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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) RELATOR(A) DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ 

 
 
 
 
 
AIJE Nº 3185-62.2014.6.14.0000 
 
 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por meio da Procuradora 

Regional Eleitoral Substituta que ao final assina, vem perante Vossa Excelência, em 

atendimento ao Despacho de fl. 4.569 apresentar ALEGAÇÕES FINAIS nos autos do 

processo em epígrafe. 

1. SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pelo 

MPE em face de SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, JOSÉ DA CRUZ MARINHO, 

JOÃO HUGO BARRAL DE MIRANDA, MARIA CLÁUDIA ZAIDAN GONÇALVES DE 

OLIVEIRA e MARIA SÔNIA DA COSTA MASSOUD, em razão da prática de abuso de 

poder econômico entrelaçado ao político, consubstanciado na conduta vedada 

descrita no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997 e na ocorrência de captação ilícita de 

sufrágio (art. 41-A do mesmo diploma legal), tendo em vista a constatação de 

irregularidades na concessão de benefícios do programa CHEQUE-MORADIA, em 

pleno período eleitoral. 

De acordo com a petição inicial, os então candidatos investigados 

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE e JOSÉ DA CRUZ MARINHO (sendo que o 

primeiro concorria a reeleição) foram beneficiados na disputa eleitoral de 2014 ao 

cargo de Governador e Vice-Governador, através de gastos excessivos com o 

programa e do direcionamento a eleitores específicos (que declararam 

expressamente que votariam no candidato, caso contemplados com o benefício), 
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autorizados pelo Chefe do Executivo Estadual e demais agentes públicos 

representados, que ultrapassaram os limites impostos pela lei eleitoral. 

Foi juntada cópia do Procedimento Preparatório Eleitoral nº 

1.23.000.002324/2014-36. 

Regularmente notificados para apresentar defesa, os representados 

SIMÃO ROBISON OLIVEIRA JATENE, JOSÉ DA CRUZ MARINHO, JOÃO HUGO BARRAL 

DE MIRANDA e MARIA CLÁUDIA ZAIDAN GONÇALVES DE OLIVEIRA alegaram nesta, 

às fls. 2021/2046, preliminar de inépcia da inicial, pois o fundamento jurídico e 

pedidos realizados não guardariam a devida correspondência com os fatos. 

No mérito, sustentam, em síntese, que o programa CHEQUE-

MORADIA é de ordem continuada, estando, portanto, em consonância com o § 10º 

do art. 73 da Lei 9.504/97, e que o MPE não logrou demonstrar que a concessão 

deste benefício influenciou ou desequilibrou o pleito eleitoral. 

Argumentam que em 2011 foi estabelecido no Plano Plurianual 

2012/2015 meta de distribuição de 10.200 benefícios na área de habitação até o 

exercício de 2014, de modo que a concessão do cheque-moradia registrada no ano 

da eleição é apenas a concretização desse objetivo traçado no PPA. 

Advertem que o fato de os beneficiários do programa manifestarem 

afeição pelos candidatos investigados e declararem voto a estes, em nada vincula a 

concessão dos benefícios, que segue rigoroso critério de análise e dos requisitos de 

legalidade para sua entrega aos inscritos. 

Por fim, reforçam que a tese de que inexistem provas concretas de 

que a condução do programa CHEQUE-MORADIA tenha influenciado a normalidade 

do pleito ou desequilibrado o processo eleitoral. 

Juntaram os documentos de fls. 2047/2127. 

MARIA SÔNIA DA COSTA MASSOUD apresentou defesa, às fls. 

2129/2133. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pois estaria no gozo de 

férias (de 04/08 a 02/09/2014) e de licença-prêmio (de 03/09 a 01/11/2014) no 
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período eleitoral de 2014, quando ocorreram os fatos narrados na inicial. No 

mérito, defendeu a legalidade das concessões dos benefícios e requereu a 

improcedência dos pedidos constantes na inicial. 

Requereu a juntada da documentação apresentada pela investigada 

nos autos da Ação Cautelar 3129-29.2014.6.14.0000. Pedido este deferido, com a 

juntada dos documentos procedida às fls. 2147/2161. 

