
 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA 

Procedência: João Pessoa-PB.

Corregedor: Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho.

Assunto: Ação de Investigação Judicial Eleitoral.

Investigante: Coligação “A FORÇA DO TRABALHO”.

Advogados:

Fábio Brito Ferreira – OAB/PB 9.672; Marcelo Weick Pogliese – OAB/PB
11.158; Fábio Andrade Medeiros – OAB/PB 10.810; Celso Fernandes da
Silva Júnior – OAB/PB 11.121; Antônio Fábio Rocha Galdino – OAB/PB
12.007; Sheyner Yasbeck Asfóra – OAB/PB 11.590; Francisco das Chagas
Ferreira – OAB/PB 18.025; Antonio Leonardo Gonçalves de Brito Filho –
OAB/PB 20.571; Guilherme Benício de Castro Neto – OAB/PB n. 25.597;
Carlos Alfredo de Paiva John – OAB/PB 25.729; e Lucas Alcântara Pontes
de Lemos – OAB/PB 25.741.

1º Investigado: Cássio Rodrigues da Cunha Lima;

Advogado(s): Sem advogado.

2º Investigado: Fernando Rodrigues Catão;

Advogado(s): Sem advogado.

3º Investigado: Eva Eliana Ramos Gouveia;

Advogado(s): Sem advogado.

4º Investigado: Isa Silva de Arrouxelas Macêdo;

Advogado(s): Sem advogado.
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5º Investigado: José Fernandes Neto;

Advogado(s): Sem advogado.

6º Investigado: Eribaldo José Soares Couto;

Advogado(s): Sem advogado.

7º Investigado: Thiago Vasconcelos Moraes; e

Advogado(s): Sem advogado.

8º Investigado: Manoel Helder Moura Dantas.

Advogado(s)> Sem advogado.

 

DECISÃO

 

Vistos, etc.

 

A Coligação “A FORÇA DO TRABALHO”, integrada pelos partidos
PSB/PDT/PT/DEM/PTB/PRP/PODE/PRB/PcdoB/AVANTE/PPS/REDE/PMN e PROS, com fundamento
no Art. 22 da Lei Complementar n. 64/90 e Arts. 73 e 74, ambos da Lei das Eleições, ajuizou AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL em desfavor de (1º) CÁSSIO RODRIGUES DA CUNHA
LIMA – candidato ao cargo de senador; (2º) FERNANDO RODRIGUES CATÃO – Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado; (3º) EVA ELIANA RAMOS GOUVEIA e (4º) ISA SILVA DE
ARROXELAS MACÊDO, candidatas a suplentes de senador na chapa integrada por CÁSSIO
RODRIGUES DA CUNHA LIMA; (5º) JOSÉ FERNANDES NETO – Administrador da RÁDIO FM
CORREIO DE JOÃO PESSOA LTDA.; (6º) ERIBALDO JOSÉ SOARES DO COUTO –
Sócio-Administrador do JORNAL CORREIO DA PARAÍBA; (7º) THIAGO VASCONCELOS
MORAES – proprietário e provedor de conteúdo do 'paraibaradioblog.com' e (8º) MANOEL HELDER
DE MOURA DANTAS – gestor de conteúdo do “Blog Helder Moura”.

 

A Coligação investigante atribui ao Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Sr. FERNANDO
RODRIGUES CATÃO, ora investigado, a conduta de abuso de poder de autoridade expressa nas
seguintes condutas:
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a) O envio de “dados maquiados” para ações judiciais eleitorais manejadas pelo seu sobrinho – CÁSSIO
RODRIGUES DA CUNHA LIMA - em desfavor do Governador RICARDO VIEIRA COUTINHO,
buscando induzir a erro o Tribunal Regional Eleitoral. Acrescenta a Coligação que a arguição de
Incidente de Falsidade nos autos da AIJE nº 1958-10.2014.6.15.0000 forçou o conselheiro a corrigir a
falsa informação.

