmo respeito pelo nosso povo. E mais do que
prefeito e vice-prefeito. São dois irmãos, na mesma luta para
melhorar a vida da nossa cidade.
Por isso, meus irmãos, não se preocupem. E eu quero dizer que eu
só não posso ajudar vocês se eu não tiver força. Se eu não tiver
força, obviamente, eu sou um cidadão comum e não tenho
como ajudar. Agora, escutem e olhem nos meus olhos. Nós
estamos muito longe para olhar. Por isso eu vou de casa em
casa para o povo olhar no meu olho, a força que vocês me
derem volta para vocês. A força que vocês me derem volta para
vocês com a graça de Deus. Quanto mais força eu tiver e pra
trabalhar pelo povo da minha cidade e do meu estado. Por isso
não temam, não se preocupem, a nossa luta continua. Eu tô aqui
hoje feliz, mas não tô realizado. Eu só vou me realizar quando nós
tivermos em todos os cantos do Santa Maria a presença do Poder
Público, para melhorar a vida de vocês. Por isso, tal entregue a
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primeira etapa. Taí entregue o primeiro passo. Não é a primeira obra.
Taí o Posto de Saúde, taí a reforma do Laonte Gama, taí a Praça
Padre Meio, taí a recuperação da Praça da Feira, o calçamento da
Praça da Feira, taí a criação de duas escolas, o Diomedes e a
construção do Laontinho, aonde era o supermercado, para oferecer
cada vez mais serviços. Taí as equipes de Saúde da Samília. Tal o
cuidado da gente com os cartões, que muitas famílias, quase 4.000
famílias, recebem aqui dentro, entre os 4 ou 5 conjuntos e loteamentos
que há por aqui. Não é a primeira vez. Hoje nós estamos entregando,
quantos quilômetros tem esse canal aqui? 800 metros. Com mais um
outro canal e aquele que tá encoberto aqui na avenida contorno,
que separa o Valadares daqui do Padre Pedro, 1.800 metros de
canal, 1.800 metros de canal revestidos dentro do Santa Maria. Tal,
entre ruas e travessas, 30 ruas asfaltadas e drenadas, com ligação
domiciliar de esgoto em cada casa.
Como vocês merecem, porque são cidadãos que merecem o melhor.
E por isso que Aracaju mudou, primeiro porque a gente
trabalha, segundo porque respeita o dinheiro do povo, terceiro,
porque diz com tranquilidade: todo aracajuano merece o
respeito do prefeito. Mas a prioridade é para os mais pobres. É
SAMU para os mais pobres." (destaquei)

Depois de apontar as transformações promovidas pela
Prefeitura Municipal, o Recorrido Marcelo Déda Chagas despede-se da
população. (O final da mídia está corrompido).
4.2.6. DO DISCURSO PROFERIDO EM 29 DE MARÇO DE 2006 NA
INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL DA ZONA SUL, QUE PRECEDEU AO
DA BANDA EXALTASAMBA

SHOW

Este vídeo, também com duração aproximada de 26 minutos,
mostra o prefeito Marcelo Déda Chagas acompanhado de diversas autoridades,
em cima de um palco, em cujo fundo há uma placa com o logotipo da
Administração Municipal.
Antes do discurso, o locutor conclama, com entusiasmo, a
população a ouvir Marcelo Déda Chagas. Transcrevo sua fala:
11
...

aracajuanos aqui presentes, que nesse momento, com a emoção
que nos dá sempre pra dizer, que, como Aracaju, Sergipe terá seu
progresso.
É por isso que, nesse momento, Aracaju ouvirá a palavra da sabedoria e
da seriedade, o grande administrador de Aracaju, a grande liderança de
Sergipe, o nosso líder: Marcelo Déda!"
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Marcelo Déda Chagas, então, apresenta as autoridades e
agradece ao público. Após o discurso, houve um show com a Banda
Exaltasamba.
Os principais excertos do discurso são os seguintes:
"(..) e quero, meus amigos, vai chegar daqui a pouco o Exaltasamba,
eu só queria deixar com vocês do Conjunto Augusto Franco, deixar
com vocês e todos os bairros aqui circunvizinhos que estão aqui urna
breve mensagem. Essa mensagem é a mensagem da alegria. E a
mensagem de que estar a 48 horas de deixar a Prefeitura Municipal
de Aracaju. Na próxima sexta-feira, eu não serei mais prefeito. No
próximo sábado, quando eu vier aqui e nos próximos dias eu virei
apenas como cidadão como cada um de vocês. Estou encerrando
5 anos e 3 meses da mais bela experiência política da minha vida,
pela graça de Deus, em primeiro lugar, mas pela coragem pela
confiança e pela força de vocês eu fui eleito prefeito desta Capital
duas vezes seguidas e as duas vezes no primeiro turno.
Eu estou saindo da Prefeitura não porque quero deixá-la, não
porque estou cansado ou porque queira sair da Prefeitura, eu
estou saindo porque compreendo que chegou a hora de dar
mais um passo importante na nossa luta. Chegou a hora de
conversar com os meus conterrâneos com o povo do meu
Estado e colocar o meu nome à disposição para mais uma luta.
Para que eu possa fazer isso, a Lei brasileira manda que eu mim
afaste. Se eu não me afastar, não posso me habilitar para uma
possível candidatura, não posso oferecer meu nome ao meu
partido e aos partidos aliados. Por isso, eu estou encerrando a
minha participação na condução da Prefeitura Municipal de Aracaju.
Por isso, aqui, hoje, nesse conjunto Augusto Franco que, desde
1985, jamais me negou a amizade, a alegria, o carinho, o abraço, o
apoio, o esforço e a coragem para mim apoiar na minha caminhada.
Eu quero para além de inaugurar esse Hospital, eu quero também
trazer o meu abraço, não de adeus mas de até logo. Trazer o meu
cumprimento de agradecimento o meu muito obrigado a cada um de
vocês, muito obrigado a vocês porque acreditaram, porque me
trouxeram para onde estou, eu sempre tenho dito.
Eu recentemente fui xingado por tudo que é nome, fui acusado de
tudo que é coisa, mas eu não perco a minha tranquilidade, primeiro
porque tem duas coisas que eu não abrigo no meu coração, eu não
tenho nem ódio daquele que me agrediu, nem tenho medo dele
também, como eu não tenho ódio não respondo com ódio, como eu
não tenho medo não altero a minha trajetória nem modifico aquilo
que está no meu destino. Vou sair da Prefeitura, certo de que se não
fiz, tudo que quis, com certeza fiz tudo quilo que pude, me dediquei,
me esforcei para que quando eu saísse a minha cidade pudesse
olhar para si própria, e dizer: Aracaju mudou, Aracaju se transformou,
Aracaju avançou.
Esse projeto que nós construímos juntos deu certo e deu certo
para todos, deu certo porque essa prefeitura nunca deixou de
dizer alto e bom som que nós governamos para todos, que nós
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administramos para todos os bairros, mas que a nossa
prioridade é o povo e especialmente o povo mais pobre, nós
não ficamos preocupados, em nenhum momento da nossa
administração, com obra de fachada ou com obra faraônica, nós
nos preocupamos em construir aquela obra que atendesse ao
povo e especialmente que atendesse aos mais pobres.
(...)
Tenho a alegria de dizer que quando sair, agora no dia 31, terei
entregue quase 7 mil casas a quem precisava de moradia na cidade
de Aracaju. Aqui mesmo, no Conjunto Augusto Franco vocês têm as
obras do PAR, para ver o trabalho indormido e incansável da nova
administração. Entregarei amanhã, num belíssimo show, com a
participação de Daniel, que as moças vão gostar muito de ir e os
rapazes vão também porque tem música romântica (...).
(...)
(..) por isso, meus companheiros, está entregue o Hospital de
Pronto Socorro da Zona Sul Desembargador Fernando Franco. O
Hospital vai entrar em atividade, Rogério, cadê Rogério, a partir da
próxima semana. O Hospital tem que ser adequado às regras de
desinfecção, tem que ir treinando o nosso pessoal que já tá
concursado, para que ele possa entrar a pleno vapor, mas graças a
Deus. Hoje, estavam reclamando, os nossos adversários, eles
queriam que eu saísse e não inaugurasse, mas meus amigos quem
teve coragem de fazer fomos nós, querem negar a Dedinha o direito
de botar a plaquinha com o nome dele, para quando vocês virem
aqui se lembrarem quem foi o prefeito que fez. Tenha paciência, eu
não vou dar gosto a eles não, num dou gosto não, vamos inaugurar
é hoje entregar a obra preparar porque eu não poderia sair sem ter a
alegria de poder voltar aqui ao Conjunto Augusto Franco me
encontrar com vocês e entregar essa obra feita, já mobiliada. Nós
vamos desativar a antiga Emergência. Todo mundo vai vim [sic] para
cá e depois nós vamos adequar aquela entrada para todo o
Conjunto, para toda a estrutura que nós fizemos aqui do lado de cá.
Porque nós não podíamos fechar durante as obras.
Mas graças a Deus é mais um ideal que agente consegue, é mais
um sonho que agente realiza, e se nós realizamos esses sonhos, só
realizamos porque tivemos o apoio do povo de Aracaju. Por isso eu
vou-me embora, mas se vocês quiserem, eu volto. Muito obrigado
por tudo, muito obrigado do fundo do meu coração, obrigado por seu
apoio nos momentos mais difíceis, obrigado por seu abraço,
obrigado pelo seu aperto de mão, obrigado pelo brilho dos seus
olhos, obrigado pela sua palavra de fé, obrigado porque nas horas
que os poderosos quiseram me acuar, na hora que eles quiseram
me destruir foi com vocês que eu conte,, foi o apoio de vocês que me
fez forte.
Eu tenho a alegria de dizer não tenho dinheiro, nunca precisei
comprar um voto quem votou em mim, votou porque confiou em
mim. Então, eu sou um prefeito, que tenho que dizer com muita
clareza e com muito respeito, não venha me agredir governador,
não venha me dar carão, porque o senhor não é o meu patrão, o
meu patrão é o povo de Aracaju, porque se eu aqui cheguei, se
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eu sou prefeito duas vezes, se eu fui Deputado Federal duas
vezes, se eu fui Deputado Estadual uma vez, eu não sou fruto do
dinheiro de nenhum tubarão nem do apoio de nenhum governo,
eu sou fruto da valentia, da confiança e da coragem do povo de
Aracaju que fez desse menino duas vezes prefeito de Aracaju,
menino de cabelo branco, menino de 46 anos, já não tão jovem
quanto eu era, mas com mesma energia e com mesma garra. Eu
disse hoje aos meus companheiros e aos meus amigos da saúde ao
lado do Doutor Rogério Carvalho, eu disse lá na Secretaria Municipal
de Finanças, ao lado desse grande Secretário, desse talento do
serviço público sergipano, nós não conseguiríamos trabalhar, se
Nilson não fizesse a mais competente administração financeira da
história dessa Prefeitura. Doutor Nilson aqui ao nosso lado tem
trabalhado ouviu quando nós dissemos, que eu quero dizer para
todos vocês, a gente sai tem que sair tenho outra tarefa, mas dá
uma saudadezinha, dá uma dorzinha no coração. Mas olhe eu
tenho saudade de todas as manhãs que eu vi nascer, eu tenho
saudade de todas as manhãs em que eu vi o sol brilhar, mas eu
tenho muita [sic] tesão pelas novas manhãs que ainda
nasceram pelos novos desafios, que nós enfrentaremos, pelos
novos momentos em que juntos nós estaremos. Valeu minha
cidade, valeu Aracaju, muito obrigado Conjunto Augusto Franco, um
abraço bem apertado, a minha gratidão eterna pelo apoio que
sempre recebi. Que Deus lhe pague, que Deus abençoe a nossa
terra, que Deus ilumine o nosso povo. Se Deus quiser nós não
estamos dizendo adeus. Até breve! Que Deus permita, que nós
possamos nos encontrar pela vida sempre lutando por
momentos melhor para o nosso povo. Tchau, tchau, tchau, tchau...
tchau, tchau.. adeus não, até breve. Tchau, tchau ... muito obrigado
por tudo! Muito obrigado. Viva Aracaju! Obrigado" (destaquei)