Os pedidos de produção de provas requeridos pelo MPE na inicial 

foram deferidos por essa relatoria (fl. 2137/2138 – volume VII), que determinou que 

a COHAB e a SEFA apresentassem os documentos solicitados no prazo de 20 (vinte) 

dias. 

A SEFA trouxe informações às fls. 2167/2174. 

Já a COHAB, apresentou os esclarecimentos de fls. 2177/2181 e 

juntou a documentação acostada às fls. 2182 (vol. VIII)/4550 (vol. XV). 

Encerrada a instrução, os autos foram encaminhados para esta 

Procuradoria Regional Eleitoral para alegações. 

Eis o breve relatório. Passa-se à manifestação. 

2. DAS PRELIMINARES 

Inicialmente, a preliminar de inépcia da inicial se mostra 

totalmente insubsistente. 

De acordo com o parágrafo único do art. 295 do CPC, entende-se 

por inepta a petição inicial (I) quando lhe faltar pedido ou causa de pedir, (II) da 

narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão, (III) o pedido for 

juridicamente impossível ou (IV) contiver pedidos incompatíveis entre si. 

Compulsando-se a peça vestibular, não se observa a ocorrência de 

qualquer das situações descritas no parágrafo anterior. 

Há perfeita identificação dos pedidos, bem como das causas de 

pedir, já que houve minuciosa descrição dos fatos (utilização indevida e abusiva do 
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programa CHEQUE-MORADIA visando desequilibrar a disputa eleitoral em prol da 

campanha dos candidatos investigados) e do direito (segundo a inicial, os fatos 

ensejam violação da Lei 9.504/97, da LC 64/90 e da Constituição, que veda o abuso 

de poder). 

Noutro prisma, a conclusão está em plena harmonia com a 

descrição dos fatos, não há pedido juridicamente impossível – pois a aplicação de 

inelegibilidade e a cassação do registro ou diploma são claras consequências das 

práticas imputadas aos demandados, conforme inteligência do inciso XIV do art. 22 

da LC 64/90 – e os pedidos são perfeitamente compatíveis entre si. 

Ademais, como se observa ao longo de toda a peça vestibular, os 

investigados valeram-se do programa CHEQUE-MORADIA de maneira indevida para 

conquistar o apoio de eleitores que manifestaram expressamente sua simpatia e 

intenção de voto no cabeça da chapa e candidato a reeleição, SIMÃO JATENE, caso 

contemplados com o benefício em tela, o que de fato ocorreu. 

Do mesmo modo, apesar de se tratar de matéria já relacionada ao 

mérito da demanda, a inicial demonstra claramente que os excessivos valores 

concedidos às vésperas da eleição de 2014 a título de CHEQUE-MORADIA estavam 

em dissonância com as previsões contidas no Plano Plurianual (PPA), o que afasta a 

alegação de que essas benesses oferecidas aos eleitores no período eleitoral se 

enquadravam na exceção prevista no § 10 do art. 73 da Lei das Eleições. 

Portanto, a preliminar deve ser rechaçada. 

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por MARIA 

SÔNIA DA COSTA MASSOUD, cumpre destacar que as condições da ação devem ser 

aferidas in status assertionis, conforme Lição de Luiz Guilherme Marinoni1. Logo, o 

exame das alegações deduzidas na inicial, para fins de análise preliminar (ou seja, 

sem resolução do mérito), ocorre ainda sem levar em conta as provas produzidas no 

processo. 

                                            
1In MARINONI, Luiz Guilherme. MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por 

artigo. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2010. p. 
260. 
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Nas palavras de Marinoni: 

“11. Aferição das condições da Ação. 

As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à 
vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas 
produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, 
quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for 
juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição 
inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do 
processo sem resolução do mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o 
órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas 
no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de 
interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há 
resolução do mérito (art. 269, I, CPC). (...)” - (Destacou-se) 

 

No presente caso, a investigada sustenta ser parte ilegítima para 

figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que, à época dos fatos, 

encontrava-se de férias e licença-prêmio e que, por isso, não praticou qualquer ato 

de governo capaz de configurar ilícito eleitoral. 

Contudo, a simples posição ocupada por Maria Sônia Massoud (que 

ocupava a função de coordenadora do Programa Cheque Moradia junto às 

lideranças comunitárias dos bairros da Capital, de onde partiram os recursos 

indicados na inicial, em desacordo com o art. 73, VI, da Lei das Eleições) são 

circunstâncias suficientes a ensejar o manejo da ação contra eles. 

