
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA 98ª ZONA 
ELEITORAL DE BELÉM-PA. 
  
Processo nº 017/2008. 
AUTOS DE REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 
Representante: JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR. 
Representados: DUCIOMAR GOMES DA COSTA  
                           ANIVALDO JUVENIL VALE 
                           COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA “UNIÃO POR 

BELÉM”                                            
      
  
Douto Julgador, 
  
O Ministério Público Eleitoral, por sua representante ao final assinada, em 
atenção ao r. despacho exarado na fl. 1171, vem respeitosamente perante V. 
Exa. apresentar parecer nos presentes autos, nos termos a seguir expostos: 
  
1 – SÍNTESE DA REPRESENTAÇÃO  

                                           
      O autor, JOSÉ BENITO PRIANTE JUNIOR, que concorreu, pela 
Coligação “Melhor pra Belém”, ao cargo de Prefeito, nas eleições municipais 
de 2008, ajuizou, no dia 05/10/2008, Representação Eleitoral contra 
DUCIOMAR GOMES DA COSTA e ANIVALDO JUVENIL VALE, integrantes 
da Coligação “União por Belém”, que terminaram eleitos, respectivamente, 
para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito de Belém.  
  
              Asseverou que o primeiro representado, na condição de Prefeito 
Municipal de Belém, e candidato à reeleição, fazendo uso da máquina 
administrativa, realizou propaganda institucional em período vedado, bem 
como efetuou promoção pessoal em placas, banners, uniformes e ônibus 
municipais, e ainda implementou, em pleno ano eleitoral, o programa 
assistencial “Passe Livre”, consistente no transporte gratuito de pessoas no 
município.  
              Transcreveu, na íntegra, as sentenças prolatadas pelo Juízo da 96ª 
Zona Eleitoral nas representações, por propaganda eleitoral irregular, 
relativas aos processos REP nº 031/2008 e REP nº 037/2008, ambas 
formuladas pelo Ministério Público Eleitoral contra DUCIOMAR GOMES DA 
COSTA e o Município de Belém.  
  
              Asseverou o demandante, destarte, que as condutas comprovadas 
nas mencionadas representações eleitorais, além de caracterizarem 
propaganda irregular/extemporânea, consubstanciavam também condutas 
vedadas pela legislação eleitoral, a teor do art. 73, incisos I, II, IV e VI, alínea 
“b” e § 10, e do art. 74, todos da Lei nº 9.504/1997. 
  
              Sustentou, outrossim, a competência do Juízo da 98ª Zona Eleitoral 
(Resolução TSE 22.624, art. 2º, § 3º), assim como a tempestividade da 
representação, posto que ajuizada na data da eleição (precedente do TSE), 
e que deveria ser adotado o rito sumaríssimo, disciplinado no art. 96 da Lei 
nº 9.504/1997, face à existência de prova pré-constituída.   
  



              Argumentou que a relevância das condutas afastava a necessidade 
de comprovação da potencialidade para influir no resultado do pleito 
eleitoral, sendo suficiente a comprovação objetiva da prática ilícita violadora 
do princípio da igualdade dos candidatos, citando decisões do Egrégio 
TRE/Pa e do Colendo TSE. 
  
              Postulou, ao final, a condenação dos representados DUCIOMAR 
COSTA e ANIVALDO VALE à sanção prevista no art. 73, § 5º, da Lei nº 
9.504/1997 – cassação do registro ou do diploma, bem como a imposição, a 
todos os demandados, da multa estipulada no art. 73, § 8º do referido 
diploma legal.  
  
