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o SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor

Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) confirmou a

decisão de primeiro grau que, em sede de investigação judicial eleitoral (AIJE),

cassou os registros de candidatura de Euricélia Melo Cardoso e de Antônio

Soares de Oliveira, aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do

Município de Laranjal do Jarí, aplicou multa de 30 mil Ufirs e declarou a

primeira inelegível, em razão de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder

econômico, consubstanciados no fornecimento de tíquetes de combustíveis

distribuídos por empresário a cidadãos, com a finalidade de participarem de

carreata em favor da aludida candidata no pleito de 2008.

Eis a ementa do acórdão que apreciou a captação ilícita de
votos (fI. 242):

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO.
REJEiÇÃO. DISTRIBUiÇÃO DE TíQUETE-COMBUSTiVEL.
INDUÇÃO DE ELEITOR A PARTICIPAR DE CARREATA.
CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. CONFIGURAÇÃO. AQUIESCÊNCIA
DA CANDIDATA. EVIDÊNCIAS. DESPROVIMENTO.

1. Rejeita-se a alegação de nulidade do processo, visto que, sendo
devidamente citado, o vice-prefeito deixou de ofertar defesa.

2. Ocorre prática de captação de sufrágio consubstanciada em
pedido de voto, quando a situação fática aquilatada retrata a entrega
de tíquete-combustível com intuito de induzir pessoas a participarem
de carreata.

3. Ressaltam do conjunto fático-probatório evidências de
aquiescência da candidata com a conduta dos simpatizantes de sua
candidatura.

4. Recurso a que se nega provimento.

Nos embargos de declaração, parcialmente providos, a Corte

Regional reconheceu, ainda, a prática de abuso do poder econômico, em

acórdão assim ementado (fI. 312):

PROCESSO CIVIL. ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. EXISTÊNCIA. EXAME DA CONFIGURAÇÃO DE
ABUSO DO PODER ECONÔMICO. ART. 22, XIV, LC N° 64/90.

\..--
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EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO
RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. O abuso do poder econômico configura-se mediante a prática de
atos que, na nomenclatura da Superior Corte Eleitoral, impliquem em
uma desproporcionalidade de meios, do que ressalte, de forma
potencial, a capacidade de influenciar no resultado do pleito eleitoral.

2. No caso dos autos, "houve uma excessiva distribuição de
combustível que, a meu ver, supera o simples fato de viabilizar a
realização de uma carreata, mas se constitui em angariar, mesmo,
votos para aquele candidato", estando presentes, decerto, todos os
elementos do abuso do poder econômico, pois há uma
desproporcionalidade de meios e potencialidade de influenciar no
resultado das eleições.

3. Embargos de declaração parcialmente providos para suprir a
omissão, negando-se provimento ao recurso eleitoral em sua
totalidade.

Adveio, assim, o presente recurso especial (fls. 322-349), com

base no art. 121, 9 4°, I e 11, da Constituição Federal, em que Euricélia Melo

Cardoso e Antônio Soares de Oliveira suscitam violação aos arts. 41-A da

Lei nO9.504/97 e 22, XIV e XV, da Lei Complementar nO64/90, e apontam

divergência jurisprudencial, com o seguinte arrazoado, em síntese:

a) A doação de combustível com o fim de permitir a

participação de alguns simpatizantes e cabos eleitorais na carreata promovida

em 3 de outubro, do ano da eleição, não configura captação ilícita de sufrágio
vedada pelo art. 41-A da Lei nO9.504/97;

b) Não há nos autos indício da participação ou anuência dos

candidatos eleitos com o fornecimento gratuito de combustível a cidadãos do
município;

c) Mesmo configurada a participação dos candidatos em

eventual fornecimento irregular de combustível, a conduta não teve

potencialidade para alterar ou influir de forma decisiva no resultado do pleito;

Argumentam que a Corte de origem divergiu da orientação

jurisprudencial no tocante ao entendimento firmado acerca dos elementos

configuradores da conduta de captação ilícita de sufrágio, bem como no que

diz respeito à inelegibilidade da recorrente, porquanto, eventual afronta ao

art. 41-A da Lei das Eleições não atrai a incidência dos incisos XIV e XV do
art. 22 da LC nO64/90.
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o Diretório Municipal do Partido da República e a Coligação

Laranjal que Merecemos apresentaram contrarrazões (fls. 361-370 e 372-383).

o primeiro alega ser incabível o recurso especial para reexame

de fatos e provas dos autos e também por não ter sido demonstrado o dissídio

jurisprudencial de forma satisfatória.

A segunda apresenta os mesmos argumentos e acrescenta

que, no mérito, "restou evidenciado o ardiloso e nefasto esquema de

distribuição de combustível em troca de voto e apoio à Recorrente" (fI. 376).

A Procuradoria-Geral Eleitoral opina pelo conhecimento e

provimento do recurso (fls. 387-395).

Idemar Sarraf Felipe requereu seu ingresso no feito como

assistente simples (fls. 401-407). Justificou seu interesse jurídico ao argumento

de que (fI. 412)

Em 15/04/2009 p.p. foi diplomado e empossado na chefia do
executivo Municipal por força de duas condenações sofrida (sic) pela
ora recorrente. A primeira condenação [...] objeto do presente
Recurso Especial Eleitoral- e a segunda [...] que CONDENOU MAIS
UMA VEZ a primeira colocada pela prática de captação ilícita de
sufrágio [...] sob a jurisdição do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá
[...].

Em 15 de abril do ano corrente neguei seguimento à Ação

Cautelar nO3.247/AP, que tinha por objeto suspender a execução do acórdão

regional. O agravo regimental interposto em face daquela decisão foi

desprovido por esta Corte em 22.4.2009.

É o relatório.

PEDIDO DE ASSISTENCIA

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente, há um pedido preliminar de Idemar Sarraf Felipe, que requer seu

ingresso no feito como assistente simples, porque foi diplomado e empossado

na chefia do Executivo por força das condenações sofridas pela recorrente.