Nesse passo, é de se ressaltar que o fato de a servidora se 

encontrar formalmente afastada por férias e/ou licença em parte do segundo 

semestre de 2014, não a impede de ter praticado as condutas vedadas descritas na 

inicial. E se o exame das provas trazidas com a inicial e colhidas ao longo da 

instrução demonstrarem que a investigada não teve participação no ilícito eleitoral 

indigitado, ou forem insuficientes para demonstrar sua responsabilidade, esta 

poderá ser isentada das sanções requeridas no pedido, sendo o caso de julgamento 

com resolução do mérito por improcedência do pedido (CPC, art. 269, I). 

Logo, a preliminar de ilegitimidade passiva também deve ser 

afastada. 
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3. DO MÉRITO 

O abuso de poder encontra amparo expresso no texto constitucional 

(art.14, §9º) e na LC 64/90 (art. 1°, I, 'd' e 'h', art. 19 e art. 22). O termo designa 

um mau uso do poder, um uso anormal, desarrazoado. 

A expressão “abuso de poder econômico”, conforme a doutrina de 

José Jairo Gomes2: 

“deve ser entendida como a concretização de ações que 
denotem mau uso de recursos patrimoniais detidos, 
controlados ou disponibilizados ao agente. Essas ações não são 
razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem, 
revelando a existência de exorbitância, desbordamento ou 
excesso no emprego de recursos”. 

 

Entre suas manifestações mais expressivas estão justamente a 

captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei das Eleições) e o cometimento das 

condutas vedadas aos agentes públicos (descritas no art. 73 e ss. da Lei 9.504/97). 

Por sua valiosa didática, cite-se novamente a lição de José Jairo 

Gomes3: 

“Note-se que a configuração do abuso do poder econômico no 
âmbito eleitoral é fato autônomo, devendo ser considerado 
em si mesmo. (...) Basta que o uso de poder econômico em 
benefício de candidato seja distorcido, de maneira a 
desvirtuar o sentido das idéias de liberdade e justiça nas 
eleições, democracia igualitária e participativa. (...) Estará 
configurado sempre que houver oferta ou doação, a 
eleitores, de produtos ou serviços diversos, como próteses, 
gasolina, cestas básicas, roupas, calçados, materiais de 
construção.” (Grifou-se) 

 

É, pois, exatamente a hipótese dos autos, a qual revela conduta 

contrária ao regime democrático albergado na Constituição Federal e implica 

desequilíbrio do certame eleitoral. 

                                            
2GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 6. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 211. 
3Ob cit. p. 211. 
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Relembre-se que a finalidade deste tipo de ação eleitoral é, 

precisamente, extirpar o diploma do candidato que praticou certos 

comportamentos (abusivos, de corrupção ou fraude) ao longo da campanha, de 

modo a influenciar a normalidade e legitimidade das eleições, afetando, ainda, a 

vontade do eleitorado. 

No caso dos autos, observa-se total desvirtuamento do programa 

CHEQUE-MORADIA em pleno período eleitoral. Primeiro pelo fato de os gastos 

terem ultrapassado os limites do PPA – Plano Plurianual, o que o exclui da exceção 

contida no § 10º do art. 73 da LE. A dois porque é nítido o aumento desproporcional 

dos valores concedidos a título destes benefícios nos meses que antecederam o 

pleito (aumento de 200% em setembro, se comparado ao mês de janeiro, por 

exemplo). Ademais, houve expressiva concentração dos eventos de entrega das 

benesses e da abertura de processos administrativos com este fim no período 

próximo ao dia da eleição. E, finalmente, há declaração expressa de eleitores 

(devidamente identificados) no sentido de votar no candidato SIMÃO JATENE, caso 

contemplados com o benefício em questão. 

Portanto, cumpre aqui ratificar todos os termos da petição inicial, 

ressaltando que a documentação apresentada com a defesa não é capaz de elidir 

todas as provas acostadas aos Procedimentos Preparatórios Eleitorais que 

instruíram a inicial. Pelo contrário, as informações colhidas ao longo do processo 

reforçam ainda mais a ocorrência do abuso de poder econômico e político. 