Ao fim, o apresentador retoma a palavra e diz:
"E aí a palavra do nosso prefeito Marcelo Déda, entregando mais um
hospital em nossa cidade, nossa Aracaju.
Quero lembrar que, amanhã, na inauguração do Bairro Coroa do
Meio, Daniel! E, na sexta-feira, dia 31, na sexta-feira, dia 31, às 15
horas, o "até breve" do nosso prefeito Marcelo Déda, o "até
breve" do prefeito Marcelo Déda" (destaquei)

4.2.7. DO DISCURSO PROFERIDO EM 30 DE MARÇO DE 2006 NA
ENTREGA DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO BAIRRO COROA DO MEIO,
QUE PRECEDEU AO SHOWDO CANTOR DANIEL
No dia 30 de março de 2006, o prefeito Marcelo Déda
Chagas, acompanhado de diversas autoridades, discursa, por cerca de 27
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minutos, em palanque montado para a entrega das obras de urbanização do
Bairro Coroa do Meio, pouco antes da apresentação musical do cantor Daniel.
Primeiramente, cumprimenta a todos os presentes e nomina as
autoridades.
Em seu discurso, tal como havia feito nos pronunciamentos
anteriores, vincula ao Governo do Estado de Sergipe a imagem de máquina
administrativa voltada para os ricos e os turistas, ao contrário da Administração
Municipal, cujo trabalho seria focado nas camadas mais pobres da população.
Cabe ressaltar que, nesse discurso, Marcelo Déda Chagas
afirma, por duas vezes, que estavam sendo entregues aos moradores da
região 500 (quinhentos) títulos de propriedade.
Eis os principais trechos:
"(...)
Hoje às 5 horas da tarde, como eu vinha dizendo, dei entrada no
requerimento na Câmara Municipal pedindo meu afastamento da
Prefeitura. Obrigado. Eu não estou saindo da Prefeitura porque eu não
goste da Prefeitura. Eu não estou me afastando da administração
municipal porque esteja cansado. Pelo contrário, estou com muita
energia, com muita [sic] tesão para trabalhar pelo povo do meu
Estado e pelo povo da minha Capital. Eu estou me afastando da
Prefeitura porque a Lei estabelece que eu só posso apresentar a
minha candidatura ao meu partido e aos meus aliados se eu me
afastar da administração seis meses antes do pleito. Portanto, eu
estou saindo da Prefeitura para ficar como vocês, um cidadão
comum, sem mandato, sem cargo, à disposição do povo da minha
terra para que, na hora certa, e no momento certo, dizer o que
querem que eu faça da minha vida. Eu farei da minha vida aquilo que
o povo quiser, aquilo que o meu povo me exigir, aquilo que o meu
povo mandar (..).
Meus queridos companheiros, é a minha última inauguração na
condição de prefeito. E quis Deus que eu saísse da prefeitura
entregando ao povo de Aracaju a obra que traduz com mais
exatidão, com mais fidelidade, com mais perfeição, tudo aquilo que
eu sonhei, tudo aquilo que eu lutei, tudo aquilo que eu quis fazer na
condição de prefeito de Aracaju.
Essa obra tem a marca da competência, essa obra tem a marca do
amor pela cidade, essa obra tem a marca da ética, essa obra tem a
marca da coragem de desafiar os preconceitos, da coragem de
enfrentar os eternos agourentos, que querem atrapalhar a vida da
gente, essa obra tem a marca da justiça social, tem a marca da
prioridade para os mais pobres, tem a marca de uma prefeitura que
tomou a decisão: enquanto eu fui prefeito e enquanto Edvaldo
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Nogueira for prefeito, nós trabalharemos para toda a cidade, para
todos os bairros. Os bairros da classe média são bem tratados, os
bairros dos ricos são bem tratados, estão limpos, estão bem jardinados,
tem investimentos. Mas eu tenho uma profissão de fé. Uma
promessa que eu fiz a mim mesmo, fiz ao meu povo e fiz ao meu
Deus: se a Prefeitura tiver apenas R$ 100,00 no cofre, R$ 30,00 eu
gasto nos bairros mais ricos, mas R$ 70,00 eu gasto com quem mais
precisa, na periferia, nos bairros populares, ali, onde a presença do
Município pode ser a diferença entre a saúde e a doença, entre a
vida e a morte, entre a alegria e a tristeza, entre a felicidade e a dor.
A nossa opção do dia 1 0 de janeiro de 2001 até este dia, 30 de março
de 2006, sempre foi,os que mais precisam, os que mais sofrem. Foi
uma opção preferencial pelos trabalhadores, pela juventude, pelo
desempregados, pelo sem teto, pelo sem casa. Por aqueles a quem
as elites nunca olham, por aqueles a quem as elites vêem apenas
como um possível voto, para fazer um favorzinho na véspera da
eleição. Para essas maiorias, nós viemos para a política, para mudar
esse país na mais terna juventude, nós largamos os bancos
escolares para desafiar um ditadura. Porque acreditamos na
igualdade, nós optamos por servir a classe trabalhadora e por
sermos empregados do povo na sua luta por dignidade, guerreiros
da nossa gente, na luta pela transformação e pela mudança.
(...)
E, agora, eu tinha a chance de ser prefeito e eu disse: nós vamos
fazer a urbanização da Coroa do Meio. Nós vamos tirar da lama
quem estar vivendo hoje como caranguejo. Nós vamos tirar do meio
das infecções, do meio dos ratos, do meio dos incêndios, do meio do
desprezo, do meio da pobreza, aqueles homens e aquelas mulheres,
aqueles jovens e aquelas crianças que tinham a impressão que não
eram cidadãos brasileiros porque não tinham direito sequer a morar
debaixo de uma construção de alvenaria. Viviam em barracos de
papelão, em barracos de madeira. Quando a maré subia no mês de
março, quantos viam a água invadir e levar os poucos bens que
possuíam. Quando muitas vezes uma mãe velando os filhos enquanto o
pai pescava adormecia, aquela vela caía e três, quatro, cinco,
barracos incendiavam e no, dia seguinte, nós éramos obrigados a ler
nos jornais e a ouvir nos rádios e a ver na televisão «incêndio na
favela da Coroa do Meio: três crianças carbonizadas" Aracaju não
pode ser bonita, meus irmãos, se ela não for justa. Aracaju pode
ter a orla mais bela do mundo, mas não será bela se perto dessa
orla tiver 650 famílias morando na lama, no abandono, na dor,
no sofrimento e no perigo de vida.
Eu sei que não agrado todo mundo. Eu sei que tem dias que, de
manhã cedo, no rádio, o pessoal ligado ao Governo do Estado
fica dizendo: Déda venha fazer a orlinha da Coroa do Meio,
porque está tão bonita a praia e falta esse pedaço. Venha gastar
três, quatro milhões de reais aqui, na Coroa do Meio.
E eu não perco a calma, eu tenho humildade suficiente para no dia
que o Presidente Lula veio aqui no aniversário dos 150 anos da
Capital dizer na frente de todo mundo, na frente da televisão e do
rádio, o Presidente Lula, Aracaju ganhou uma orla linda e eu quero
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publicamente agradecer o governador, muito obrigado governador.
Eu tenho humildade para agradecer.
Agora, a diferença é a seguinte: não adianta insistir quem não
gostar de mim assim então me tire da vida pública, mas
enquanto eu estiver na vida pública na hora de escolher, entre
uma obra de fachada ou uma obra social, não tenha dúvida eu
vou escolher a obra social, eu vou escolher a obra social. Quem
não achar que é assim me desculpe, mas eu não posso acreditar
que a minha cidade será bela se ela for injusta. Que adianta o
turista ver a cidade linda e o povo triste? Que adianta o turista
gozar as delícias dessa bela cidade e depois saber que a 100
metros do hotel dele há seres humanos vivendo que nem
caranguejo? Essa é a diferença de concepção.
Se eu estivesse na Prefeitura dinheiro sobrando, eu fazia dez orlas.
Mas o dinheiro que sobra eu prefiro apagar da cidade as cicatrizes
da miséria. Tá lá a Avenida São Paulo, vão olhar a Avenida São
Paulo. Onde era desprezo, onde era lama, onde era monturo, onde
era canal a céu aberto, hoje é uma das mais modernas e mais belas
das avenidas da capital dos aracajuanos. Vão olhar o Bairro Santa
Maria, vão olhar o Padre Pedro como está, tratado com dignidade.
Nem o detalhe daquela defensa metálica que tem nos Jardins para o
carro não cair no canal, num tem nos Jardins, que é um bairro rico?
Pois a nossa Prefeitura levou o mesmo material e a mesma defensa,
lá para a antiga Terra Dura, lá para o Santa Maria, para que os
pobres saibam que eles também são cidadãos, que eles não têm