                   Instruindo a peça vestibular, o autor juntou um DVD contendo 
fotos e imagens, bem como os seguintes documentos: 
  
              - Cópia dos autos do RE nº 2315/2008, referente à REP nº 
031/2008, sentenciada pelo Juízo da 96ª ZE em 10/07/2008 (fls. 446/450), 
que ensejou Recursos Ordinários dos condenados Município de Belém (fls. 
455/480) e DUCIOMAR COSTA (fls. 492/501), ambos julgados 
improcedentes pelo Eg. TRE-Pa, a teor do Acórdão nº 20.474, de 22/07/2008 
(fls. 558/564), tendo o candidato DUCIOMAR COSTA formulado Embargos 
Declaratórios (fls. 648/653), rejeitados pelo TRE-Pa, conforme Acórdão nº 
20.566, de 12/08/2008 (fls. 681/688). Além disso, o Município de Belém 
interpôs Recurso Especial em 22/07/2008 (fls. 569/583), e DUCIOMAR 
COSTA interpôs o mesmo recurso em 14/08/2008 (fls. 695/714), mas tais 
recursos não foram admitidos pela Presidência do TRE-Pa, mediante 
decisões proferidas em 17/08/2008 (fls. 768/773). Os recorrentes, então, 
interpuseram Agravos de Instrumento para o Colendo TSE, de acordo com 
as certidões acostadas nas fls. 775/776. 
  
              - Cópia dos autos da Ação Cautelar nº 15/2008, proposta por 
DUCIOMAR COSTA, em 08/08/2008 (fls. 781/791), com a finalidade de obter 
efeito suspensivo relativamente ao Recurso Ordinário formulado contra a 
decisão do Juízo da 96ª ZE nos autos da REP nº 037/2008 (fls. 905/915). 
Consta que o pedido liminar foi indeferido pelo Eg. TRE-Pa, consoante 
decisão publicada no dia 12/08/2008 (fls. 932/935), tendo o autor interposto 
Agravo Regimental em 12/08/2008 (fls. 938/943), que foi denegado pelo 
TRE-Pa, no Acórdão nº 20.743, datado de 21/08/2008 (fls. 986/990). Em 
continuidade, foram apresentados Embargos Declaratórios, no dia 
02/09/2008 (fls. 993/999), julgados improcedentes no Acórdão nº 
20.743/2008 do TRE-Pa (fls. 1002/1005), o que determinou a interposição de 
Recurso Especial, na data de 05/09/2008 (fls. 1010/1028), que foi julgado 
intempestivo pelo TRE-Pa em 11/09/2008. 
  
              Cumpre ressaltar, ainda, que o autor JOSÉ PRIANTE postulou 
fossem requisitadas à Procuradoria Regional Eleitoral cópia integral do 
Recurso Eleitoral nº 2551/2008, interposto pelos representados nos autos da 
Representação nº 037/2008. 
  



              Tal providência, contudo, afigura-se desnecessária, pois o sistema 
de acompanhamento processual e push do TRE-Pa informa que tal recurso 
não foi recebido, face à ausência dos pressupostos de admissibilidade, 
conforme decisão prolatada em 19/12/2008, tendo sido interpostos Agravos 
de Instrumento por DUCIOMAR COSTA e pelo Município de Belém, no dia 
12/01/2009, ainda pendentes de julgamento pelo TSE (doc. anexo). 
  
  
2 – DEFESA DOS REPRESENTADOS 

  
              Em 08/10/2008, no despacho proferido na fl. 1073, o Juízo 
determinou a notificação dos representados para apresentarem defesa no 
prazo de 48 horas. 
  
              Na data de 13/10/2008, os representados apresentaram a sua 
primeira peça defensiva, acostada nas fls. 1078/1094, alegando que a 
adoção do rito sumaríssimo do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 violava os 
princípios da isonomia e da ampla defesa, pugnando fosse seguido o 
procedimento disciplinado na Lei Complementar nº 64/1990.                
               
              Após requerimento formulado pelo Ministério Público nas fls. 
1.143/1.144, o Juízo deliberou pela abertura de novo prazo de defesa, 05 
dias, ex vi do art. 22, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar nº 64/1990 (fl. 
1145).   
  