3.1. - AUMENTO EXPONENCIAL DOS VALORES ENTREGUES PELO 

CHEQUE-MORADIA NOS MESES DO PERÍODO ELEITORAL. 

Consoante consta da inicial, a concentração das entregas dos 

CHEQUES-MORADIA, bem como o aumento dos valores destinados a esse programa 

social para os meses mais próximos ao período das eleições de 2014 é flagrante. 

Resta claro na documentação carreada aos autos o maior número de 

cadastros e concessões de benefícios do CHEQUE-MORADIA nos períodos próximos 

ao dia da votação, como forma de vincular a entrega do benefício social à 
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administração do atual governador (à época candidato a reeleição), e com isso 

aferir votos para o pleito. 

De acordo com os dados informado pela Companhia de Habitação do 

Estado do Pará – COHAB, são os seguintes os valores concedidos a título de 

CHEQUE-MORADIA nos seguintes meses: 

PERÍODO (MÊS) VALOR CONCEDIDO 

01 a 31 de janeiro R$ 9.230.100,00 

01 a 28 de fevereiro R$ 5.741.000,00 

01 a 31 de março R$ 2.136.500,00 

01 a 30 de abril R$ 5.694.300,00 

01 a 31 de maio R$ 3.394.900,00 

01 a 30 de junho R$ 8.486.200,00 

01 a 31 de julho R$ 4.132.300,00 

01 a 31 de agosto R$ 15.147.000,00 
01 a 30 de setembro R$ 31.032.700,00 
01 a 13 de outubro R$ 10.212.700,00 

 

É visível que os meses de agosto, e especialmente em setembro, 

houve um aumento desproporcional dos valores concedidos a título de benefícios 

do programa CHEQUE MORADIA pelo Estado do Pará. 

O mês de setembro recebeu aumento de mais de 200% 

(duzentos por cento) se comparado com o mês de janeiro de 2014, que tinha sido o 

mês que mais já havia concedido benefícios no ano de 2014, e aumento de mais de 1400% (mil 

e quatrocentos por cento) se comparado com o mês de março, que teve o menor valor 

registrado de concessão de benefícios no ano de 2014. 

Já o mês de outubro, apenas parte da primeira quinzena desse mês 

(período de 01 a 13) já havia distribuído, em valor, mais benefícios do que todos os outros 

meses anteriores ao mês de agosto, considerados individualmente. 

Esta tabela com evolução dos valores pagos pelo CHEQUE-MORADIA 

ao longo do ano de 2014 demonstra que esses valores foram crescendo de acordo 
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com a aproximação do pleito eleitoral, da época da campanha e do dia da eleição 

em si. 

Ressalte-se que a concessão destes benefícios e seu alcance à 

população paraense foi a principal “bandeira” de campanha dos candidatos 

investigados, o que também demonstra o efeito multiplicador os ilícitos aqui 

destacados, a evidenciar o impacto direto na acirrada disputa ao cargo majoritário 

de Governador, em 2014. 

Tais valores correspondem exatamente ao quantitativo de 

benefícios entregues pela Cohab, com o trabalho e a interferência direta dos 

demais agentes públicos representados JOÃO HUGO BARRAL DE MIRANDA, MARIA 

CLÁUDIA ZAIDAN GONÇALVES DE OLIVEIRA e MARIA SÔNIA DA COSTA MASSOUD. 

Consoante se extrai da tabela trazida pela Companhia de Habitação 

do Estado (fl. 2178), só nos meses de junho a dezembro de 2014 (período micro 

eleitoral) foram entregues 9.059 benefícios. Este valor corresponde a 81,25% do 

total de cheques-moradia entregues pelo Governo do Estado no ano de 2014, que 

foi de 11.149 benefícios. 

Ou seja, a concessão dos benefícios do programa CHEQUE-MORADIA 

ocorreu em larga escala em razão do período eleitoral que estava sendo 

vivenciado, demonstrando o abuso do poder político e econômico dos investigados. 

Aliado a esses dados, chama atenção também o aumento da 

procura dos eleitores nos meses próximos ao da eleição. Conforme consta nos 

dados trazidos pela COHAB (fl. 2178), de julho em diante a procura pelo benefício 

foi crescendo de maneira exponencial. Em junho de 2014 foram realizadas 186 

inscrições, daí em diante o crescimento foi exorbitante, veja-se: julho: 223; 

agosto: 808; setembro: 3.266; outubro: 2.970; novembro: 2.584; e dezembro: 

1.633. 