Farei ressalva inicialmente, antes da sustentação oral, pois

pode querer manifestar-se.

Verifico que o requerente juntou aos autos edital expedido pelo

Juízo da 7a Zona Eleitoral do Amapá, convocando-o para a diplomação, que

fora designada para o dia 16 de março de 2009 (fI. 418).
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Conquanto não tenha trazido cópia da ata da sessão de

diplomação ou do diploma expedido pela Justiça EleitQral, entendo que a

designação da diplomação do requerente para o cargo de prefeito é suficiente

à demonstração de seu interesse no presente feito, haja vista sua condição de

segundo colocado na disputa. Isto posto, admito-o como assistente simples,

nos termos do art. 50 do Código de Processo Civil1.

o SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO

(presidente): Não há divergência. Admitido como assistente simples.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Há outro

pedido de assistência, formulado pelo Partido Progressista, em que requer sua

admissão como assistente de Euricélia Melo Cardoso, recorrente. Também

defiro o pedido de assistência simples.

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRIDO

(presidente): Vossa Excelência defere o pedido, recebendo os assistentes o

processo no estado em que se encontra.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Exato.

Somente quero ressaltar que defiro essas assistências requeridas na ocasião

do julgamento, ou poucos dias antes, mas tenho o entendimento de que, para

a sustentação oral, deve-se privilegiar a parte. A meu ver, não há falar em

prazo em dobro para a sustentação oral. O assistente sustentará em

combinação com a parte. Se a parte, inclusive, não quiser que ele sustente,

entendo que a parte tem preferência.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: A parte usará o

tempo integralmente.

1Código de Processo Civil.
Art. 50. Pendendo uma causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro, que tiver interesse jurídico em que a sentença
seja favorável a uma cip.II'lf:, rlO(1er~ intervir no processo para alillilililti.la,
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o SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO

(presidente): Se a parte quiser usar o tempo em sua integralidade, sem sobra

para o assistente.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): A não

ser que se entenda que o prazo seja dobrado.

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO

(presidente): O prazo em dobro, regimentalmente, pressupõe litisconsórcio.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator):

Assistente simples não é litisconsorte.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Rigorosamente, ele

somente poderá realizar sustentação oral se a parte lhe conceder parte do

tempo.

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRITTO

(presidente): A dobra do tempo pressupõe o litisconsórcio.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Entendo

que a assistência pressupõe ajuda à parte. Ocorre que, às vezes, o requerente

ingressa para assistir à parte e acaba por atrapalhar.

Dessa forma, admito o ingresso no feito, fazendo essa

ressalva.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente, passo ao exame das questões recursais acerca da captação ilícita

de sufrágio e, para melhor compreensão do tema, reproduzo a fundamentação

adotada no voto condutor do acórdão regional (fls. 253-254):

Examinando os depoimentos, vê-se o testemunho de Gilvan Santos
Costa (fI. 57) que disse, entre outras coisas, verbis:

------------------d
Parágrafo único. A a!'.!'.i!'.tÂnGi~t8m lunar tlll1 llUClllllltll tlu~ lipu~ de procedimento e em todos os graus da JurisdiçãO:
mas o assistente recebe o processo no estado em que se encontra.
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"quando distribuía os tíquetes para taxistas e outros amigos,
pedia apoio para que a pessoa fosse à carreata; que não
chegou a pedir voto, somente apoio para a carreata".

Somo esse depoimento ao do Sr. Antonio Waldery, verbis:

"Que participou da campanha da prefeita Euricélia fazendo
propaganda volante com seu carro, tendo recebido aluguel
pela utilização do veículo; Que tinha recebido alguns tíquetes
de Gilvan, proprietário do posto, para ser distribuído aos
participantes da carreata da candidata Euricélia; (...)

Que distribuía os tíquetes pedindo às pessoas agraciadas que
participassem da carreata."

Esses depoimentos deixaram claro, para mim, o fato de que várias
das pessoas as quais recebiam o tíquete para abastecimento não
eram pessoas já predispostas a participar da carreata e que por
isso o recebiam, mas, sim, que eram levadas a participar da
carreata porque recebiam o tíquete para abastecimento, em
suma, o tíquete era dado para induzir a pessoa a participar da
carreata. A testemunha Gilvan Santos Sousa mesmo diz: "pedi
apoio para que a pessoa fosse à carreata" e o Sr Antonio Waldery
"Que distribuía os tíquetes pedindo às pessoas agraciadas que
participassem da carreata." Acrescente-se que há um depoimento
nos autos, da senhora Maria do Carmo da Silva Pedrada, onde ela
esclarece que foi procurada um dia anterior à passeata, e que
não tem qualquer ligação política na cidade e, logo, acredita que a
pessoa a procurou porque tinha um carro na garagem dela; que ela
foi procurada e que não tinha nenhuma intenção - é o que
transcreve no depoimento - de participar; que participou porque
recebeu o tíquete - inclusive ela afirmou à pessoa que não sabia
sequer dirigir -; que o marido chegou depois e disse que já que
tinham recebido o tíquete, então iriam.

O Procurador Eleitoral está correto quando afirma ser permitido a
realização (sic) de carreata, assim também, há jurisprudência
admitindo fornecimento de combustível. Contudo, entendo que isso
precisa ser bem aquilatado na hipótese vertente, porque, repise-se,
o que nós temos aqui, e está retratado nos depoimentos
mencionados, é que a distribuição de combustível não se deu
somente para viabilizar a carreata, mas para induzir as pessoas a
dela participar, e, portanto, votar no candidato.

De conseguinte, neste caso, não vejo diferença entre pedir para
participar da carreata, pedir apoio para ir à carreata em troca do
combustível, e pedir para votar em troca da benesse. [...]