 

b) Aduziu ainda a Coligação A FORÇA DO TRABALHO que o referido conselheiro, no final do ano de
2017, engendrara um outro “”factoide político” ao determinar a suspensão cautelar do “Programa
EMPREENDER-PB”, programa social do Governo do Estado, tema central discutido nos autos da Ação
de Investigação Judicial Eleitoral n. 2007-51.2014.6.15.0000. O ajuizamento dos Mandados de Segurança
nºs 0806389-81.2017.8.15.0000 e 0806391-51.2017.8.15.0000 e, ainda, a decisão liminar lançada nos
autos da Ação Popular n. 0858256-27.2017.8.15.2001, revogaram a aludida cautelar.

 

Argumentou a Investigante que o Conselheiro FERNANDO RODRIGUES CATÃO foi o único a
manifestar-se contrariamente à aprovação das Contas do Governo do Estado da Paraíba, referente ao
exercício de 2015 (Processo TC n. 04533/16).

 

Sustentou a coligação Investigante que a ação administrativa-estatal deve pautar-se pelo atendimento ao
interesse público e, em assim sendo, a função pública não pode ser extrapolada e ser colada a serviço de
candidaturas no processo eleitoral.

 

Asseverou que a Justiça Eleitoral tem sido severa na defesa dos primados da isonomia e imparcialidade,
tanto é assim que nos autos da Reclamação n. 0600910-42.2018.6.00.0000 o Desembargador-Presidente
do TRE-PI foi afastado pelo Corregedor Geral Eleitoral, o Ministro Jorge Mussi.

 

No entendimento da Investigante, o Conselheiro Fernando Rodrigues Catão, em desvirtuamento da sua
ação estatal, tem “ferido de morte a isonomia que deve permear a atitude de um agente público antes,
durante e depois dos tempos eleitorais”, privilegiando o seu sobrinho (Cássio Rodrigues da Cunha Lima)
e seus correligionários em prejuízo dos seus adversários, apoiados pelo Governador Ricardo Coutinho.

 

Reportou a Investigante que a vinte dias do primeiro turno das Eleições, o referido integrante da Corte de
Contas Estadual, objetivando criar mais um “fato político-administrativo” e buscando influenciar
negativamente a opinião pública, teria produzido um relatório sensacionalista, advindo de um processo
sob sua relatoria, em que prematura e antecipadamente, com dados deturpados acerca do funcionamento
do Programa “EMPREENDER PB”, e reverberado em veículos de comunicação (sites e blogs alinhados a
candidatura do Senador Cássio Rodrigues da Cunha Lima e contrários às candidaturas apoiadas por
Ricardo Vieira Coutinho).

 

Que até a presente data todas as Prestações de Contas (PCAs) do Programa “EMPREENDER PB”,
apreciadas pelo Tribunal de Contas do Estado, foram aprovadas (Exercícios 2011, 2012 e 2013).
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Seguindo nesse intuito de prejudicar a candidatura dos candidatos apoiados pelo Governador Ricardo
Coutinho, o Jornal “Correio da Paraíba”, alinhado com o Senador Cássio Rodrigues da Cunha Lima, em
matéria de 19.09.2018, assinada pela jornalista Nice Almeida (Editora do Portal Correio da Paraíba), na
coluna “Política”, destacou “EM NOVO ESCÂNDALO, VALOR DO EMPREENDER PB CRESCE
744% EM PLENO ANO ELEITORAL”.

 

Nessa mesma data (19.09.2018), as demais plataformas do Sistema Correio teriam sido canalizadas para
impulsionarem esse “fato político”, a exemplo do programa radiofônico “CORREIO DEBATE (98 FM)”,
liderado pelos jornalistas Nilvan Ferreira, João Costa e Victor Paiva; que, em vários momentos, esse falso
“escândalo” foi repercutido, inclusive com a participação do então candidato ao Governo do Estado da
Paraíba, o senador José Targino Maranhão.