É inegável que tal crescimento é resultado da maciça propaganda 

eleitoral desenvolvida em torno do programa eleitoreiro que foi cheque-moradia ao 

longo da campanha dos candidatos investigados. Os dados ilustram de maneira 
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clarividente a gravidade das circunstâncias que caracterizaram as condutas 

abusivas lançadas na inicial, consoante exige o inciso XVI da LC 64/90 (incluído pela 

LC 135/2010). 

Vale destacar, aliás, que desde a edição da lei da ficha limpa (LC 

135/2010) a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição deixou de ser 

requisito caracterizador do abuso de poder econômico. 

3.2. CONCENTRAÇÃO DOS EVENTOS DE ENTREGA DOS CHEQUES-

MORADIA NO PERÍODO ELEITORAL 

Outra prova da utilização do CHEQUE-MORADIA como instrumento 

do abuso do poder dos representados é a concentração dos eventos de entrega 

desses benefícios também nos meses e dias que se aproximam às datas do pleito 

eleitoral. 

Os dados da COHAB informam que de janeiro a julho de 2014, ou 

seja, em 7 meses, ocorreram 26 (vinte e seis) eventos de cerimonial de entrega do 

benefício do CHEQUE-MORADIA, com a distribuição de 1.724 (um mil, setecentos e 

vinte e quatro) cheques nessas ocasiões. 

Enquanto que de agosto a 23 de outubro de 2014, ou seja, em 

pouco mais de 3 meses e meio, realizaram-se 35 (trinta e cinco) eventos com o 

mesmo objetivo de entrega do benefício do CHEQUE-MORADIA, com a distribuição 

de 2.420 (dois mil, quatrocentos e vinte) cheques nessas ocasiões. 

Portanto, em um período de sete meses houve menos eventos e 

menor quantidade de distribuição de benefícios do que no período de menos de 

três meses – de agosto aos dias anteriores ao segundo turno das eleições 

majoritárias de 2014 (23 de outubro). 

Resta evidente que a distribuição dos benefícios não só foram  

concentradas nos meses que antecedem o pleito eleitoral, como que sofreram 

aumento exponencial nesse mesmo período. 

Também a comparação por anos, do quantitativo de benefícios de 
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CHEQUE-MORADIA, de 2012 até 2014 (até 10/10/2014) demonstra aumento nos 

valores e na quantidade dos benefícios distribuídos pelo programa social do Estado 

do Pará, especialmente no ano de 2014. 

 

Ano Número de Benefícios Valor dos Benefícios 

2012 3.483 R$ 24.207.500,00 

2013 5.176 R$ 50.992.030,00 

2014 (com dados somente até 13/10/2014) 7.883 R$ 95.207.700,00 

2014 (com dados consolidados até 
31/12/2014) – vide anexo 3 das informações 
prestadas pela COHAB (fls. 4524/4538) 

11.149 R$ 131.535.700,00 

 

Cabe aqui ressaltar o número recorde de concessão de benefícios 

ocorridos no mês de setembro. No ápice da disputa eleitoral, quando o candidato 

a reeleição Simão Jatene disputava voto a voto nas pesquisas de opinião com o 

adversário Helder Barbalho quem sairia vitorioso na eleição (com algumas pesquisas 

apontando até mesmo para conclusão do pleito em primeiro turno de votação), 

foram concedidos a impressionante de R$ 31.032.700,00 (trinta e um milhões, 

trinta e dois mil e setecentos reais) em cheques-moradia. O número foi 

significativamente superior a todos os outros meses do ano de 2014 e ultrapassou 

até mesmo o total de benefícios concedidos no ano inteiro de 2012. Fatos estes que 

demonstram claramente o desvio do programa para fim nitidamente eleitoreiro. 

Não há como negar que tal manobra foi extremamente grave e 

afetou diretamente a higidez do pleito. 