              Desse modo, no dia 29/10/2008, os representados protocolaram 
nova peça defensiva, cujos argumentos principais devem ser resumidos.  
              Em sede preliminar, postularam a emenda da petição inicial, a fim 
de que fosse ordenado ao autor apresentar uma segunda via da 
representação com todas as cópias dos documentos acostados à peça 
vestibular. 
  
              Também foi suscitada a ilegitimidade passiva do representado 
ANIVALDO VALE, sob assertiva de que as condutas vedadas elencadas no 
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 seriam referentes, tão somente, aos agentes 
públicos, razão pela qual não poderia ser atingido pelas sanções previstas 
no mencionado dispositivo legal.  
  
              Os demandados alegaram, outrossim, a inépcia da petição inicial, 
por ausência de descrição dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, nos 
termos do art. 267, inciso I c/c art. 282, inciso II, todos do CPC, uma vez que 
a exordial somente teria informado genericamente a prática de conduta 
vedada. 
  
              Citando o art. 2º, caput e § 3º, da Resolução TSE nº 22.624/2008, 
os representados arguiram a intempestividade da representação e 
decadência do direito de ação, dizendo que a peça vestibular foi protocolada 
no dia 05/10/2008, às 18h43min, junto ao Egrégio Tribunal Regional 
Eleitoral, e não perante o Juízo competente da 98ª Zona Eleitoral. 
  



              Por fim, afirmaram que já estava caracterizada “coisa julgada” 
quanto ao pedido de cassação dos registros dos representados DUCIOMAR 
COSTA e ANIVALDO VALE, tendo em vista que não houve a interposição de 
recurso pelo Ministério Público Eleitoral quanto à decisão prolatada na REP 
nº 031/2008, que impôs apenas a penalidade de multa, configurando-se a 
preclusão do prazo recursal.  
  
              No mérito, os representados sustentaram a inexistência de prova 
das condutas vedadas que lhes foram imputadas. 
  
              Disseram que as fotografias e o vídeo, juntados aos autos, não 
indicavam se a colocação das placas, contendo propaganda institucional, 
tinha ocorrido no período dos 03 (três) meses anteriores ao pleito, e que 
também não haveria prova de que os representados autorizaram tal 
propaganda. 
  
              Destacaram que nos autos da REP nº 031/2008 restou provado que 
as placas da Prefeitura continham todas as informações necessárias, 
cumprindo o princípio da publicidade dos atos administrativos, de acordo 
com a Constituição. 
  
              Relativamente ao programa “Passe Livre”, asseveraram que os 
respectivos ônibus serviam à população desde o ano de 2007, conforme 
contrato e outros documentos anexados.  
  
              Por outro lado, assinalaram a falta de potencialidade lesiva das 
propagandas institucionais, que não teriam implicado em qualquer benefício 
em seu favor, tendo em vista que não possuíam nenhum símbolo ou slogan 
que os vinculasse à Administração Pública, sendo tal requisito indispensável 
à cassação do registro ou do diploma, transcrevendo as ementas dos 
Acórdãos do TSE nº 27.197, de 11/09/2008, e nº 5.817, de 16/08/2005.  
               
              Instruindo a sua defesa, os representados anexaram aos autos: 
fotos (fls. 1096/1103), cópia da Resolução nº 014/2006-CODEL (fls. 
1104/1112), cópia de Termo de Contrato de Locação de Ônibus (fls. 
1113/1118), cópia de Termo de Aditivo Contratual (fls. 1119/1120), cópia de 
notas fiscais (fls. 1121/1122), cópia de documento referente às linhas de 
ônibus do programa “Passe Livre” (fls. 1123/1126) e textos de decisões 
jurisprudenciais (fls. 1127/1140). 
3 – ANÁLISE DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFESA 

  
              No que tange ao pedido de emenda da petição inicial, para que 
fosse obedecido o disposto no art. 22, inciso I, alínea “a”, da LC nº 64/1990, 
observa-se que os representados tiveram amplo acesso a todos os 
documentos carreados aos autos, nas 02 (duas) oportunidades que lhes 
foram deferidas para a formulação da defesa. 
  