Note-se, em reforço à conclusão, examinando os depoimentos que
foram mencionados, que essa distribuição de tíquetes em troca de
votos não ocorreu somente no dia da carreata [...].

Como se vê, o TRE/AP entendeu pela ocorrência de captação

ilícita de sufrágio em razão da distribuição de vale-combustível a eleitores,
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acompanhado de pedido para que participassem da carreata em favor da

candidatura de Euricélia Melo Cardoso e Antônio Soares de Oliveira.

É certo que o tipo descrito no art. 41-A tem por núcleos doar,

oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor vantagem pessoal de qualquer

natureza, com o fim de obter-lhe o voto, não abrangendo, portanto, o

fornecimento de utilidade - no caso, combustível - para participação em

carreata ou outros eventos de campanha.

Todavia, ficou assentado no decisum que os referidos tíquetes

não foram distribuídos apenas a cabos eleitorais ou pessoas envolvidas na

campanha dos recorrentes, tendo sido agraciadas pessoas sem qualquer

vínculo político ou partidário.

Sob tal aspecto, não haveria como alterar a conclusão do

acórdão regional, haja vista que a vantagem foi direcionada tanto a

simpatizantes das candidaturas como a eleitores, seguida do pedido de apoio,

que, em última análise, se materializa no voto.

Por outro lado, na linha da jurisprudência desta Corte, a

configuração da captação de sufrágio, não obstante prescindir da atuação

direta do candidato beneficiário, requer a comprovação de sua anuência, ou

seja, de sua participação efetiva, ainda que indireta.

Ocorre que, no caso em tela, a Corte a quo, por maioria,

concluiu pelo conhecimento presumido dos candidatos, conforme se

depreende do seguinte excerto do voto condutor (fI. 254):

Nesse contexto, não se mostra possível não ter havido - e aqui
não há como não se partir de uma suposição desde o conjunto
fático- probatório - a aquiescência por parte da candidata aos fatos,
pelo menos de forma indireta. Não há o relato de qualquer
rnanifestação sua que contraste esses acontecimentos. Não se pode
pensar que a distribuição de tantos litros de combustível tenha se
dado sem seu conhecimento. Veja-se que o senhor Waldery diz no
depoimento dele que participou da campanha da Prefeita Euricélia,
inclusive alugou o seu veículo para ser utilizado na campanha da
Prefeita. Nesse ponto, a jurisprudência tem se contentado, no exame
do art. 41-A, da Lei nO9.504/97 com a participação mesmo que
indireta do candidato (CF. TSE, RESPE nO25878).
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Tal entendimento, no entanto, não se coaduna com a

jurisprudência assente deste Tribunal Superior. Nesse sentido, reproduzo os

seguintes arestos:

Representação. Captação ilícita de sufrágio. Decisão regional.
Improcedência. Recurso ordinário. Conjunto probatório. Insuficiência.

1. A procedência de representação, por infração ao art. 41-A da
Lei nO9.504/97, requer prova robusta da prática da captação ilícita
de sufrágio cometida pelo candidato ou a sua anuência ao ilícito.

[...]

(RO n01.450/PA, DJede 18.2.2009, reI. Min. Caputo Bastos)

Agravo regimental em recurso especial. Captação ilícita de sufrágio.
Art. 41-A da Lei nO9.504/97. Ação de investigação judicial eleitoral
julgada procedente. Ausência de prova da autoria ou da anuência do
candidato. Agravo regimental a que se dá provimento. Precedente.

A imposição das sanções do art. 41-A há de ter suporte em prova
inabalável de que o beneficiário praticou ou anuiu com a prática das
condutas ali tipificadas.

(REspe nO 25.560/GO, DJe de 29.9.2008, reI. Min. Joaquim
Barbosa).

1. Eleições. Conduta vedada. Não configuração. Anuência
não provada à captação de votos. Inteligência do art. 41-A da
Lei nO9.504/97. O tipo do art. 41-A da Lei n° 9.504/97 requer que o
candidato realize as condutas ali capituladas, delas participe, ou a
elas anua explicitamente. [...]

(AG nO5.881/MS, DJ de 22.6.2007, reI. Min. Cezar Peluso).

o tema relativo ao abuso do poder ecunômico foi apreciado no

acórdão dos embargos de declaração, recebendo o seguinte entendimento

(fls. 316-317):

[...] É que a sentença recorrida aplicou à embargante, além, das
sanções do art. 41-A, da Lei n. 9.504/97, as sanções daquele artigo,
declarando a sua inelegibilidade pelo período de 03 (três) anos.

[...]

No voto, prolatado por ocasião do julgamento do recurso, deixei
ressaltado que, no caso dos autos, "houve uma excessiva
distribuição de combustível que, a meu ver, supera o simples
fato de viabilizar a realízação de uma carreata, mas se constitui
em angariar, mesmo, votos para aquele candidato".

Cumpre acrescentar que, no ponto, mostra-se percuciente a análise
do MM. Juiz de Primeiro Grau:
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"[...] restou configurada a potencialidade do fato e a
probabilidade de ter influído no equilíbrio da disputa, até
porque a distribuição de combustível em tela foi muito além da
quantia de 1.000 litros confessada.

[...] assim há de presumir que foram aproximadamente 8.000
litros de gasolina acima da média de venda do abastecimento
nos dias que antecederam o pleito; [...]."

Só a título de comento, se somarmos as notas emitidas para a
campanha da Representada e para a Prefeitura Municipal
neste período, chegaremos a um valor próximo do excedido
nas vendas daquele posto de gasolina. Portanto a presunção e
indícios de que foi gasto e doado muito mais combustível do
que declarado, bem como foi patrocinado pela candidata
representada; tal prova é consistente e demonstra o abuso de
poder econômico."

Portanto, estão aqui, presentes todos os elementos do abuso de
poder econômico: há a desproporcionalidade de meios e há
potencialidade de influenciar no resultado das eleições; note-se que
aqui não estamos tratando de um único caso, mas da distribuição de
volume considerável de combustível, em um pequeno município do
interior do Amapá.