3.3. - AUMENTO DE VALORES PARA PAGAMENTO DOS CHEQUES-

MORADIA EM DESCUMPRIMENTO ÀS PREVISÕES NO PLANO PLURIANUAL (PPA) 

Diferentemente do que sustentam os investigados, os valores do 

ano de 2014 se dão em completo descumprimento às previsões contidas no 

Plano Plurianual (PPA) – Exercícios 2013 a 2015, do Estado do Pará. 

Para o ano de 2014, a rubrica de “Implementação das Ações do 
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Cheque-Moradia” tinha como total de quantia disponibilizada, o valor de 

R$ 32.570.000,00 (Trinta e dois milhões, quinhentos e setenta mil reais), já se 

somando os valores resignados à região metropolitana e ao restante do Estado do 

Pará, conforme dados oficiais do PPA, contido na mídia de fls. 289 e extraído do 

site da SEPOF. Frise-se que esse valor do PPA já se encontra revisado e atualizado. 

Mesmo assim, a realidade dos gastos havidos em 2014 com o 

Programa do CHEQUE-MORADIA superaram a previsão do PPA em quase 200% 

(duzentos por cento), considerando que a soma de 2014, atualizada apenas até 

meio do mês de outubro. Este valor supera os 200% quando atualizado ao total 

concedido em reais a título de cheque-moradia, que foi de R$ 131.535.700,00. 

De acordo com as informações da COHAB, em 2014, repise-se, 

foram disponibilizados R$ 131.535.700,00 (cento e trinta e um milhões, 

quinhentos e trinta e cinco mil e setecentos reais) ao programa do CHEQUE-

MORADIA, incompatível com a previsão disposta no PPA dos referidos 

R$ 32.570.000,00 (Trinta e dois milhões, quinhentos e setenta mil reais). 

Tal constatação afasta sobremaneira a alegação de que este 

programa se insere na hipótese de exceção às condutas vedadas descritas no § 10 

do art. 73 da Lei das Eleições. 

Observe-se, aliás, que a legislação, ao permitir a distribuição 

gratuita de bens, valores e benefícios decorrentes de programas sociais autorizadas 

em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior, fez clara distinção  

entre as ações governamentais imediatistas (e, algumas vezes, possivelmente 

oportunistas), dos planos de governo bem alicerçados, de médio e longo prazo. 

A esse respeito, Rodrigo Zilio4 tece pertinente comentário: 

“(...) A ressalva para os programas sociais autorizados em lei e 
já em execução orçamentária no exercício anterior demonstra 
que o legislador reconhece – e dispensa tratamento 
diferenciado – entre o administrador que possui um plano de 
governo de médio e longo prazo, em cujo projeto inclui-se a 

                                            
4Ob cit. p. 548. 
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prestação de serviços assistenciais aos necessitados, daquele 
administrador desprovido de uma estratégia governamental 
minimamente duradoura e que privilegia ações imediatistas, 
ao sabor da variabilidade das circunstâncias. Distingue-se, 
portanto, o administrador que possui um método de governo 
determinado e com planejamento, do administrador 
oportunista, que faz da necessidade alheia um instrumento de 
benefício próprio.” 

  

A proibição de distribuição gratuita de benefícios, logo se vê, 

apenas admite as exceções previstas no próprio art. 73, § 10, da Lei 9.504/97. 

Contudo, este não é o caso dos autos. O que se verifica aqui é justamente a ação 

imediatista dos investigados de, a qualquer custo, valer-se do referido programa 

com vistas a alavancar a candidatura do Governador então candidato a reeleição. A 

situação se amolda exatamente ao tipo de gestão descrita por Rodrigo Zílio, aquela 

imediatista que diante do risco de perder as eleições descamba para o aumento 

excessivo de benefício assistencialista catalizador de votos. 

3.4. AUMENTO DO NÚMERO DE PROCESSOS ABERTOS NO ANO DE 

2014 PARA A CONCESSÃO DO CHEQUE-MORADIA, COM CONCENTRAÇÃO NO 

PERÍODO ELEITORAL 

O número de processos abertos no ano de 2014, para a concessão 

do CHEQUE-MORADIA, analisados mês a mês, é outro dado importante para 

visualizar o aumento desproporcional havido nos meses que se aproximaram do 

pleito eleitoral, conforme informações presentes no ANEXO III do Ofício nº 

4040/2014-PGE/GAB, de dados extraídos das informações da COHAB e das 

informações constantes do ofício 519/2015-PRESI-ASJUR (fls. 2177/2181). 