              Ademais, os documentos que instruem a peça vestibular 
correspondem a processos judiciais nos quais o demandado DUCIOMAR 



COSTA figurou no pólo passivo, não havendo que se falar em prejuízo ou 
óbice à formulação de sua defesa. 
  
              No que concerne à argüição de ilegitimidade passiva do 
representado ANIVALDO VALE, sob argumento de que não poderia ser 
atingido pelas sanções punitivas do art. 73 da Lei nº 9.504/1997, é 
desmontada a partir do próprio texto do § 8º do referido dispositivo, in verbis:  
  

Art.73 (...). 
  
§ 8º Aplicam-se as sanções do § 4º aos agentes públicos 
responsáveis pelas condutas vedadas e aos partidos, coligações e 
candidatos que delas se beneficiarem. (grifos apostos) 

  
              Por sinal, está consolidado o entendimento do Colendo TSE quanto 
à imprescindibilidade de formação do litisconsórcio passivo necessário, dos 
candidatos ao cargo titular e ao cargo de vice, nas ações eleitorais aptas a 
ensejar a cassação ou perda do mandato, consoante os arestos 
abaixo:               
  

AÇÃO CAUTELAR. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL. PLAUSIBILIDADE. 
LITINCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O Tribunal Superior 
Eleitoral, no julgamento do Recurso contra Expedição de Diploma nº 
703, passou a entender que o vice deve ser, necessariamente, 
citado para integrar todas as ações ou recursos, cujas decisões 
possam acarretar a perda de seu mandato. 2. Assim, considerando 
que o vice não foi parte em investigação judicial, mas teve o seu 
diploma cassado pelo acórdão regional, reveste-se de plausibilidade 
e de relevância a alegação de nulidade, por falta de citação na 
condição de litisconsorte passivo necessário. Pedido cautelar 
deferido. (TSE, Ação Cautelar nº 3.063/RO, Rel. Min. Arnaldo 
Versiani Leite Soares; j. 19.11.2008; DJE 8.12.2008, p. 2).  

PROCESSO - RELAÇÃO SUBJETIVA – LITISCONSÓRCIO 
NECESSÁRIO - GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR - ELEIÇÃO - 
DIPLOMAS - VÍCIO ABRANGENTE - DEVIDO PROCESSO LEGAL. A 
existência de litisconsórcio necessário - quando, por disposição de lei 
ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de 
modo uniforme para todas as partes - conduz à citação dos que possam 
ser alcançados pelo pronunciamento judicial. Ocorrência, na 
impugnação a expedição de diploma, se o vício alegado abrange a 
situação do titular e do vice. (TSE, Recurso Contra Expedição de 
Diploma nº 703/SC, Rel. designado Marco Aurélio, j. 21.2.2008; DJE, 

24.3.2008, p. 9).[1] 

  
              Improcedente, outrossim, a alegação de inépcia da petição inicial, 
por suposta infringência ao art. 282, inciso II, do CPC, haja vista que 
descreveu, suficientemente, as práticas ilícitas, caracterizadoras de condutas 
vedadas, imputadas ao representado DUCIOMAR COSTA, quais sejam: 
realização de propaganda institucional em período vedado; promoção 
pessoal mediante afixação de inúmeras placas, banners, uniformes e ônibus 
municipais; realização, em pleno ano eleitoral, do programa “Passe Livre”, 
ofertando transporte gratuito de pessoas no município.  
  

http://docs.google.com/Doc?docid=0AbPUT5_BCKxlZGN4YjN0NHhfNThkZm54Z2ZobQ&hl=pt_BR#_ftn1


              Não pode ser acatada, tampouco, a arguição de intempestividade 
da representação e decadência do direito de ação, pois a representação foi 
apresentada no dia das eleições, junto ao protocolo do TRE-Pa, e não 
perante àquela Corte, visto que foi endereçada e recebida pelo Juízo 
competente: 98ª Zona Eleitoral. 
  