que ter vergonha de morar ali que eles não devem baixar a cabeça
para ninguém eles são tão filhos de Aracaju, quanto aqueles que
moram nos Jardins, quanto aqueles que moram no Bairro 13 de
julho.
Aracaju não pode ser mãe para poucos e madrasta para
milhares. Por isso que a opção do meu governo, a opção da
minha miitância, a opção da minha vida, a opção de todas as
minhas lutas sempre foi a maioria. Quando sobra um pouquinho
de dinheiro aí agente pode fazer uma obra de decoração uma
obra mais de fachada, mas nunca uma obra sem finalidade
social, uma obra que não esteja vinculada.
E digo mais, 650 famílias serão retiradas e foram retiradas e receberam
a casa no mesmo bairro. E a urbanização inclusiva. Antigamente, tira
os pobres manda tudo para longe e depois onde era invasão vira
tudo palacete com piscina e com casa boa. E o pobrezinho que
morava perto do trabalho para não gastar dinheiro com ônibus vai ter
que pegar dois, três ônibus para ir trabalhar.
Não é assim que o nosso governo urbanizou, não foi assim que o
nosso governo fez a obra da Coroa do Meio. Quem morava na lama
vai morar com dignidade, casinha pequenas, modestas, mas com
água, com luz, com esgoto, em rua bonita numa avenida belíssima
com ciclovia, com calçada, com iluminação de primeira. Uma obra
que melhorou a vida do povo e vai salvar os manguezais, vai
preservar a natureza.
Foi por isso que nós colocamos aquilo ali onde vocês estão vendo,
aquilo ali que eu pedi para não subir, mas não adianta, nosso povo
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dorme, nosso povo sobe. Pois bem, ali,meu caro camarada Freitas,
meu querido companheiro do PC do B, liderança nacional desse
partido de tanta história e tanta luta. Aquele monumento ali é uma
réplica de um prêmio que a nossa Prefeitura recebeu das mãos da
nossa primeira-dama Mariza Letícia lá em Brasília. Um prêmio
concedido pelo PNUD, que é um órgão da Organização das Nações
Unidas, a ONU, mais de 900 projetos do Brasil inteiro foram
julgados. E esse projeto foi escolhido porque ele ajudou o Brasil a
mostrar a ONU que nós estamos cumprindo as chamadas Metas,
Objetivos do Milênio.
Esse projeto chamou a atenção, por um lado, porque ele preserva o
meio ambiente e atende a meta da preservação ambiental e por
outro, porque ele combate a miséria e a pobreza e dá dignidade e
cidadania. Aquele prêmio ali é para mostrar aos aracajuanos que
essa obra, muito mais do que uma obra reduzida ao território de
Aracaju, é um símbolo do trabalho feito com o alvo no social, com a
marca da mudança e transformação, com uma nova concepção, com
uma nova visão, com um novo jeito de encarar a Administração
Pública. Porque, meus irmãos, ser prefeito para botar um retrato na
Prefeitura, eu dispenso, só serve para espantar mosquito. Mas, ser
prefeito para organizar o povo, ser prefeito para fazer orçamento
participativo, para fazer o Congresso das Cidades, ser prefeito para
fazer o Projeto Coroa do Meio, para fazer a promoção da cidadania,
para fazer onze quilômetros de ruas calçadas. Olhe, quando você
trabalha para a classe trabalhadora, para os pobres, para gente
humilde para o povo brasileiro, todos ganham! Quer ver um
exemplo? Fizemos a obra para tirar as palafitas, mas todo mundo
que mora na coroa do meio, inclusive nosso companheiros de classe
média, todas as ruas foram asfaltadas, sem perguntar qual era a
classe social do proprietário daquela casa. É porque num país
quando encaro o desafio de fazer justiça, de romper os preconceitos,
de incluir, de jogar por terra uma elite que só pensa em usar o povo,
chupar como bagaço de cana e depois jogar no lixo. Quando agente
desafia essa elite, quando constrói o novo, quando tem projeto com
vincula ção social, com o alvo da mudança definido, faz para os
pobres, mas beneficia até os ricos, porque aquilo que se faz para os
que mais precisam, inunda uma onda de boa vontade, numa onda de
otimismo, de auto-estima, de vontade de viver que a cidade inteira
ganha.
Está entregue aí, meus irmãos, à Coroa do Meio, 500 escrituras
vão ser entregue essa semana. Todo mundo dessas casinhas
vai ter o seu título de propriedade na mão, vai ter a segurança
de morar no que é seu. Nenhum dos moradores das palafitas
precisou pagar um centavo, receberam as casas para sair do
mangue e para morarem no mesmo bairro. No mesmo bairro não.
Nós tiramos as palafitas e botamos eles num bairro diferente, só que
no mesmo lugar, porque não é mais a mesma Coroa do Meio. Coroa
do Meio agora é símbolo de uma cidade bela e de uma cidade justa.
A beleza dos manguezais, das pistas bem cuidadas, da ciclovia, das
ruas asfaltadas, das calçadas, aquilo que ainda vai ser construindo
por Edvaldo, uma unidade produtiva para gerar emprego e renda, uma
escola já licitada para atender as crianças do bairro, já reformamos
durante o projeto a Unidade de Saúde da Família, reformamos a
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escola, reformamos a creche, fizemos programas de capacitação de
mão de obra e promoção social em paralelo com a obra.
E mais, eles dizem, demorou... Eu acho que demorou, demorou
20 anos (1), porque nenhum governador teve a coragem de olhar
para o lado de cá, onde estava [sic] os mais pobres. Foi preciso
que a prefeitura assumisse a responsabilidade de entrar na lama, de
fazer a obra difícil de gastar 70% de recursos próprios, 70% do que
foi investido aqui,saiu do dinheiro dos impostos de cada um de
vocês, recursos próprios da Prefeitura.
E outra coisa ninguém foi derrubado, e pro meio da rua, a ordem era
primeiro a conversa, depois o trator. Tira da palafita, aluga uma
casa, e quando terminar as casinhas vai aos poucos mudando as
pessoas de modo a que ninguém fique um dia sequer fora da
moradia porque é preciso cumprir o crono grama físico-financeiro da
obra. Crono grama físico e financeiro tem que ser cumprido, mas o
principal crono grama é o crono grama do respeito a dignidade
humana de quem estava morando ali e não podia ser despejado de
uma vez só. Vamos entregar, como eu disse, os títulos de
propriedade. Vamos entregar a Coroa do Meio bonita. E a Coroa do
Meio sendo hoje um bairro exemplo de um projeto que ganhou um
prêmio da ONU e que vai ficar aí mostrando, que quando a obra é
feita com responsabilidade e competência e vocação de servir a
maioria, a vitória e o reconhecimento acontecem.
Por fim, eu recebi muito abraço, muito beio, muito carinho, muito aperto
de mão, só não recebi o seu. Não sei onde tu estava que não me
deu este beijo, onde tu se escondeu que não te vi para dar um beijo,
mulher. Mas olhem, vocês fiquem tranquilos, essa obra não é meu
favor, nem favor de Edvaldo, é direito do povo daí não é favor do
prefeito não é um presente Déda, é minha obrigação. Se algum
mérito esse governo tem é o mérito de cumprir a sua obrigação, de
definir política, de tomar decisão, de dar rumo, de comandar e
orientar o desenvolvimento urbano da nossa cidade. Mas, olhe, eu
recebo o abraço, recebo o carinho, recebo o beijo porque eu gosto
de beijo, recebo o cumprimento dos amigos, fico emocionado com o
brilho dos olhos. Olhe, para mim é como se fosse uma oração. Eu
encontro um senhora de 60, 70 anos, às vezes a de 54 eu quero
beijo, eu encontro um senhora de 60, 70 anos, às vezes velhinha
sentada na porta, ela me chama Déda, venha cá, venha cá, venha
cá e aí põe aquela mão calejada, aquela mão sofrida, aquela mão
antiga de luta, de sonhos, põe na minha cabeça e diz assim: olhe,
Deus lhe abençoe, menino, que Deus lhe acompanhe! Eu sinto a
energia daqui até a ponta do pé e saio arretado, saio virado num
tufão pra trabalhar mais para esse povo generoso, pra esse povo
solidário, para esse povo que me fez duas vezes prefeito de Aracaju.
Eu vou embora. Tchau, tchau, tchau! A gente se encontra! Eu vou
sair da Prefeitura, mas Aracaju não vai sair do meu coração. Eu
levo todos vocês comigo, nos veremos nas ruas, nos veremos
na luta, nos veremos na construção do sonho, nos veremos
sempre, porque essa cidade é a capital da rebeldia é a capital da
esperança, é a capital da liberdade, é a capital da qualidade de
vida, obrigado Aracaju! Tchau! Até breve! Viva Aracaju!"