Como transcrito na tabela abaixo, nos primeiros meses do ano eram 

abertos uma média 180 processos novos por mês, para a concessão do benefício 

assistencial, enquanto que no segundo semestre de 2014, a média de processos 

abertos por mês chegou a mais de 1914, sendo o ápice no mês de setembro, em 

que ocorreu a abertura de 3.266 processos novos. 
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Mês do ano de 2014 Número de processos novos 

Janeiro 179 

Fevereiro 146 

Março 171 

Abril 244 

Maio 192 

Junho 186 

Julho 223 

Agosto 808 

Setembro 3.266 

Outubro 2.970 

Novembro 2.584 

Dezembro 1.633 
 

Os próprios processos para a concessão dos benefícios do CHEQUE-

MORADIA, enviados ao Ministério Público Eleitoral pela COHAB, e juntados ao 

ANEXO II do PPE nº 1.23.000.2324/2014-36, através dos documentos que os 

compõe, demonstram o abuso de poder político e econômico presente na 

distribuição dos cheques-moradia, e na relação feita entre a entrega dos cheques – 

como distribuição gratuita de serviço de caráter social custeado ou subvencionado 

pelo Poder Público – e a figura dos representados como candidatos que se 

beneficiavam das entregas dos cheques para promover suas campanhas, angariar 

votos e com isso desequilibrar a disputa eleitoral. 

Vale considerar que cada beneficiário de um cheque-moradia pode 

significar o voto de pelo menos 5 pessoas por cada núcleo familiar, envolvendo o 

destinatário e os familiares que se envolvem direta ou indiretamente com aquele 

benefício. Também são impactados aqueles eleitores que, mesmo ainda não tendo 

recebido antes das eleições, são cadastrados no Programa, ou seja, há a criação de 

uma expectativa de direito com aquele cadastrado, fortalecendo ainda mais o 

vínculo entre o Programa e a administração que tentava a reeleição. O potencial de 
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alcance do eleitorado é bem significativo. 

3.5. DA ENTREGA DOS CHEQUES-MORADIA PARA ELEITORES QUE 

REALIZARAM PROMESSA DE VOTO NO CANDIDATO À REELEIÇÃO 

Veja-se o processo nº 2012/405235, de Sara Ferreira da Silva, que 

apesar de datar do ano de 2012, recebeu parecer favorável para receber o 

benefício em 27/03/2014. Na carta de solicitação de inscrição no programa, a 

referida senhora faz menção direta ao fato de já ter votado no candidato Simão 

Jatene, no primeiro mandato, e que voltará a votar no candidato a prefeito (à 

época) Zenaldo Coutinho, por ser apoiado por Jatene: “Voltei no senhor para 

governador, e irei volta no seu candidato a prefeito Zenaldo Coutinho. Meus 

eternos agradecimentos em nome de Jesus que ele lhe proteja (SIC)”. 

Essas características de cartas de solicitação de inscrição no 

programa, em que o solicitante faz expressa menção ao fato de ser eleitor de 

Simão Jatene aparecem também em outros processos apresentados pela COHAB, 

como passamos a transcrever: 

“Quando me falaram do projeto pra construção de casa. E 

também me falaram que estava na frente do projeto era o 

Senhor Governador Jatene, fiquei muito feliz porque o meu 

sonho é ter uma casa boa. 

Governador, eu acredito no senhor de coração. Sei que o 

senhor, é um homem de carater, não fica enganando o povo 

com promessas, eu e o meu marido votamos no senhor. Se 

fosse preciso votar mil vezes, votamos de novo no senhor. 

(SIC)” (Processo nº 2012/419353, Josiete da Costa Moraes). 

 

Tais cartas transmitem a concretização da indução de relação que 

estava sendo passada aos eleitores, de que o recebimento do CHEQUE-MORADIA se 

dava em razão de benesse praticada pelos representados, vinculada à candidatura 
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e campanha eleitoral do Governo do Estado. 

3.6. AUMENTO NA DEMANDA DE CONCESSÃO DOS CHEQUES. 

NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS. 

O aumento na demanda de concessão de benefícios do programa 

CHEQUE-MORADIA foi tamanho, a medida que se aproximava do período eleitoral, 

que houve a necessidade de deslocar servidores de outros órgãos estaduais para 

suprir a demanda que estava sendo exigida da COHAB. 