              Sem cabimento, ainda, a assertiva de que já estaria consolidada 
“coisa julgada” quanto ao pedido de cassação dos registros dos 
representados, pois tanto a REP nº 031/2008, como a REP nº 037/2008, 
perseguiram, exclusivamente, as medidas e sanções pecuniárias 
decorrentes da prática de propaganda eleitoral ilícita, previstas nos arts. 36 e 
37 da Lei nº 9.504/1997. 
  
4 – DO RITO PROCESSUAL ADOTADO 

  
              Antes de se adentrar na apreciação do mérito da presente ação 
eleitoral, importa efetuar algumas breves considerações a respeito do rito 
processual seguido. 
  
              Conforme visto, logo em sua primeira manifestação nos autos (fls. 
1078/1094), os representados asseveraram que a adoção do rito 
sumaríssimo do art. 96 da Lei nº 9.504/1997 implicaria na violação dos 
princípios da isonomia e da ampla defesa, e postularam a conversão para o 
procedimento traçado na Lei Complementar nº 64/1990.  
  
              Atento a isso, e considerando o disposto no parágrafo único do art. 
23 da Resolução nº 22.624/2008, o Ministério Público posicionou-se pela 
adoção do rito procedimental da Lei de Inelegibilidades. 
  
              Não se olvidou da possibilidade de configuração de abuso do poder 
político ou econômico, de tal monta a gerar a o efeito da inelegibilidade do 
agente, o que exigiria também a adoção do procedimento estipulado na LC 
nº 64/1990.  
  
              A respeito do tema, opina Armando Antonio Sobreira Neto: 

  
Assim, quando de um mesmo fato houver: 1) violação das condutas 
vedadas aos agentes públicos, com possibilidade de imposição de 
multa, cassação do registro ou cassação do diploma (Representação 
fundada no art. 96, da LE); e 2) prática de abuso de poder 
(econômico – autoridade – uso indevido dos meios de comunicação 
social), passível de imposição de inelegibilidade (LC 64/90), as 
distintas pretensões de natureza civil eleitoral deverão ser deduzidas 
segundo o rito próprio, ou seja: 1) Condutas Vedadas – 
Representação fundada no art. 96 da Lei 9.504/97; e 2) 
Representação fundada nos arts. 19 a 22 da LC 64/90. Nada 
impede, entrementes, que se adote um único rito mediante pedido 
cumulativo, sendo um relativo às sanções do art. 73 da LE e outro, 
de imposição de inelegibilidade, rito este que deverá ser o previsto 
no art. 22, da LC 64/90, que permite mais oportunidades de instrução 

e defesa que o previsto no art. 96 da LE.[2] 
  
  

http://docs.google.com/Doc?docid=0AbPUT5_BCKxlZGN4YjN0NHhfNThkZm54Z2ZobQ&hl=pt_BR#_ftn2


              Em voto que proferiu no RESPE nº 19.462/GO, o Relator Ministro 
Sepúlveda Pertence afirmou: 
  

Embora as declarações de inelegibilidade por abuso de poder 
econômico ou político pressuponham regular apuração na forma do 
procedimento previsto na LC nº 64/1990, estamos diante de simples 
cassação de diploma pela prática de conduta vedada pelo art. 73, IV, 
da Lei nº 9.504/1997. 
É certo que no presente caso foi adotado o procedimento do art. 22 
da LC nº 64/1990, rito de ampla dilação probatória, para a apuração 
da ofensa ao art. 73, IV, da Lei nº 9.504/1997, ao invés do 
procedimento do art. 96 da mesma Lei, como seria possível. (...) 
Portanto, não houve qualquer prejuízo, tendo em vista o rito mais 

amplo adotado[3]. 
  