 

Na “TV Borborema”, na mesma data (19.09.2018), em debate entre os candidatos, o então candidato ao
Governo do Estado, o senador José Targino Maranhão, mais uma vez explorou o “fato político”,
aduzindo:

 

“A própria lei eleitoral é muito clara com relação a utilização de recursos
públicos, de meios do erário público, seja em programas como
EMPREENDER, seja em qualquer outro programa, com fins eleitoreiros.
E a coincidência é muito grande. Os recursos aplicados de uma forma
exagerada. Veja bem, de janeiro para cá, as aplicações cresceram 744%.
744%. Esse fato, por si só, se impõe sem precisar de maiores comentários,
houve abuso de poder.”

 

Segundo a Investigante, as manchetes sensacionalistas foram reverberadas diuturnamente em blogs e sites
patrocinados e contratados diretamente por prefeituras aliadas ao senador Cássio Cunha Lima, conforme
relacionados na exordial ( ;  e www.heldermoura.com.br www.paraibadioblog.com

).https://portalcorreio.com.br

 

Em matéria veiculada pelo jornalista e blogueiro Hélder Moura, a qual a Investigante reputou acintosa e
grave, assim posicionou-se o referido profissional:

 

“O Empreender PB, como esperado, voltou ao noticiário. Primeiro porque
o Tribunal Regional Eleitoral não consegue encontrar tempo, nem pauta,
para julgar a AIJE que pede a cassação do governo Ricardo Coutinho
pelo suposto uso eleitoral do programa no pleito de 2014. Agora, porque
um relatório do Tribunal de Contas do Estado mostra um aumento
formidável de financiamentos no ano eleitoral.”

 

Aliados do senador Cássio Cunha Lima, segundo noticiou a Investigante, também repercutiram o falso
“escândalo” nas redes sociais, a exemplo do Superintendente Adjunto da Secretaria de Mobilidade
Urbana de João Pessoa – SEMOB, Sr. Wallace A. Massini.

Num. 92130 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: CARLOS MARTINS BELTRAO FILHO - 26/09/2018 18:14:31
https://pje.tre-pb.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18092618143135900000000089465
Número do documento: 18092618143135900000000089465



 

Além da propagação das notícias falsas de que essa justiça especializada teria determinado a retirada de
placas do Programa “EMPREENDER PB” (veiculadas no  e https://portalcorreio.com.br

), comprovada mediante a análise do Processo n. 0601370-12.2018.6.15.0000www.paraibadioblog.com
anexo, prosseguindo com o “circo midiático”, em 21.09.2018, o Conselheiro Fernando Rodrigues Catão e
o candidato Cássio Rodrigues da Cunha Lima, teriam se apressado em massificar o “factoide” em
entrevista concedida ao programa “REDE VERDADE”, da “TV ARAPUAN”.

 

Defende a Investigante que o objetivo do candidato Cássio Cunha Lima foi o de construir com o
“EMPREENDER PB” fato político capaz de influenciar o eleitorado no processo eleitoral de 2018,
beneficiando-o diretamente e prejudicando os candidatos da coligação demandante, apoiados pelo
Governador Ricardo Vieira Coutinho; “tio e o sobrinho” usaram do abuso de autoridade e dos meios
indevidos de comunicação social para atingirem o resultado esperado, maculando o processo eleitoral
para os cargos de Senador da República e Governador do Estado.