(barulho de fogos).
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4.3. DA LICITUDE DAS CONDUTAS
O abuso de poder político, para fins eleitorais, configura-se no
momento em que a normalidade e a legitimidade das eleições são comprometidas
por condutas de agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional,
beneficiam candidaturas, em manifesto desvio de finalidade.
É importante salientar que essas condutas ilícitas podem
ocorrer antes mesmo do período eleitoral. Evidentemente, seus beneficiários
podem nem mesmo estar registrados como candidatos, o que não desnatura o
ilícito, com a condição de que haja publicidade de suas prováveis candidaturas,
ainda que de forma implícita.
Nesse sentido, colaciono a doutrina de Ojalma Pinto:
"O fato de o art. 37, § 1 0, da Constituição Federal proibir o abuso da
propaganda institucional com o fim de promoção pessoal, legitimando o
uso de ação popular contra os infratores, não libera a Justiça Eleitoral da
aplicação de sanções previstas para a prática de tal irregularidade,
quando o próprio infrator confessa o propósito de captação do voto,
antes mesmo de escolhido em convenção. A ocorrência desse
ilícito antes do registro da candidatura do infrator é irrelevante
para inibir a atuação da Justiça Eleitoral, sobretudo quando o
mesmo afirma publicamente seu propósito de candidatar-se,
direcionando a prática do abuso para esse fim" (destaquei)

(PINTO, Djalma. Direito Eleitoral - Improbidade Administrativa e
Responsabilidade Fiscal. Noções Gerais. 2. ed. São Paulo: Atlas,

2005, p.193).

A jurisprudência desta c. Corte também é firme no sentido de
que fatos anteriores ao registro de candidatura podem, em tese, configurar
abuso de poder econômico ou político, desde que presente a potencialidade
para macular o pleito, porquanto a Justiça Eleitoral deve zelar pela lisura das
eleições. Cito os seguintes julgados:
"( ... ) 2. O dia do registro das candidaturas não é o marco inicial
para a atuação da Justiça Eleitoral na apuração de abuso de
poder político ou econômico, bem como do uso abusivo dos
meios de comunicação, capazes de prejudicar a igualdade de
oportunidades nas eleições e a livre manifestação da vontade
política popular. Atos anteriores ao registro podem ser apurados
(RCED 671, Rei. Mm. Eros Grau, DJ 26.3.2009; RCED 62710E,
Rel. Mm. Luiz Carlos Lopes Madeira, DJ de 24.6.2005; RO 7251GO,
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Rei. Min. Luiz Carlos Lopes Madeira, Rei. Designado Min. Caputo
Bastos, DJ de 18.11.2005)." (destaquei)

(RCED n° 703/SC, Rei. Mm. Felix Fischer, DJe de 1°.9.2009)
"De início, ressalto, mais uma vez, a impossibilidade de, fora da
previsão legal, criar períodos estanques, estabelecer época em que
possível a prática abusiva. Pouco importa que não se tenha ainda
candidato registrado, para saber se configurado, ou não, o
abuso de autoridade, o abuso político, o abuso econômico, o
abuso na utilização dos meios de comunicação. Há jurisprudência

da Corte refutando a exigência do registro como tomada de baliza
temporal — Recurso Especial Eleitoral n° 19.502, relator ministro
Sepúlveda Pertence, de 1811212001 e Recurso Ordinário n° 722,
relator ministro Peçanha Martins, de 1 5/6/2004.
Mostra-se correto, então, o que afirmado pela Procuradoria Geral
Eleitoral: '(...) a propaganda eleitoral extemporânea, mesmo a
divulgada em horário reservado à propaganda partidária, antes do
registro de candidatura dos supostos beneficiários, pode vir a
caracterizar uso indevido dos meios de comunicação social, e
por conseguinte, ser causa de pedir em recurso contra
diploma ção'. São citados a respeito pronunciamentos desta Corte —