A conclusão assentada pela corte de origem foi pela ocorrência

do abuso, com base no aumento de venda de combustível nos dias que

antecederam à eleição, bem como no valor das notas fiscais emitidas pelo

posto de gasolina para a campanha da representada e para a prefeitura

municipal.

Note-se que em nenhum momento houve referência quanto à

utilização de recursos públicos na campanha dos recorrentes. Logo, a ilação

referente às notas emitidas em nome da prefeitura baseia-se, de fato, em mera

presunção. Digo isso tendo por base a análise procedida pelo próprio acórdão

recorrido, mediante exame, tão somente, da moldura fática nele exposta e da

argumentação nele desenvolvida.

Por outro lado, o simples aumento na venda de combustível

nos dias que antecederam o pleito não pode ser vinculado à carreata ou à

distribuição para correligionários e eleitores.

É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a

configuração do abuso de poder exige prova consistente dos fatos geradores

do ilícito.
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A propósito, adoto como razão de decidir o parecer da d. PGE,

que assim se manifestou sobre a matéria (fls. 392-395):

Também aqui não é necessário, para o conhecimento do recurso
especial, de novo exame dos elementos constantes dos autos.
O que se propõe é uma correta interpretação de fatos certos,
analisado pela instância ordinária.

Apegando-se à motivação da sentença de primeiro grau, o acórdão
recorrido concluiu, no caso concreto, que houve aumento das vedas
(sic) de combustível na véspera da eleição. Logo, ainda por
presunção, teria ocorrido a prática de abuso do poder econômico
em benefício da candidata, com potencialidade para influir no
equilíbrio do pleito.
[...]

Observa-se, pois, que o acórdão recorrido é ilegal e desarrazoado,
merecendo ser reformado também quanto ao ponto. A orientação
pretoriana é pacífica no sentido de que para configuração do abuso
do poder econômico, de que cogita o artigo 22 da LC nO64/90,
é imprescindível sua comprovação mediante prova robusta e
inequívoca dos fatos ilícitos, não se podendo impor condenação com
base em mera presunção. [...]

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para julgar

improcedente a representação.

É o voto.

PEDIDO DE VISTA

o SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor

Presidente, peço vista dos autos.
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REspe nO 35.589/AP. Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.

Recorrente: Antônio Soares de Oliveira (Advogados: Herman Barbosa e

outros). Recorrente: Euricélia Melo Cardoso (Advogado: Luciana Christina

Guimarães Lóssio). Assistente dos Recorrentes: Partido Progressista (PP) -

Municipal (Advogados: Herman Barbosa e outros). Recorrida: COligação

Laranjal que Merecemos (PR/PSB/OEM) (Advogados: Alessandro de Jesus

Uchoa de Brito e outros) Assistente da Recorrida: Idemar Sarraf Felipe

(Advogados: João Eudesde Carvalho Neri e outros).

Usaram da palavra, pela recorrente Euricélia Melo Cardoso, a

Ora. Luciana Christina Guimarães Lóssio; pelo recorrente Antônio Soares de

Oliveira e pelo assistente dos recorrentes Partido Progressista, a Ora. Gabriela

Gonçalves Rollemberg; e pela recorrida Coligação Laranjal que Merecemos, o
Or. Marcus Vinícius FurtadoCoelho.

Decisão: Preliminarmente o Tribunal, por unanimidade, deferiu

o pedido de assistência simples ao Partido Progressista - PP e a Idemar

Sarraf Felipe. No mérito, após o voto do Ministro Marcelo Ribeiro (relator),

provendo o recurso, pediu vista o Ministro Arnaldo Versiani.

Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes

a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski,

Felix Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani

e o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 18.8.2009.
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o SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Senhor

Presidente, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá manteve a procedência de

ação de investigação judicial eleitoral, que resultou na cassação dos registros

de candidatura de Euricélia Melo Cardoso e de Antônio Soares de Oliveira aos

cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, do Município de Laranjal do

Jarí/AP, por captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico.

O relator, Ministro Marcelo Ribeiro, na sessão de 18.8, deu

provimento ao recurso especial interposto pelos candidatos, para julgar

improcedente a ação de investigação.

Pedi vista dos autos, para melhor exame, e os trago, a fim de

ser retomado o julgamento.

A conduta ilícita objeto de apuração nestes autos é a

distribuição de tíquetes-combustíveis para cidadãos-eleitores participarem de

carreata promovida em favor dos citados candidatos às vésperas da eleição de

2008.

Ao contrário do que se sustenta no recurso especial, tenho que

essa conduta é, realmente, ilícita e caracteriza tanto a captação de sufrágio,

quanto o abuso do poder econômico.

Isso porque, como bem observado pelo relator, "ficou

assentado no decisum que os referidos tíquetes não foram distribuídos apenas

a cabos eleitorais ou pessoas envolvidas na campanha dos recorrentes, tendo

sido agraciadas pessoas sem qualquer vínculo político ou partidário",

salientando, ainda, que "a vantagem foi direcionada tanto a simpatizantes das

candidaturas como a eleitores, seguida do pedido de apoio, que, em última

análise, se materializa no voto".

Para o relator, porém, não está devidamente comprovada a

anuência dos candidatos àquela conduta ilícita, não podendo a condenação

basear-se em mera presunção.
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A meu ver, a anuência do candidato pode ser extraída de

presunções ou indícios, não havendo necessidade de prova robusta, firme, ou

inabalável, seja da participação direta, ou indireta, seja da mera ciência ou
conhecimento do fato.

Esse princípio, inclusive, deriva do disposto no art. 23 da Lei
Complementar nO64/90, verbis:

o Tribunal formará sua convicção pela livre apreciação dos fatos
públicos e notórios, dos indícios e presunções e prova produzida,
atentando para circunstâncias ou fatos, ainda que não indicados ou
alegados pelas partes, mas que preservem o interesse público de
lisura eleitoral.