  

              Na mesma linha de raciocínio, o aresto infra transcrito: 
  

REPRESENTAÇÃO. ABUSO DE PODER. CONDUTAS VEDADAS 
(ART. 73, I E IV, DA LEI Nº 9.504/97). REPRESENTAÇÃO 
FUNDADA NOS ARTS. 22 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90 E 
96 DA LEI Nº 9.504/97. PEDIDOS SIMULTÂNEOS DE 
DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE (ART. 22, XIV, DA LC Nº 
64/90) E CASSAÇÃO DE DIPLOMA OU REGISTRO (ART. 73, § 
5º, DA LEI Nº 9.504/97). SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA. 
DECISÃO DO TRE QUE APRECIOU RECURSO SOMENTE COM 
BASE NO ART. 22 DA LC Nº 64/90. POSSIBILIDADE DE 
APRECIAÇÃO DE AMBOS OS PEDIDOS NA AÇÃO QUE SEGUIU 
O RITO DO ART. 22 DA LC Nº 64/90. Ainda que adotado o rito 
previsto no art. 22 da LC nº 64/90, o TRE pode aplicar a cassação 
de diploma estabelecida no art. 73, § 5º, da Lei nº 9.504/97, por 
infração a este artigo da Lei das Eleições. Não há prejuízo à 
defesa. (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 25.454. Rel. Min. 
Joaquim Benedito Barbosa Gomes, j. 04.09.2008; Diário de Justiça 
Eletrônico, 24.09.2008, p. 57/58. 
  

              Portanto, não foi indevida a adoção do rito previsto na LC nº 64/90 
na presente ação eleitoral, pois ampliou a garantia do contraditório e 
plenitude de defesa, possibilitando uma melhor apreciação do conjunto 
probatório dos autos.  
  
5 – CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS: INEQUÍVOCO ABUSO DO 
PODER POLÍTICO 

  
              Ao revés do que foi sustentado pela Defesa, as provas carreadas 
aos autos comprovam cabalmente que o representado DUCIOMAR COSTA 
perpetrou as condutas vedadas elencadas no art. 73, incisos I, II, IV e VI, 
alínea “b” e § 10, da Lei nº 9.504/1997, assim como realizou propaganda 
institucional ofensiva ao art. 37, § 1º, da Constituição Federal, configuradora 
de abuso de autoridade, a teor do disposto no art. 74 da Lei 9.504/1997. 
  
              Consoante já exposto, a prova pré-constituída apresentada pelo 
autor foi produzida em duas representações eleitorais - REP nº 031/2008 e 
REP nº 037/2008, ajuizadas pelo Ministério Público Eleitoral com atuação 
junto ao Juízo da 96ª Zona Eleitoral que, juntamente com os Juízos da 95ª e 
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97ª Zonas Eleitorais, nas Eleições 2008, era competente para o processo e 
julgamento das reclamações e representações referentes à propaganda 
eleitoral e dos pedidos de direito de resposta, conforme o art. 3º da 
Resolução nº 4.324/2008-TRE/Pa. 
  
              Por conseguinte, apesar da idêntica base fática, as conseqüências 

jurídicas perseguidas na presente demanda eleitoral são distintas daquelas 

impostas na REP nº 031/2008 e na REP nº 037/2008. 
  
              O pedido de cassação do registro ou diplomação decorrente da 
prática de condutas vedadas pelo representado DUCIOMAR COSTA não foi 
formulado, e nem poderia sê-lo, perante o Juízo da 96ª ZE, posto que 
absolutamente incompetente para a apreciação da matéria, de competência 
exclusiva, no município de Belém, do Juízo da 98ª ZE, ex vi do art. 1º, inciso 
I, c/c parágrafo único, inciso I, alínea “a”, da Resolução nº 4.324/2008-
TRE/Pa. 
  
              Dessa forma, não obstante o mesmo substrato fático-probatório, o 
julgamento do presente feito não está atrelado à motivação, e nem ao 
conteúdo decisório das REP nº 031/2008 e REP nº 037/2008, daí porque 
prescinde do trânsito em julgado das referidas representações.  
  