Recurso Especial Eleitoral n° 21.2291MG, relator ministro Peçanha
Martins, Diário da Justiça de 17 de outubro de 2003; Consulta
n° 8001DF, relatora ministra Ellen Gracie, Diário da Justiça de 10 de
julho de 2002, e Recurso Contra Expedição de Diploma n° 642/SP,
relator ministro Fernando Neves, Diário da Justiça de 17 de outubro
de 2003." (destaquei)

(Excerto do voto do Mm. Marco Aurélio Mello no RCED n o 627/CE,
Rei. Mm. Luiz Carlos Madeira, DJ de 24.6.2005)
"( ... ) 4. Não é impedimento para a configuração de uso indevido dos
meios de comunicação social que a maior parte dos programas
tenha ocorrido antes do período eleitoral, porque o que importa, mais
que a data em que ocorridos os fatos, é a intenção de obter proveito
eleitoral."
(RCED no 642/SP, Rei. Mm. Fernando Neves, D.1 de 17.10.2003)

Destaco o seguinte excerto do voto do Mm. Felix Fischer:

"O objeto das ações eleitorais e, com efeito, da própria Justiça Eleitoral é a proteção da lisura das eleições, sendo
avaliados, na jurisdição eleitoral, fatos que tenham a potencialidade de influenciar a livre participação dos candidatos e
a manifestação da vontade dos eleitores, segundo o princípio da soberania popular.
Não é possível, sem que haja atuação legislativa para tanto, criar períodos ou estabelecer épocas a partir das quais
se tomaria possível à Justiça Eleitoral averiguar a ocorrência de práticas que tenham por efeito a mácula à lisura do
processo eleitoral.
Assim, não encontra fundamento a pretensão do recorrido de se estabelecer o dia do registro das candidaturas
como marco inicial para a atuação da Justiça Eleitoral. A existência ou não de registro não interfere na investigação do
abuso de poder, político ou econômico, bem como do uso abusivo dos meios de comunicação capazes de prejudicar a
igualdade de oportunidades nas eleições e a livre manifestação da vontade política popular."

RCEd no 661 (34712-03.2006.6.00.0000)/SE

63

Nota-se, pois, que o conceito de abuso de poder possui certa
fluidez, motivo pelo qual cabe ao julgador, em cada caso concreto, examinar
sua ocorrência, conforme admite a doutrina:
"(..) o conceito de abuso de poder é, em si, uno e indivisível. Trata-se
de conceito fluido, indeterminado, que, na realidade fenomênica,
pode assumir contornos diversos. Tais variações concretas decorrem
de sua indeterminação a priori. Logo, em geral, somente as
peculiaridades divisadas no caso concreto é que permitirão ao
intérprete afirmar se esta ou aquela situação real configura ou não
abuso. O conceito é elástico, flexível, podendo ser preenchido por
fatos ou situações tão variados quanto os seguintes: uso nocivo e
distorcido dos meios de comunicação social; propaganda eleitoral
irregular; fornecimento de alimentos, medicamentos, materiais ou
equipamentos agrícolas, utensílios de uso pessoal ou doméstico,
material de construção; oferta de tratamento de saúde; contratação
de pessoal em período vedado; percepção de recursos de fonte
proibida."

(GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 4. ed. Belo Horizonte:
Dei Rey, 2009, p. 441-442)
Do conjunto de fatos descritos no item 4.2, a saber, os discursos
proferidos, por Marcelo Déda Chagas, então prefeito e notório candidato ao
Governo do Estado de Sergipe, em março de 2006, nas inaugurações de obras
públicas acompanhadas de shows de artistas conhecidos em todo o país,
todos esses custeados pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Fundação
Municipal de Cultura, Turismo e Esportes (FUNCAJU), extrai-se a ocorrência
de algumas condutas ilícitas.
Como assentado antes, a legislação eleitoral proíbe a
participação de candidatos em inaugurações de obras públicas apenas nos
três meses que antecedem o pleito. Dispõe o art. 77 da Lei n° 9.504197:
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três)
meses que precedem o pleito, a inaugurações de obras públicas.
(Redação dada pela Lei n° 12.034, de 2009)

Contudo, é vedado a qualquer cidadão conferir ao ato público
conotação eleitoral ou de promoção pessoal, em afronta aos princípios da
isonomia e da normalidade das eleições e da impessoalidade (arts. 14, § 90, e
37, § 1 0 , da Constituição Federal), podendo configurar, em tese, abuso de
poder.
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No caso dos autos verifica-se a ocorrência de promoção
pessoal em certa proporção.
Do exame das imagens gravadas e juntadas aos autos pelas
mídias em formato DVD, percebe-se que as inaugurações foram uma mescla
de comícios eleitorais e eventos institucionais.
Por meio de um discurso quase uniforme, proferido nas
mencionadas inaugurações, o Recorrido Marcelo Déda Chagas desvirtuou em
parte a finalidade dos atos públicos, que deveria ser, exclusivamente, a de
apresentar as obras concluídas.
Em todos os eventos, Marcelo Déda Chagas, cercado por
líderes comunitários, secretários municipais, vereadores, políticos do interior do
Estado de Sergipe, deputados estaduais e federais e senadores, em uma
demonstração de força política e apoio a sua futura candidatura ao Governo do
Estado, expressou que saía da Prefeitura por uma única razão: a
desincompatibilização do cargo para uma nova candidatura. Confirmo:
a) Discurso de 17.3.2006:
"(...) Essa é a última festa da cidade que vou participar como prefeito.
No dia 31, Edvaldo Nogueira vai assumir. E eu vou sair para cumprir
uma nova tarefa.
Eu vou ter que sair porque é da lei, porque é uma lei que
estabelece que eu tenho que me afastar para poder concorrer a
qualquer outra candidatura. Eu não estou deixando Aracaju.
Aracaju vai na minha alma, vai no meu sangue, vai na minha luta, vai
no meu sonho e vai na minha esperança. Por isso, adeus não, eu
digo até breve. Adeus não, eu digo até breve. Adeus não, eu
digo até breve. Até breve, Aracaju!" (destaquei)

b) Discurso de 2010312006:
"( ... ) E eu posso ter todos os defeitos do mundo mas o defeito da
covardia eu não tenho, e eu disse há seis meses atrás 'Sergipe,
verás que um filho teu não foge à luta'. Eu não vou fugir à luta,
eu não posso fazer isso porque a minha tarefa é continuar
trabalhando pra minha gente, para o meu povo." (destaquei)

c) Discurso de 23.3.2006:
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"( ... ) Agora, no dia 31 deste mês, sexta-feira que vem, de amanha a
oito, eu vou ter que deixar a Prefeitura para me colocar a
disposição da sociedade para outra lutas.
(...)
Eu só não aceito é que governador tenha a ousadia de me dar
carão. Eu respondo na hora. Porque governador não é o meu
patrão. Governador não manda em mim. Governador não tem o
direito de me agredir, me ofender, de me caluniar e nem de me
xingar.