No caso, o juízo de 1° grau assinalou que a anuência haveria

"de ser presumida, quer pelo volume de veículos no pátio do Posto referido,

momentos antes do-Ínício do evento-carreata, quer pela prova nos autos - há

indícios suficientes de que foi patrocinada e autorizada pela representada,

assumindo o empresário Gilvan a autoria da conduta como simples subterfúgio

para enganar esta Justiça" (fI. 165).

Ainda o juízo de 1° grau ponderou que aquele empresarlo

vendeu combustível não só para a campanha dos candidatos, mas também

para a própria prefeitura, que tinha a primeira recorrente como prefeita,

candidata à reeleição, sendo que não poderia fazê-lo, pois somente outro

estabelecimento é que poderia vender combustível para a prefeitura, em

virtude de contrato decorrente de procedimento licitatório (cf. fls. 162-163).

Já o acórdão recorrido, que substituiu a sentença, partiu do

entendimento de que não teria havido qualquer manifestação da primeira

recorrente que contrastasse os acontecimentos, não se podendo pensar "que a

distribulçáo dê tantos litros de combustível tenha se dado sem seu

conhecimento" (fI. 254). Também o acórdão se referiu ao fato de que

determinada pessoa - Sr. Waldery - teria alugado seu veículo para ser

utilizado na campanha, e também recebido tíquetes-combustíveis do
proprietário do posto.
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Nesse contexto, tenho que é duvidosa a anuência dos

candidatos à distribuição dos tíquetes-combustíveis, não se podendo exigir que

eles façam prova de que não teriam autorizado tal distribuição.

Em havendo dúvida sobre a efetiva anuência à captação ilícita

de sufrágio, penso que se deve preservar o registro da candidatura e, em

consequência, o diploma, pois os candidatos acabaram sendo eleitos.

Para a configuração do abuso do poder econômico, no

entanto, não é necessária nem a participação direta, ou indireta, do candidato,

nem a sua anuência, ou conhecimento, da respectiva conduta. Basta que ele

tenha sido beneficiado.

Como já disse antes, tenho que a conduta dos autos tipifica

abuso do poder econômico, restando, então, saber se houve potencialidade

suficiente para causar o desequilíbrio do pleito.

Para o relator, o acórdão recorrido concluiu pela ocorrência do

abuso, "com base no aumento de venda de combustível nos dias que

antecederam à eleição, bem como no valor das notas fiscais emitidas pelo

posto de gasolina para a campanha da representada e para a prefeitura
municipal".

Para mim, o acórdão recorrido não se baseou apenas no

aumento de venda de combustível nos dias que antecederam a eleição. O que

o acórdão decidiu foi que houve a distribuição confessada de 1.000 litros de

combustível pela campanha dos recorrentes. Trata-se de fato incontroverso.

Apenas o acórdão ressaltou que a distribuição beneficente, presumivelmente,

teria sido superior a esses 1.000 litros, porque a movimentação do posto nos

três dias anteriores à eleição teria superado, razoavelmente, a média diária de

2.000 litros.

Em outras palavras, como a movimentação naqueles três dias

foi em muito superior à média diária, que se vinha verificando, o acórdão

recorrido debitou àquela distribuição todo o excedente, sobretudo em virtude

de notas fiscais emitidas em favor da campanha dos recorrentes e da

prefeitura.
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Entendo ser perfeitamente lícita essa compreensão por parte

do acórdão recorrido, não havendo por que criticá-lo, mesmo que se tenha

baseado em presunção, pois o julgamento por presunções e indícios é

indiscutivelmentepermitido pelo art. 23 da Lei Complementar nO64/90.

Acontece que, mesmo considerando que houve distribuição de

quantidade razoável de combustível, seja de 1.000 litros, seja de até 8.000

litros, essa distribuição, só por si, não atrai potencialidade suficiente para
cassar o registro da candidatura.

A carreata, em geral, representa instrumento de veiculação de

campanha utilizado tanto em cidades do interior, quanto nas capitais, não
traduzindo qualquer novidade eleitoral.

Assim, a distribuição gratuita de tíquete-combustível, ainda que

visando à participação induzida de vários eleitores em carreata, não é capaz,

em princípio, de provocar grande desequilíbrio entre as campanhas, até

porque, no caso dos autos, a primeira recorrente é pessoa conhecida dos
eleitores, tanto mais por ser a então prefeita.

Esse desequilíbrio poderia, sem dúvida, ocorrer, se ficasse

demonstrada, na espécie, a enorme desproporção entre a carreata regular e a

realizada com a distribuição de tíquetes-combustíveis. Não se procurou fazer,

todavia, essa demonstração, nem mesmo a de que vários eleitores que

efetivamente receberam os tíquetes-combustíveis participaram, de fato, da
carreata.

Por outro lado, embora não consiga visualizar a gravidade

potencial da conduta, de modo a cassar o registro da candidatura, penso que,

ainda assim, a conduta é ilícita, sobretudo do ponto de vista eleitoral.

LOQo,coerentemente com o voto que proferi no julgamento do

Recurso Ordinário nO1.445 (caso dos albergues), a ilicitude da conduta, se não

pode acarretar a cassação do registro, ou do diploma, à falta da respectiva

potencialidade, deve, então, importar na pena de inelegibilidade, tal como aqui

decretada pelas instâncias ordinárias, por ser sanção que, conforme ali

sustentei, não exige potencial rigoroso de desequilíbrio do pleito, tanto que

pode ser imposta a quem sequer foi eleito (Recurso Ordinário nO781).
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Pelo exposto, pedindo vênia, em parte, ao relator, dou parcial

provimento ao recurso especial, para afastar a cassação do registro de

candidatura dos recorrentes, bem como a aplicação de multa, mantida,

entretanto, a pena de inelegibilidade da primeira recorrente para as eleições

que se realizarem nos próximos três anos a partir da eleição de 2008.