 

Diante desses fatos, postulou a coligação investigante:

 

a) A notificação dos investigados para, querendo, apresentarem suas defesas no
prazo de 05 (cinco) dias, conforme disposição expressa no art. 22, inciso I, alínea
‘a’, da LC n. 64/90;

 

b) A intimação do representante do Ministério Público para acompanhar a
tramitação do feito;

 

c) Em seguida, seja dado regular seguimento ao feito, com a produção de todas as
provas em direito admitidas, sobretudo a prova testemunhal, juntada posterior de
documentos e diligências outras a serem oportunamente especificadas;

 

d) Por fim, que seja recebida e julgada PROCEDENTE a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, para (a) cassar o registro de candidatura dos
investigados (se candidatos) ou diploma (se expedidos); (b) aplicar a todos os
demandados a sanção da inelegibilidade, bem como as cominações e sanções
estabelecidas nos arts. 22, XIV da LC n. 64/1990 (Lei de Inelegibilidade), art. 73, §§
4º, 5º e 7º e art. 74, todos da Lei n. 9.504/1997 (Lei das Eleições).”

 

Os autos foram distribuídos em 25.09.2018 e vieram-me conclusos nesta data.

 

É o relatório, segue .DECISÃO
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O ajuizamento de AIJE está condicionado à demonstração de fatos taxativamente previstos em seu texto,
quais sejam: o abuso de poder político, o abuso de poder econômico ou o uso indevido de meio de
comunicação.

 

Na petição inicial de AIJE, devem-se apontar provas, indícios e circunstâncias de prática de conduta
supostamente .ilícita

 

No caso concreto, as condutas narradas e atribuídas ao Conselheiro-investigado foram corrigidas pelas
vias próprias, senão vejamos.

 

No primeiro caso, o próprio investigado Cons. Fernando Rodrigues Catão, corrigiu a informação prestada
nos autos da AIJE nº 1958-10.2014.6.15.0000.

 

Em relação ao segundo item da petição inicial – o fato de o Conselheiro ter votado contra a aprovação da
prestação de contas do Sr. Governador – é uma prerrogativa da função, que deve ser exercida com
independência.

 

O terceiro fato – a suspensão cautelar do “PROGRAMA EMPREENDER PB” pelo
Conselheiro-investigado constitui uma das suas prerrogativas, previstas na Lei Orgânica do TCE, assim
também a divulgação de relatório, com a emissão de um alerta, é atribuição regimental de membro do
Tribunal, que esteja no exercício da função de relator (1).

 

Ademais, a suspensão cautelar do “PROGRAMA EMPREENDER PB” foi obstruída por decisões
proferidas em Mandado de Segurança e Ação Popular, conforme alega a própria Coligação investigante.

 

Desse modo, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral não pode servir de via para discutir alegada
parcialidade/imparcialidade de membro de Tribunal de Contas, sob pena da Justiça Eleitoral interferir na
jurisdição de outro órgão.

 

Finalmente, os jornalistas investigados e os responsáveis pelos meios de comunicação apenas
reverberaram o relatório do membro do Tribunal de Contas do Estado, em seu livre exercício de direito
constitucional de profissão, de expressão e de informação.

 

A nível federal, tem sido comum autoridades policiais determinarem a abertura de Inquérito para apurar
condutas de candidatos a Presidente da República (2), ou até mesmo órgãos do Poder Judiciário decretar a
prisão de candidatos, embora o Mandado não seja cumprido por força das garantias eleitorais (3).
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Pode-se até  discutir a conveniência, ou não, daquelas ações, considerando o seu reflexo nas eleições, mas
não do ponto de vista legal.

De igual modo, não deve ser considerada ilícita a conduta de Conselheiro de Tribunal de Contas que,
dentro de suas prerrogativas legais, pratica atos de sua rotina e aparentemente sem qualquer viés
eleitoreiro.

 

Não é comum o indeferimento  de petição inicial de Ação de Investigação Judicial Eleitoral,in limine
considerando que basta o investigante relatar fatos e indicar provas, indícios e circunstâncias da prática de
abuso de poder político e/ou econômico e/ou uso indevido de meio de comunicação (4).

 

Todavia, as condutas do Sr. FERNANDO CATÃO descritas na petição inicial ou foram objeto de revisão
judicial, ou retificadas pelo próprio Conselheiro e todas exercidas dentro do estrito cumprimento do dever
legal de membro do Tribunal de Contas do Estado.