Então, não adianta fazer cara feia que eu não tenho medo, não
adianta destilar ódio, não adianta demonstrar desespero. Eu
peço a Deus que conforte aquela alma aflita porque tá vendo o
fim do reinado chegar, que Deus tome conta. Não desejo o mal.
Tem dois sentimentos que eu tenho com relação a ele. Não
tenho ódio dele, digo isso com a maior tranquilidade, mas
também não tenho medo. Não adianta me intimidar porque não
me intimida. Dia 31 eu saio para enfrentar. E saio para enfrentar
como um cidadão comum. Então, não adianta porque não me
intimida.
(...)
Eu quero dizer a vocês que no dia 31 deixo com saudades, saio com
saudades da Prefeitura Municipal. Foram cinco anos de muita luta,
também de muito sofrimento, mas de muitas vitórias, muita alegria,
muito amor e muito carinho por essa cidade. Eu saio da Prefeitura,
mas a Prefeitura segue no meu coração e o meu amor por
Aracaju vai continuar. Vou enfrentar uma luta muito difícil, mas
enfrento com Deus e com vocês e nada é difícil pra quem tem
Deus e tem o povo." (destaquei)

d) Discurso de 24.3.2006:
"Pra dar um abraço, pra lhe dizer muito obrigado e pra dizer até
breve Aracaju." (Término do discurso).

e) Discurso de 28.3.2006:
"(...) Vocês vão agora ter um show muito bonito. Se divirtam em
paz, sem violência. Alguns amigos me pararam e disseram:
prefeito, agente quer mais segurança. Eu não tenho como fazer
porque a segurança pertence ao Governo do Estado. Mas eu
quero dizer. Quero pedir a todos vocês o mesmo que eu pedi ha
dois anos atrás: anotem cada palavra minha. Onde eu tiver, a
força que me for acrescentada e para eu trabalhar mais, aqui
também, pelo Santa Maria. Então não se preocupem: dia 31, três
horas da tarde, eu vou deixar a Prefeitura, porque eu vou ter que
sair para me habilitar, diante dos partidos, para participar desse
pleito de 2006. Eu vou, porque o trabalho que nós fizemos em
Aracaju, contaminou Sergipe inteiro. E o povo do interior esta

RCEd n° 661 (34712-03.2006.6.00.0000)/SE

nos chamando e nos cobrando pra oferecer o nosso nome a
Sergipe. Eu vou, mas não vou abandonar Aracaju. Eu saio, mas
levo vocês no meu coração.
(...)
Por isso, meus irmãos, não se preocupem. E eu quero dizer que eu
só não posso ajudar vocês se eu não tiver força. Se eu não tiver
força, obviamente, eu sou um cidadão comum e não tenho como
ajudar. Agora, escutem e olhem nos meus olhos. Nós estamos
muito longe para olhar. Por isso eu vou de casa em casa para o
povo olhar no meu olho, a forca que vocês me derem volta para
vocês. A força que vocês me derem volta para vocês com a
graça de Deus. Quanto mais força eu tiver e pra trabalhar pelo
povo da minha cidade e do meu estado. Por isso não temam,
não se preocupem, a nossa luta continua." (destaquei)
f) Discurso de 29.3.2006:
"Eu estou saindo da Prefeitura não porque quero deixá-la, não
porque estou cansado ou porque queira sair da Prefeitura, eu
estou saindo porque compreendo que chegou a hora de dar
mais um passo importante na nossa luta. Chegou a hora de
conversar com os meus conterrâneos com o povo do meu
Estado e colocar o meu nome a disposição para mais uma luta.
Para que eu possa fazer isso, a Lei brasileira manda que eu me
afaste. Se eu não me afastar, não posso me habilitar para uma
possível candidatura, não posso oferecer meu nome ao meu
partido e aos partidos aliados. Por isso, eu estou encerrando a
minha participação na condução da Prefeitura Municipal de Aracaju.
Por isso, aqui, hoje, nesse conjunto Augusto Franco que, desde
1985, jamais me negou a amizade, a alegria, o carinho, o abraço, o
apoio; o esforço e a coragem para mim apoiar na minha caminhada.
Eu quero para além de inaugurar esse Hospital, eu quero também
trazer o meu abraço, não de adeus mas de até logo. Trazer o meu
cumprimento de agradecimento o meu muito obrigado a cada um de
vocês, muito obrigado a vocês porque acreditaram, porque me
trouxeram para onde estou, eu sempre tenho dito.
Mas graças a Deus é mais um ideal que agente consegue, é mais
um sonho que agente realiza, e se nós realizamos esses sonhos, só
realizamos porque tivemos o apoio do povo de Aracaju. Por isso eu
vou-me embora mais se vocês quiserem, eu volto.
(...)
(...) a gente sai tem que sair tenho outra tarefa, mas dar uma
saudadezinha dar uma dorzinha no coração. Mas olhe eu tenho
saudade de todas as manhãs que eu vi nascer, eu tenho
saudade de todas as manhãs em que eu vi o sol brilhar, mas eu
tenho muita tesão pelas novas manhãs que ainda nasceram
pelos novos desafios, que nós enfrentaremos, pelos novos
momentos em que juntos nós estaremos.
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(...)
Se Deus quiser nós não estamos dizendo adeus. Até breve! Que
Deus permita, que nós possamos nos encontrar pela vida
sempre lutando por momentos melhor para o nosso povo."

(destaquei)

g) Discurso de 30.3.2006:
"Eu vou embora. Tchau, tchau, tchau! A gente se encontra! Eu vou
sair da Prefeitura, mas Aracaju não vai sair do meu coração. Eu
levo todos vocês comigo, nos veremos nas ruas, nos veremos
na luta, nos veremos na construção do sonho, nos veremos
sempre, porque essa cidade é a capital da rebeldia é a capital da
esperança, é a capital da liberdade, é a capital da qualidade de
vida, obrigado Aracaju! Tchau! Até breve! Viva Aracaju!"

Na espécie, não era necessário que o Recorrido expusesse o
cargo pretendido, uma vez que em seu discurso, e, em alguns casos, no do
apresentador do evento, tornava-se claro que seria o de governador de Estado.
Até o cantor Agnaldo Timóteo fez referência a isso, como visto no tópico 4.2.3.
Confira-se:
a) Discurso de 23.3.2006:
Apresentador: "(..) profere sua palavra, com alegria e satisfação
de dizer que Sergipe é [ininteligível] e Sergipe terá um grande
administrador! Vamos ouvir o maior prefeito da história de Aracaju,
Marcelo Déda!" (destaquei)

b) Discurso de 24.3.2006:
Apresentador: "( ... ) Aracaju sabe do seu compromisso.
Está deixando a Prefeitura de Aracaju para caminhar para
caminhos que darão a sustentabilidade e o melhoramento de
Sergipe. E por isso que agora eu peço a atenção de todos para
ouvir a palavra da sabedoria, do nosso líder, do prefeito de Aracaju,
prefeito Marcelo Déda! É Déda ou não é?" (destaquei)

c) Discurso de 28.3.2006:
Apresentador: "... está aqui para entregar essas obras. É por isso,
amigos, que nessa noite, que nesse momento, eu peço a atenção de
cada cidadão e cidadã aqui presente, que você que veio ver, que
você que veio presenciar esse momento histórico do sonho do Santa
Maria, do Padre Pedro hoje realizado. Eu peço um segundinho de
atenção para ouvir a palavra da seriedade, a palavra do
compromisso, a palavra de um homem que veio para administrar
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Aracaju e que caminhará para socorrer os sergipanos. Nós
vamos ouvir o nosso grande líder, o maior administrador de Aracaju.
Ele que é o meu, ele que é o seu, ele que é de Sergipe, o prefeito
Marcelo Déda!"

d) Discurso de 29.3.2006:
Apresentador: ". .. aracajuanos aqui presentes, que nesse momento,
com a emoção que nos dá sempre pra dizer, que, como Aracaju,
Sergipe terá seu progresso.
É por isso que, nesse momento, Aracaju ouvirá a palavra da
sabedoria e da seriedade, o grande administrador de Aracaju, a
grande liderança de Sergipe, o nosso líder: Marcelo Déda!
(...)
E aí a palavra do nosso prefeito Marcelo Déda, entregando mais um
hospital em nossa cidade, nossa Aracaju.
Quero lembrar que, amanhã, na inauguração do Bairro Coroa do
Meio, Daniel! E, na sexta-feira, dia 31, na sexta-feira, dia 31, às 15
horas, o "até breve" do nosso prefeito Marcelo Déda, o "até
breve" do prefeito Marcelo Déda" (destaquei)