              O contexto dos autos em análise é bem mais amplo do que o 
delineado, isoladamente, no bojo de cada uma das mencionadas 
representações, voltadas apenas à paralisação e ao sancionamento da 
atividade de propaganda eleitoral ilícita realizada pelo representado 
DUCIOMAR COSTA, antes e durante o período de campanha dos 
candidatos nas Eleições 2008. 
  
              Destarte, de acordo com a cópia da peça vestibular acostada nas 
fls. 33/65 dos presentes autos, a REP nº 031/2008 foi ajuizada em 
04/07/2008, noticiando que os demandados, DUCIOMAR COSTA e 
Município de Belém, vinham veiculando propaganda eleitoral extemporânea, 
velada e dissimulada, uma vez que, a pretexto de mera propaganda 
institucional da Prefeitura Municipal, afixaram inúmeras placas, por toda a 
cidade de Belém, em várias áreas de uso comum e público, indicando a 
realização de obras e serviços, com a exibição do slogan promocional da 
Administração Municipal, numa alusão indireta e intencional em favor do 
Prefeito, candidato a reeleição. 
  
Em algumas destas placas não havia nenhuma informação a respeito da obra, 
do custo estimado, da fonte dos recursos, do prazo previsto para sua 
conclusão, e nem o nome dos responsáveis pelo projeto e execução, limitando-
se a conter o referido slogan da Prefeitura, seguido da frase: PREFEITURA A 
SERVIÇO DA COMUNIDADE. 
Em outras placas também constava a expressão AMA BELÉM, slogan de 
programa criado naquela gestão da Administração Municipal, em franca 
promoção pessoal do Prefeito DUCIOMAR COSTA. 
  



Destacou a referida REP nº 031/2008, outrossim, que algumas obras já haviam 
terminado, sem que as respectivas placas tivessem sido retiradas, e outras 
placas reportavam-se a obras que sequer tinham iniciado. 
  
Além disso, conforme se aproximava o período eleitoral, incrementou-se a 
afixação de placas da Prefeitura Municipal por toda a cidade de Belém, sendo 
claro o viés eleitoreiro da massificação da propaganda institucional irregular 
que estava sendo realizada. 
  

O Ministério Público Eleitoral, com vista a instruir a mencionada REP nº 
031/2008, fotografou mais de 60 (sessenta) placas, em um universo de 
cerca de 300 (trezentas) afixadas pela cidade, o que caracterizava, 
também, poluição visual, vedada pelo Código de Postura Municipal. 

  

Era clara a campanha eleitoral antecipada deflagrada pelo já anunciado 
candidato à reeleição DUCIOMAR COSTA, o que exigia a urgente e imediata 
retirada das ditas placas, com o desiderato exclusivo de promoção pessoal do 
Prefeito Municipal, e sem nenhum caráter educativo, informativo ou de 
orientação social. 
  
Ademais, no bojo da REP nº 031/2008, já se ressaltava que os representados, 
DUCIOMAR COSTA e Município de Belém, eram reincidentes na prática ilícita, 
com a veiculação massificada, nos meios de comunicação social e bens 
públicos, de propaganda eleitoral extemporânea, dissimulada em suposta 
publicidade institucional, com o objetivo único de influir na vontade dos 
eleitores, no sentido de convencer que a gestão do Prefeito candidato à 
reeleição era melhor para o desenvolvimento e progresso do município. 

  
Conforme documentado nos presentes autos, a REP nº 031/2008 foi julgada 
pelo Juízo da 96ª ZE em 10/07/2008 (fls. 446/450), que reconheceu a violação 
dos seguintes dispositivos da Lei nº 9.504/1997: art. 36 (propaganda eleitoral 
extemporânea) e do art. 37 (veiculação de propaganda eleitoral em bem 
público). Os representados DUCIOMAR COSTA e Município de Belém foram 
condenados ao pagamento de multa, equivalente a R$-53.205,00 (cinquenta e 
três mil, duzentos e cinco reais), bem como lhes foi ordenado a retirada, no 
prazo assinalado na liminar antes concedida, das placas indicadas nos autos, 
sob pena de multa diária no valor de R$-15.961,50 (quinze mil, novecentos e 
sessenta e um reais e cinquenta centavos). 