Os servidores que antes eram suficientes para cadastrar 

beneficiários e conceder os benefícios, de acordo com a média de cheques 

deferidos no primeiro semestre, já não eram mais suficientes para suprir a grande 

quantidade de benefícios que estavam sendo autorizados no período de campanha 

política. 

A cessão de diversos servidores para a COHAB é demonstrada 

através das informações prestadas pelo próprio Estado do Pará, às fls. 267/277. 

A autorização da Secretaria de Estado de Administração – SEAD para 

que ocorresse a utilização de servidores de outros órgãos da administração estadual 

na COHAB se deu em 13 de junho de 2014, data que se avizinha ao período regular 

de campanha eleitoral que se inicia em julho. 

A proximidade da autorização de cessão de servidores para a COHAB 

com o pleito eleitoral, demonstra a relação intrínseca havida entre tal 

direcionamento de força tarefa com as intenções dos investigados em aumentar a 

quantidade de cheques que estavam sendo expedidos no programa CHEQUE-

MORADIA, justamente em período eleitoral, ficando demonstrado, mais uma vez, o 

uso irregular da máquina pública em favor dos interesses dos candidatos. 

3.7. UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA CHEQUE-MORADIA NA CAMPANHA 

ELEITORAL 

Vale ressaltar que o Programa CHEQUE-MORADIA foi amplamente 

utilizado pelos candidatos investigados no horário eleitoral gratuito e nos demais 
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canais de propaganda eleitoral, o que indica que, além do proveito direto da 

população para um programa utilizado de forma irregular e com intensidade bem 

maior no período eleitoral, o uso do programa também está vinculado diretamente 

à propaganda eleitoral, criando no eleitorado a imagem de gestor dinâmico e que 

resolve os problemas da população. 

O uso com aparência de regularidade da máquina administrativa e 

de recursos públicos, em prol da candidatura dos investigados, extrapolou os 

poderes regulares de gestão legítima da coisa pública, revestindo-se de patente 

ilegalidade, na medida em que afetou também a liberdade de voto e comprometeu 

as citadas legitimidades e normalidade das eleições. 

4. CONCLUSÃO 

Com efeito, está demonstrando o uso pelos investigados das suas 

funções públicas e da influência exercida por esse nos eleitores do estado do Pará, 

mediante ação planejada para o CHEQUE-MORADIA passar a ser distribuído em larga 

escala, além da realização dos eventos para as suas entregas, com fins de vincular 

os votos dos recebedores desses benefícios aos candidatos representados. 

Ademais, restou devidamente demonstrada a gravidade das ações 

praticadas pelos investigados (destaque para o valor dispendido no ano da eleição 

com o referido programa que superou a marca de 131 milhões de reais), que ao 

utilizarem da influência tida pelos seus cargos públicos, em evidente prática de 

conduta vedada e abuso do poder político e econômico, conseguiram afetar direta 

e significativamente a disputa eleitoral no Estado do Pará, alcançando vitória no 

pleito ao cargo de Governador e Vice-Governador do Estado do Pará, num acirrado 

certame eleitoral, como foi o de 2014. 

Tal resultado é suficiente para evidenciar como restou clara a 

quebra da isonomia na campanha eleitoral, em que os candidatos investigados 

receberam apoio da máquina administrativa, através da distribuição dos benefícios 

sociais do CHEQUE-MORADIA em grande quantidade, totalmente desproporcional a 

média anual precedente, no período de campanha eleitoral, concentrando-se nos 
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dias antecedentes aos das eleições. 

Sendo assim, não há outra medida a ser tomada senão impor as 

sanções previstas na LC 64/90 (com as alterações da LC 135/2010) e da Lei 

9.504/97 aos ora investigados. 

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral pugna pela 

procedência total dos pedidos formulados na inicial, com a consequente 

condenação dos investigados às sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 

64/90 e na Lei 9.504/97, face a gravidade das ilicitudes, nos exatos termos dos 

dispositivos legais referidos. 

Belém, 23 de setembro de 2015. 

 
 

MARIA CLARA BARROS NOLETO 
Procuradora Regional Eleitoral Substituta 
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