VOTO (Ratificação)

o SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente, há uma pequena divergência. Entendi, com base no parecer do

Ministério Público Eleitoral, nesta Corte, que a conclusão do Tribunal Regional,

de que teria havido abuso do poder econômico, decorreria de presunções.

E, na verdade, para se configurar o abuso, tem que haver prova sólida. No

caso, a meu ver, não houve.

O Ministro Arnaldo Versiani entende que houve, que as

presunções são válidas e que teria ocorrido o abuso, mas que não ocorreria a

potencialidade.

Mantenho meu voto em relação à não ocorrência do abuso do

poder econômico.

Leio do parecer da douta PGE:

Apegando-se à motivação da sentença de primeiro grau, o acórdão
recorrido concluiu, no caso concreto, que houve aumento das
vendas de combustível na véspera da eleição. Logo. ainda por
presunção, teria ocorrido a prática de abuso do poder econômico
em benefício da candidata, com potencialidade para influir no pleito.
[...)

Observa-se, pois, que o acórdão recorrido é ilegal e desarrazoado,
merecendo ser reformado também quanto ao ponto. A orientação
pretoriana é pacífica no sentido de que para configuração do abuso
do poder econômico, [...), é imprescindível sua comprovação
mediante prova robusta e inequívoca dos fatos ilícitos, não se
podendo impor condenação com base em mera presunção.



REspe nO35.589/AP. 18

Fiz demonstração de que, realmente, se considerava aumento

de vendas, mas sem vinculação exata com a campanha.

Mantenho, então, meu voto pela não ocorrência do abuso.

Agora, caso superada essa matéria, em relação à proposta do

Ministro Arnaldo Versiani, de que se aplique a pena de inelegibilidade tão

somente... Essa é reprodução da tese que Sua Excelência trouxe do

julgamento dos casos dos albergues.

Naquela oportunidade, assentei que apreciava a tese

inicialmente, mas que não estava ainda convencido da sua possibilidade

jurídica, porque, no meu entender, ou há potencialidade - e havendo

potencialidade, cassa-se o registro também, sendo possível -, ou não há

potencialidade - e, nesse caso, não se cassa o registro.

Sua Excelência propõe que haja potencialidade para se impor

a inelegibilidade, mas não para cassar o registro. Embora seja criativa e

interessante a tese, porque teria o mérito de não deixar sem punição aqueles

casos em que se reconhece o abuso sem potencialidade, apesar disso, eu

ainda não estaria pronto a aderir a essa tese, pelas razões que expus.

Mas essas ponderações devem ser consideradas apenas se

for superado, porque mantenho o voto no sentido de que o abuso do poder

econômico, no caso, foi fixado com base em presunções, seguindo o parecer
da Procuradoria - então, não há que se falar em abuso do poder econômico. _

o SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRIDa

(presidente): Vossa Excelência mantém o voto, portanto. O Ministro Arnaldo

Versiani inova quanto à sanção. Sua Excelência identifica abuso do poder

econômico, mas sem potencialidade para cassar o registro, porém suficiente

para acarretar a inelegibilidade da primeira recorrente.
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A SENHORA MINISTRACÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente,

se os que me antecedem não se constrangerem, peço vista dos autos.

Como já foi salientado pelos dois votos, na verdade, penso ser

este um tema que merece reflexão. Acredito que haja quase uma zona
cinzenta entre o que se propõe nos dois votos.

o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: Na

verdade, é matéria de prova e, sem vermos os autos, não é possível nos

pronunciarmos sobre a prova. Há duas visões discordantes relativamente ao
acervo probatório.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Para o Ministro
Marcelo Ribeiro haveria presunção.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: O
Ministro diz que não há prova robusta para concluir.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: O fato de existir
presunção é porque não há prova.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Na

verdade, nem eu nem o Ministro Arnaldo Versiani chegamos a analisar o
conteúdo das provas.

A S'ENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Mas o Ministro
Arnaldo Versiani disse que é fato incontroverso.

O SENHOR MINISTRO ARNALDO VERSIANI: Mas estamos
tomando os fatos como estão descritos no acórdão.

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Como

está no acórdão, compreendi que eram presunções, e Sua Excelência

entendeu que, pelo menos em parte, não seriam.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: A leitura do
acórdão é divergente.
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o SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI: E há a

questão da tese inovadora do Ministro Arnaldo Versiani.

Lembro-me de que, quando Sua Excelência propôs essa tese,

também manifestei a dúvida de que talvez não seja possível estabelecerem-se

graus de potencialidade: até determinado grau, cassa-se o registro; passado

esse grau, então, decreta-se a inelegibilidade.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Seria uma

proporcionalidade no Direito Eleitoral, em suma.
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REspe nO 35.589/AP. Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.

Recorrente: Antônio Soares de Oliveira (Advogados: Herman Barbosa e

outros). Recorrente: Euricélia Melo Cardoso (Advogado: Luciana Christina

Guimarães Lóssio). Assistente dos Recorrentes: Partido Progressista (PP) -

Municipal (Advogados: Herman Barbosa e outros). Recorrida: COligação

Laranjal que Merecemos (PR/PSB/DEM) (Advogados: Alessandro de Jesus

Uchoa de Brito e outros) Assistente da Recorrida: Idemar Sarraf Felipe

(Advogados: João Eudes de Carvalho Neri e outros).

Decisão: Prosseguindo no julgamento, após o voto do Ministro

Arnaldo Versiani, provendo parcialmente o recurso para afastar a cassação do

registro de candidatura dos recorrentes e a aplicação de multa, mas mantendo

a pena de inelegibilidade da primeira recorrente, Euricélia Melo Cardoso, para

as eleições que se realizarem nos próximos três anos, a partir da eleição de

2008, antecipou o pedido de vista a Ministra Cármen Lúcia.

Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes

a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski,

Felix Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani

e o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 8.9.2009.
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A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA: Senhor Presidente,

1. Recurso especial interposto por Euricélia Melo Cardoso e

Antônio Soares de Oliveira, candidatos à reeleição aos cargos de prefeito e

vice-prefeito do Município de Laranjal do Jarí (AP), contra acórdão do Tribunal

Regional Eleitoral do Amapá que, ao confirmar sentença proferida pelo Juízo

da la Zona Eleitoral daquele Estado, nos autos de ação de investigação judicial

eleitoral proposta com base em suposta prática de captação ilícita de sufrágio

e abuso do poder econômico, manteve a cassação dos registros dos

recorrentes, a condenação ao pagamento de multa no valor de trinta mil ufirs e
/'

a declaração de inelegibilidade da primeira recorrente.

Rememoro ao Tribunal que o objeto desta lide é o

fornecimento de vales-combustível (provenientes do "Auto posto novo mundo")

a cidadãos, para que estes participassem de carreata favorável aos

recorrentes no dia 3.10.2008.

2. Em sessão de 18.8.2009, o Ministro Marcelo Ribeiro, relator,

deu provimento ao recurso especial, considerando que as conclusões do

acórdão recorrido estariam baseadas na presunção de que os recorrentes

teriam tido participação indireta na captação ilícita de votos e, ainda, de que

teriam auferido vantagens eleitorais com a distribuição gratuita de oito mil litros

de gasolina nos dias que antecederam o pleito.

Por sua vez, na assentada de 8.9.2009, o Ministro Arnaldo

Versiani, em voto-vista, acompanhou o relator quanto f3 duvidosa anuência dos

recorrentes à distribuição dos vales-combustrvel. Todavia, quanto ao abuso do

poder econômico, concluiu que essa prática teria ficado caracterizada nos

autos, embora reconhecesse a falta de potencialidade para interferir nas

eleições. Votou, assim, pelo provimento parcial do recurso especial, mantendo

a sanção de inelegibilidade aplicada à primeira recorrente.

Pedi vista para melhor exame da matéria.
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3. Como fizeram os votos antecedentes, também entendo que,

tendo em vista que os vales-combustível foram entregues, com expresso

pedido de apoio a eleitores não vinculados à campanha eleitoral dos

candidatos à reeleição, não há como responsabilizar os recorrentes pela
prática ilícita.

Tal conclusão sobressai dos próprios fundamentos

aproveitados no voto condutor do acórdão recorrido, que, por presunção,

concluiu que "f . .} não se mostra possível não ter havido - e aqui não há como

não se partir de uma suposição desde o conjunto fático-probatório - a
aquiescência por parte da candidata aos fatos, pelo menos de forma indireta"

(fI. 254) e, ainda, "não se pode pensar que a distribuição de tantos litros de

combustível tenha se dado sem seu conhecimento" (fI. 254).

Trata-se, a meu ver, de fundamentação inidônea que, por si só,

pela falta de elementos seguros e concretos que ligassem a figura dos

recorrentes ao ato tido como ilegal, não se presta a embasar uma condenação
com base no art. 41-A da Lei nO9.504/97.

4. Quanto à acusação de abuso do poder econômico, como

bem salientou o Ministro Arnaldo Versiani, há de se partir do entendimento de

que a doação de mil litros de combustível é fato incontroverso nos autos.

E assim é porque esse fato, constante da petição inicial, foi confessado pelo

Sr. Gilvan Santos Costa, proprietário do "Auto posto novo mundo", em

depoimentos prestados em juízo e junto ao Ministério Público Eleitoral o que,

ademais, não foi contestado pelos recorrentes. As teses da defesa, desde o

início da lide, concentraram-se nas alegações de que "{...J qualquer cidadão

poderia dispor de uma importância para ajudar a candidatura de cerio

candidato que se simpatiza {...J' (fI. 42) e que "f ..J o Sr. Gilvan como cidadão

tomou tal atitude sem anuência da Representada {...J' (fI. 42). Em nenhum

momento foi negada a distribuição de tíquetes correspondentes a mil litros de
gasolina.

o Tribunal Regional Eleitoral, no entanto, no julgamento dos

embargos de declaração, ao acatar as razões expostas na sentença de

primeiro grau, considerou que não foram distribuídos apenas mil litros de
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combustível, mas, sim, aproximadamente oito mil litros. Para tanto, conforme

fI. 317 dos autos, o Tribunal Regional considerou a ocorrência de duas

circunstâncias coincidentes: a) as anotações do Livro de Movimentação de

Combustíveis (LMC) revelavam que, nos dias 3, 4 e 5.10.2008, o posto vendeu

um total de 13.858 litros de gasolina, valor muito superior à média diária de

dois mil Iitro~; b) a soma das notas fiscais emitidas para a campanha dos

recorrentes e para o Município no mesmo período chegaria a um valor próximo

do excedido nas vendas do posto.

Apesar do esforço aritmético, tenho que a distribuição de vales

de aproximadamente oito mil litros de combustível não conduz,

necessariamente, à conclusão a que se chegou quanto ao conhecimento

desses dados pelos candidatos, ora recorrentes, sequer sendo certo que

aquele total teria superado a presunção.

Primeiro, porque as notas fiscais em nome da Prefeitura

Municipal não podem ser diretamente debitadas em favor da campanha dos

recorrentes, a não ser que se identificasse a prática de ato de improbidade

administrativa, o que não ficou evidenciado no acórdão recorrido. O Ministro

Arnaldo Versiani, ao mencionar passagem da sentença não descrita no

acórdão, informou que o Município teria descumprido contrato firmado com

outro posto. Daí a presumir, de pronto, como fez o Tribunal Regional, que

dinheiro público foi utilizado para financiar a carreata dos recorrentes é

alegação que não tem prova definitiva nos autos.