Além disso, como visto em tópico anterior, a candidatura de
Marcelo Déda Chagas ao Governo de Sergipe era fato notório e incontroverso
à época dos acontecimentos objeto de análise nesta ação.
Consequentemente, a ausência de referência explícita às
eleições de 2006 não socorre ao Recorrido, porquanto evidente sua intenção
de se candidatar ao Governo do Estado.
E, nesse contexto, o Recorrido, em longos discursos, procurou
exaltar os feitos de sua gestão à frente da Prefeitura Municipal de Aracaju, com
um viés eleitoreiro, buscando incutir no imaginário dos eleitores que era o
candidato mais apto para administrar Sergipe.
Em algumas oportunidades, afirmou que sua futura candidatura
decorria do clamor popular dos sergipanos do interior do Estado, que queriam
ver Sergipe em situação tão próspera quanto a de Aracaju, realidade esta pela
qual Marcelo Déda Chagas dizia-se responsável. Por vezes, creditou a si
próprio a realização de diversas obras.
Da mesma forma, denota-se desses fatos a antecipação da
campanha, quando Marcelo Déda Chagas atacava diretamente o Governador
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do Estado, seu adversário político e, posteriormente, oponente no pleito eleitoral.
Em tom depreciativo, sugeriu que as obras realizadas no âmbito estadual se
limitavam a beneficiar a elite econômica local e os turistas. Transbordando os
parâmetros da aceitável crítica à atuação administrativa de determinado gestor
público, o tendencioso cotejo entre o trabalho desenvolvido pelo prefeito e o
desempenho do governador dava ideia de que este não trabalhava pelos
pobres, pela saúde e pela melhoria da qualidade de vida da população.
Ademais, todas as inaugurações foram sucedidas por
espetáculos artísticos, protagonizados por cantores conhecidos nacionalmente,
estabelecendo uma permanente ligação entre os eventos e a gestão de
Marcelo Déda Chagas. Importante ressaltar que esses cantores e sua produção

artística foram remunerados com dinheiro público e, em parte, vinculado à
Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju.
O mesmo ocorreu com o show da cantora Ana Carolina, em
comemoração aos 151 anos da cidade de Aracaju, que precedeu a um dos
discursos do então prefeito, ora Recorrido.
É importante salientar que todas as apresentações musicais
foram amplamente divulgadas na mídia televisiva através da TV Sergipe e da
TV Atalaia, fato incontroverso nos autos.
Disso conclui-se que a atuação do agente público, notadamente
a dos titulares de mandato eletivo, não devem nem podem sofrer interrupção
em virtude da proximidade do pleito eleitoral, salvo expressa previsão legal. É
natural, portanto, que participem de inaugurações e, nessas ocasiões, profiram
discursos.
Contudo, tal como ponderado pelo e. Mm. Felix Fischer nos
autos do AgR-Rp n° 205-74/DE, DJe de 11.5.2010, "não lhes é facultado,
nestes ou em outros momentos, incutir candidatos ou pré-candidatos no
imaginário do eleitor, ainda que de forma disfarçada".

O uso da máquina pública e do poder econômico em proveito
privado deve ser veementemente reprimido. À Justiça Eleitoral, contudo,
compete fazê-lo apenas se tal ilicitude, além de apresentar nexo de
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causalidade com as eleições, puder afetar a normalidade e legitimidade do
pleito.
Sobre o ponto, destaco a doutrina de Edson de Resende
Castro:
"O agente público, ou seja, aquele que detém o exercício de uma
função pública, coloca-se em situação de vantagem perante o
'cidadão comum porque tem como atividade cotidiana o atendimento
dos interesses da coletividade e porque está naturalmente em
evidência. Sem qualquer esforço, pode conquistar a simpatia dos
que buscam o serviço público, bastando que cumpra com presteza o
seu mister. Então, sem necessidade de se falar em abuso, o
exercente de função pública já tem posição de destaque no contexto
social, principalmente nos centros menores.
A verdade é que esses agentes públicos, em período eleitoral,
acabam se utilizando da sua posição de destaque para beneficiar
candidaturas. Sempre foi prática corriqueira o 'uso da máquina
administrativa' em prol de candidatos que têm a simpatia do
Administrador. Quando o Prefeito, o Governador ou o Presidente
querem se reeleger ou fazer o seu sucessor, toda a Administração
se empenha em mostrar-se eficiente aos olhos dos eleitores, para
convencer da necessidade da continuidade daquele governo. Para
isso, as obras públicas se avolumam, não param as inaugurações e
as campanhas publicitárias são intensificadas, sempre associando-se
os benefícios levados ao povo com o Administrador de então. Esses
atos de governo/administração, em outras ocasiões até
entendidos lícitos, podem caracterizar abuso de poder político,
porque assumem finalidade eleitoreira.

É essa a roupagem do abuso de poder político ou de autoridade.
Porque essa prática também desequilibra o jogo de forças do processo
eleitoral, deve ela ser firmemente combatida." (destaquei)

(CASTRO, Edson de Resende. Teoria e Prática do Direito
Eleitoral. S. ed. Belo Horizonte: DeI Rey, 2010, p. 297-298)
Logo, reconhecida a prática de algumas irregularidades por
parte do primeiro Recorrido, Marcelo Déda Chagas, resta verificar a
potencialidade lesiva dessas condutas ilícitas para a configuração ou não
do abuso do poder político.
4.4. DA POTENCIALIDADE LESIVA DAS CONDUTAS ILÍCITAS
A existência de condutas ilícitas é um requisito essencial,
porém insuficiente, para a configuração do abuso de poder. É pressuposto do
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abuso que a ilicitude seja potencialmente lesiva às eleições. Em outras palavras,
atos ilícitos sem maior relevância no contexto da campanha não configuram
abuso de poder.
Isso, contudo, não implica dizer que a potencialidade refira-se
necessariamente apenas à diferença numérica entre os votos ou à efetiva
mudança do resultado das urnas. Por outro lado, a votação em cada caso
concreto merece ser criteriosamente analisada. Confira-se, a respeito, a
jurisprudência desta c. Corte:
"( ... ) 3. Na hipótese de abuso do poder econômico, o requisito da
potencialidade deve ser apreciado em função da seriedade e da
gravidade da conduta imputada, à vista das particularidades do caso,
não devendo tal análise basear-se em eventual número de votos
decorrentes do abuso, ou mesmo em diferença de votação, embora
essa avaliação possa merecer criterioso exame em cada situação
concreta."

(RO n° 2.098/RO, Rei. Mm. Arnaldo Versiani, DJe de 4.8.2009)
Ademais, deve-se perquirir se a normalidade e a legitimidade
do pleito foram afetadas, comprometendo a igualdade da disputa.
Como já dito, reconhece-se que, no caso, houve desvio de
finalidade.
Contudo, a análise dos fatos e provas constantes nos autos, no
contexto geral de eleições estaduais, leva-me a concluir que essas condutas
irregulares praticadas por Marcelo Déda Chagas em março de 2006, mais
de seis meses antes do pleito, não tiveram potencial lesivo suficiente
para maculá-lo.
O jogo democrático privilegia a vontade popular e a exceção é
o desfazimento dessa vontade, que só pode ocorrer mediante a demonstração
cabal da repercussão da ilicitude a ponto de comprometer a normalidade e a
legitimidade das eleições.
A respeito do tema, o e. Mm. Caputo Bastos, nos autos do
AG no 5.2201GO, DJ de 2.9.2005, consignou que "a intervenção dos Tribunais
Eleitorais há de se fazer com o devido cuidado para que não haja alteração da
própria vontade popular".
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Do mesmo modo, no julgamento do REspe n° 17.7361TO,
o e. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, PSESS de 10.10.2000, afirmou que
"em fase pós-eleitoral, ressalvados os casos de manifestas anomalias e
teratologia, deve o Judiciário ser sensível à vontade popular, quando esta se
expressou livre e soberanamente".

Também nesse sentido, a doutrina de Marcus Vinicius
Furtado Coêlho:
"(...) a regra é a prevalência da vontade popular; a exceção é a
desconstituição desta vontade, com a cassação do mandato, no
caso de prova robusta e inconstestável que o mandato foi colhido
apenas porque a vontade foi corrompida e deturpada por práticas
reiteradas de abuso de poder econômico e político, é dizer práticas
ilícitas que possuem a potencialidade suficiente para desequilibrar a
disputa eleitoral, desigualando candidaturas" (COÉ LHO, Marcus

Vinicius Furtado. Direito Eleitoral e Processo Eleitoral. Direito
Penal Eleitoral e Direito Político. Rio de Janeiro: Renovar, 2008,
p. 248-249)
Assim, entendo, tal como consignou esta c. Corte no julgamento
do citado RO n° 2.098/RO, que apenas condutas graves podem ensejar o
reconhecimento do abuso de poder e a consequente cassação do
mandato eletivo conferido pelo povo.
É o caso, por exemplo, dos fatos ilícitos que embasaram a
cassação de governador no RCED n° 698/T0 8 , como doação de bens para
eleitores (lotes, alimentos, cestas básicas, óculos e outros em quantidades
elevadíssimas), loteamento de cargos públicos, contratação de servidores
públicos sem concurso no período vedado etc.