 

No caso, o único indício ao qual se apega a investigante é o parentesco por afinidade entre os investigados
FERNANDO RODRIGUES CATÃO e CÁSSIO RODRIGUES DA CUNHA LIMA de forma que,
eventual parcialidade/imparcialidade do membro do TCE não pode ser objeto de investigação judicial
eleitoral, quando as condutas foram exercidas dentro dos parâmetros que lhe faculta a legislação que rege
àquela Corte de Contas e, em se tratando de agente público, “a recomendação jurídico-filosófica é de que
se presume a boa-fé, devendo a má-fé ser satisfatoriamente demonstrada” (5).

 

Nesse caso, a AIJE não deve ser a via adequada para aferir suspeição do Conselheiro, porque os fatos
narrados na petição inicial sequer configuram, em tese, a prática de abuso de poder político.

 

Para que a petição inicial seja apta, é necessário a presença de indícios mínimos que demonstrem a
ocorrência de ilicitude capaz de alterar a legitimidade e a normalidade do pleito.

 

Diferente seria, por exemplo, se a petição inicial narrasse que o Conselheiro-investigado estivesse
utilizando a estrutura da administração do Tribunal de Contas para prejudicar a campanha de eventuais
candidatos, o que não é o caso.

 

O precedente do Piauí, citado pela Coligação, nem de longe se aplica ao caso concreto, posto que o Sr.
Fernando Rodrigues Catão não atua nesta Corte e sobre ela não exerce nenhuma influência.

 

Ademais, em nenhum lugar da petição inicial a Coligação investigante aponta a gravidade das
circunstâncias dos fatos e sua repercussão na legitimidade e normalidade do pleito.
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Meras ilações extraídas da ligação familiar entre os investigados não podem ser considerados indícios
suficientes para abertura de investigação judicial eleitoral, máxime quando as condutas atribuídas ao
investigado estão dentro de suas prerrogativas legais.

 

POSTO ISTO, com base no Art. 22, I, 'c' (6) da LC nº 64/90, .INDEFIRO a petição inicial

 

Intime-se o Procurador Regional Eleitoral, pessoalmente.

 

Publique-se.

 

Cumpra-se.

 

Providências a cargo da Seção de Processos Específicos – SEPE.

 

João Pessoa, (datado e assinado digitalmente).

 

Desembargador Carlos Martins Beltrão Filho - Corregedor Regional Eleitoral

 

(1) Art. 87 do Regimento Interno do TCE/PB: “Art. 87. Compete ao relator:  … X – expedir medida cautelar a ser submetida ao colegiado competente, para referendo,

até a segunda sessão ordinária subseqüente à decisão monocrática. (Redação dada pela Resolução Normativa RN TC n.º 04/2015, publicada no Diário Oficial Eletrônico

do TCE/PB de 02 de julho de 2015)”

(2) “MP abre inquérito para apurar denúncia contra Alckmin sobre desapropriação de terrenos. Fonte G1. Visitado em 26.09.2018.

(3) “Supremo determina prisão do senador Acir Gurgacz – Senador concorre ao governo do estado de Rondõnia”. Fonte: www.agênciabrasil.ebc.com.br  Visitado em

26.09.2018. 

(4) 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:       (Vide Lei nº 9.504, de 1997)

(5) Agravo Regimental em MS n. 060284758 – Conquista D'Oeste/MT. Acórdão de 17.08.2017, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia.

(6) 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, decido o

seguinte rito:         I - o Corregedor, que terá as mesmas atribuições do Relator em processos judiciais, ao despachar a inicial, adotará as(Vide Lei nº 9.504, de 1997) 

seguintes providências: ...  c) indeferirá desde logo a inicial, quando não for caso de representação ou lhe faltar algum requisito desta lei complementar; (….)”
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