Em segundo lugar, como bem ponderou o Ministro Marcelo

Ribeiro, porque "{...} o simples aumento na venda de combustível nos dias que

antecederam o pleito não pode ser vinculado à carreata ou à distribuição para

correligionários e eleitores". Não vejo como admitir, pela circunstância de ter

ocorrido uma compra de mercadoria, que todo o seu montante tenha sido

utilizado exclusivamente para ser distribuído entre os eleitores participantes da

carreata do dia 3.10.2008, desconsiderando outros atos de campanha dos

recorrentes que poderiam ser praticados na reta final do período eleitoral.

Assim, a conclusão pela prática, ou não, de eventual abuso do

poder econômico deve ficar restrita à análise do fato incontroverso nos autos,
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qual seja, a distribuição de mil litros de combustível, sob a forma de tíquetes,

em favor da carreata dos recorrentes.

Ressalto que, pedindo vênia ao Ministro Arnaldo Versiani,

concordo com o entendimento dominante neste Tribunal de que a

potencialidade lesiva da conduta configura pressuposto para caracterização do

abuso do poder. Estando ela ausente, não há falar em ilícito e,

consequentemente, em aplicação de qualquer tipo de sanção.

Nesse sentido, em primeiro lugar, considerando que o preço da

gasolina vendida no "Auto posto novo mundo" era de R$ 2,73, não verifico

potencialidade para que a quantia de R$ 2.730,00 possa interferir no resultado

das eleições para Município com cerca de 23.450 eleitores. Mesmo

caracterizando a prática levada a efeito por Gilvan Santos Costa como violação

do art. 27 da Lei das Eleições2, a quantia aplicada assume traços de

irrelevância no caso.

Ademais, em relação à ausência de potencialidade da carreata

na situação cuidada nos autos, valho-me das razões explicitadas pelo Ministro

Arnaldo Versiani:

"{ ..J
É que a carreata, em geral, representa instrumento de veiculação de
campanha utilizado tanto em cidades do interior, quanto nas capitais,
não traduzindo qualquer novidade eleitoral.

Assim, a distribuição gratuita de tíquete-combustível, ainda que
visando à participação induzida de vários eleitores em carreata, não
é capaz, em princípio, de provocar grande desequilíbrio entre as
campanhas, até porque, no caso dos autos, a primeira recorrente é
pessoa conhecida dos eleitores, tanto mais por ser a então prefeita.

Esse desequilíbrio poderia, sem dúvida, ocorrer, se ficasse
demonstrada, na espécie, a enorme desproporção entre a carreata
regular e a carreata realizada com a distribuição de tíquetes-
combustíveis, demonstração que não se procurou fazer, todavia,
nem mesmo se vários eleitores, que efetivamente receberam os
tíquetes-combustíveis, participaram, de fato, da carreata.

{..}."

2 Quanto ao ponto, consta do voto vencido no acórdão do Tribunal Regional que, em outra ação, "(...) o Ministério
Público Eleitoral pugnou pela aplicação de multa, em desfavor do Sr. Gilvan Costa, equivalente a 5 (cinco) vezes a
quantia em excesso, ou seja, 5 x 1.665,90 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), resultando
no total de R$ 8.329,50 (oito mil trezentos e vinte e nove reais e cinqüenta centavos), nos tennos do art. 23, S Jº. da
Lei nº 9.50419i (fi. 251).
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5. Pelo exposto, acompanho o Ministro Marcelo Ribeiro quanto

à conclusão do voto e dou provimento ao recurso especial para reformar o

acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, e, assim, afastar todas as

sanções impostas aos recorrentes.

É como eu voto.

REQUERIMENTO

A DOUTORA LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO

(advogada): Senhor Presidente, no tocante à execução, eu gostaria de

requerer a execução imediata do julgado, ou, se for o caso, a preferência para

a publicação do acórdão, considerando que a recorrente está fora do cargo.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor

Presidente, trata-se de recurso especial. Temos entendimento de que se deve \....-

aguardar a publicação do acórdão, ainda mais nesse caso, em que há reforma

da decisao.

O SENHOR MINISTRO CARLOS AYRES BRIDO

(presidente): A jurisprudência hoje assentada é no sentido de se aguardar a

publicação do acórdão, porque se trata de recurso especial.
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EXTRATO DA ATA

REspe nO 35.589/AP. Relator: Ministro Marcelo Ribeiro.

Recorrente: Antônio Soares de Oliveira (Advogados: Herman Barbosa e

outros). Recorrente: Euricélia Melo Cardoso (Advogado: Luciana Christina

Guimarães Lóssio). Assistente dos Recorrentes: Partido Progressista (PP) -

Municipal (Advogados: Herman Barbosa e outros). Recorrida: COligação

Laranjal que Merecemos (PR/PSB/DEM) (Advogados: Alessandro de Jesus

Uchoa de Brito e outros) Assistente da Recorrida: Idemar Sarraf Felipe

(Advogados: João Eudes de Carvalho Neri e outros).

Decisão: O Tribunal, por maioria, proveu o recurso, nos termos

do voto do relator. Vencido, em parte, o Ministro Arnaldo Versiani, que

mantinha a pena de inelegibilidade da recorrente Euricélia Melo Cardoso.

Presidência do Sr. Ministro Carlos Ayres Britto. Presentes

a Sra. Ministra Cármen Lúcia, os Srs. Ministros Ricardo Lewandowski,

Felix Fischer, Fernando Gonçalves, Marcelo Ribeiro, Arnaldo Versiani

e a Dra. Sandra Verônica Cureau, Vice-Procuradora-Geral Eleitoral.

SESSÃO DE 20.10.2009*.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

, lavrei a presente certidão.

o Afonso Prado
Anolista Judiciário

Eu,

Certifico a publicação deste Acórdão no Diário da Justiça
eletrônico de JL/-i.L1 ,,200' I pág. 101. ..

IJBFILHO

Sem revisão das notas orais da Ministra Cánmen Lúcia e do Ministro Carlos Ayres Britto.
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