Para esta c. Corte, também é grave a distribuição indiscriminada
de cheques e de recursos públicos a eleitores tal como ocorreu no caso do
RO n° 1.4971P13 9 , no qual se confirmou a cassação do Governador da Paraíba.
Mas, aqui, foram apenas sete eventos públicos realizados na
cidade de Aracaju, em março de 2006, mais de seis meses antes das
eleições, sem potencialidade, tenho eu, para comprometer a legitimidade das

8 RCED n° 698/1- 0, Rei. Min. Felix Fischer, DJe de 12.8.2009.
RO n° 1.497/PB, Rei. Min. Eros Grau, DJe de 2.12.2008.
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eleições em âmbito estadual e afetar a isonomia entre os candidatos.
Não se sabe ao certo qual o público efetivamente atingido,
porquanto não há, nos autos, imagens e reportagens precisas, fotografias,
depoimentos ou outros documentos concretos que demonstrem o real contingente
de eleitores alcançados pelo impacto dos showmícios. A instrução foi
deficiente.
Da prova dos autos, conclui-se que as apresentações musicais
foram setorizadas, direcionadas a apenas alguns bairros de Aracaju,
provavelmente assistidas em grande parte pelo mesmo público. Tampouco se
tem como valorar o impacto que os sete discursos do prefeito municipal
causaram no público presente, inclusive considerando-se o enorme número de
discursos que acontecem ao longo de uma campanha eleitoral. Não bastasse,
o enaltecimento de Marcelo Déda Chagas ocorreu apenas durante os
discursos e não nos espetáculos que os sucediam.
Acrescente-se que se cuidam de eleições para o governo
estadual e os comícios, consoante já destacado, circunscreveram-se a
determinadas áreas da cidade de Aracaju, que tem cerca de 26% (vinte e seis
por cento) dos eleitores de Sergipe.
A seu turno, as inserções na programação de TV por meio das
quais se convidou a população a participar dos shows, por si sós, não têm o
condão de demonstrar esse efeito no eleitorado, uma vez que nesse material
publicitário fez-se referência tão somente aos espetáculos musicais, sem
qualquer vinculação à imagem do Prefeito Municipal de Aracaju/SE.
Além disso, há um fato notório relevante: o principal adversário
de Marcelo Déda Chagas ao Governo do Estado de Sergipe era o então
Governador João Alves Filho, que concorreu à reeleição no exercício do
mandato. Não obstante, o Recorrido venceu a eleição ainda no primeiro
turno por uma expressiva margem de 74.421 votos, obtendo 52,46% dos votos
válidos.
Assim, apesar do reconhecimento do desvio de finalidade nas
inaugurações de obras públicas, entendo não configurado o abuso de poder
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político em relação aos fatos ora examinados ante a ausência de prova da
potencialidade lesiva das condutas ilícitas.
Essa conclusão é a mesma a que esta c. Corte chegou no
julgamento do RCED n° 703/SC, do qual foi relator o e. Mm. Felix Fischer,
onde:
"( ... ) apesar de existirem irregularidades nas propagandas institucionais
e não institucionais trazidas ao exame desta Corte por meio do
presente recurso contra expedição de diploma, não há prova de
que tais irregularidades configuram abuso de poder de
nenhuma modalidade, seja político, econômico ou uso indevido dos
meios de comunicação social, dada a ausência de potencialidade
de elas influenciarem o e quilíbrio da disputa eleitoral." (neg ritos

do original)

Ante o exposto, pelos fundamentos acima expendidos, nego
provimento ao recurso contra expedição do diploma.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HAMILTON CARVALHIDO: Senhor
Presidente, Senhores Ministros, acompanhei atentamente o voto de Sua
Excelência, o Ministro Aldir Passarinho Junior, que fez análise completa das
provas e fez chegar até nós outros o relatório com antecipação.
Não posso deixar de considerar as palavras do ilustre
Procurador-Geral Eleitoral, que, como sempre, foi ponderado, firme, coerente
em seu modo de expor suas ideias, e se houve muito bem neste julgamento.
Digo o mesmo sobre a defesa dos recorridos, que souberam se comportar.
Trata-se de espécie em que o relator, longamente, examinou
todas as irregularidades cometidas pelo então prefeito de Aracaju. Fez
considerações específicas de cada um dos discursos que foram sede dessas
irregularidades. De outros tantos fatos considerados na petição inicial, que
foram tema da prova, afastou a ocorrência dessas irregularidades.
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Sua Excelência caminhou por zona lindeira, fina, que é de
afastar o provimento do recurso, a procedência da ação, em função da
ausência de potencialidade lesiva - não viu o relator repercussão na igualdade,
na legitimidade e no equilíbrio das eleições - e o fez com considerações bem
amplas, em termos percentuais, em termos de tempo que obrigam, nesse
ensejo, que eu o siga, porque fundamentou adequadamente. Sua Excelência
afirmou seu juízo em aspectos que são efetivamente consideráveis.
Nesse passo, então, acompanho o eminente relator, louvando
seu minudente voto.
É como voto.
O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (presidente):
Vossa Excelência nega provimento também.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor
Presidente, voto com o relator.

VOTO

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor
Presidente, também voto com o relator.
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VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Também voto com
o relator. Rapidamente quero cumprimentar o relator por um voto
pormenorizado, eu diria beneditino, tal o detalhamento. E nós, que recebemos
a mídia e a vimos, verificamos exatamente como foi a transcrição dos pontos
mais salientes para os fins destinados.
A configuração de irregularidades não pode ser aferida no
sentido de concluir de forma diversa do que foi exposto aqui, uma vez que
essas irregularidades não teriam potencialidade, por terem se manifestado
mais de seis meses antes do pleito. Realmente penso que a circunstância, que
foi muito relevada, especialmente pelo Ministério Público, em algumas
passagens, de que a renúncia era pública (e renúncia tem que ser pública
mesmo), tem que ser motivada, dizendo o porquê.
As irregularidades, portanto, teriam sido feitas na apresentação
já partindo para outro passo, outra instância, outro momento. De toda a sorte,
não se comprova potencialidade suficiente para, de um lado, colocar em risco
a legitimidade das eleições, a igualdade de oportunidades e, principalmente, a
vontade do eleitor.
Por tudo isso, sigo o voto e a conclusão do eminente relator,
louvando mais uma vez o brilhantíssimo trabalho por ele apresentado.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO: De acordo, Senhor
Presidente.
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VOTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI (presidente):
Senhores Ministros, também me ponho de acordo com o eminente Relator.
O trabalho é extremamente minucioso. São oitenta e uma
páginas, Sua Excelência abordou todos os aspectos, sopesou as provas e não
viu potencialidade lesiva ou pelo menos não viu, nesse comportamento, o
potencial de gerar desequilíbrio nas eleições.
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EXTRATO DA ATA

RCEd n° 661 (34712-03.2006.6.00.0000)/SE. Relator: Ministro
Aldir Passarinho Junior. Recorrente: Ministério Público Eleitoral. Recorrido:
Marcelo Déda Chagas (Advogados: José Rollemberg Leite Neto e outros).
Recorrido: Belivaldo Chagas Silva (Advogado: José Carlos Felizola Soares
Filho).
Usaram da palavra, pelo recorrente, o Dr. Roberto Monteiro
Gurgel Santos e, pelo recorrido Marcelo Déda Chagas, o Dr. José Rollemberg
Leite Neto.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares
e desproveu o recurso, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes
a Ministra Cármen Lúcia, os Ministros Marco Aurélio, Aldir Passarinho
Junior, Hamilton Carvalhido, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani e o
Procurador-Geral Eleitoral, Roberto Monteiro Gurgel Santos.

SESSÃO DE 21.9.2010.