  

Tal decisão foi confirmada, em 2º Grau, pelo Eg. TRE-Pa, a teor do Acórdão nº 
20.474, publicado em 22/07/2008, com a seguinte ementa: 

  

RECURSO ELEITORAL ORDINÁRIO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA 
INICIAL. REJEITADA. MÉRITO. PROGANDA IRREGULAR. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. CARÁTER INFORMATIVO. PROPAGANDA 
ELEITORAL EXTEMPORÁNEA. 



1. A inépcia da inicial não merece ser acolhida por ter sido 
sobejamente provados nos autos os fatos levantados em sede de 
Representação Eleitoral. 
2. No mérito constatada que a propaganda em apreço não tem 
caráter meramente informativo, com utilização de símbolos, menção 
à candidatura, plataforma e pedido subliminar de voto, há que se 
configurar propaganda eleitoral extemporânea, e não mera 
propaganda institucional. Recurso conhecido, mas não provido. 

  

              No que concerne à REP nº 037/2008, apesar de não terem sido 
carreadas cópias do respectivo Recurso Eleitoral nº 2551/2008, pelas razões 
já expostas, vislumbra-se que as cópias da Ação Cautelar nº 15/2008 
fornecem provas e informações completas a respeito das condutas ilícitas ali 
noticiadas, indicativas de uso abusivo da máquina administrativa municipal. 
  
              A dita ação cautelar foi proposta por DUCIOMAR COSTA, no dia 
08/08/2008, com vistas a obter efeito suspensivo relativamente ao Recurso 
Ordinário formulado contra a decisão do Juízo da 96ª ZE nos autos da REP 
nº 037/2008 (fls. 781/790). 
              Destarte, no bojo da mencionada ação cautelar foi juntada cópia da 
petição inicial do Ministério Público Eleitoral na REP nº 037/2008, ajuizada 
em 01/08/2008, em virtude dos abusos que continuavam sendo cometidos 
pelo Prefeito DUCIOMAR COSTA, candidato à reeleição, sendo que já havia 
iniciado o período de campanha eleitoral autorizado pela legislação. 
  
              Portanto, a REP nº 037/2008 não mais tratava de propaganda 
eleitoral extemporânea, como ocorreu na REP nº 031/2008, mas da 
persistência no uso da máquina administrativa, com a realização de 
publicidade institucional ilícita por parte do prefeito DUCIOMAR COSTA, em 
período vedado pela legislação eleitoral. 
  
              Segundo relatado na peça vestibular, cuja cópia encontra-se inserta 
nas fls. 792/825, os representados, DUCIOMAR COSTA e Município de 
Belém, insistiam na prática de propaganda institucional ofensiva ao art. 37, § 
1º, da Constituição Federal, pois incrementaram, por toda a cidade, em 
áreas de uso comum e de bem público, placas contendo símbolos e slogan, 
que buscavam enaltecer e promover a gestão do Prefeito candidato à 
reeleição.  
  
              Naquela ação, foram juntadas, pelo Ministério Público, fotografias 
de 157 (cento e cinqüenta e sete) placas, afixadas em 26 (vinte e seis) 
bairros da cidade de Belém (Atalaia, Barreiro, Batista Campos, Benguí, 
Cabanagem, Cidade Velha, Comércio, Condor, Coqueiro, Cremação, Curio-
Utinga, Guamá, Jurunas, Marambaia, Marco, Nova Marambaia, Pedreira, 
Reduto, Sacramenta, São Braz, Souza, Tapanã, Telégrafo, Terra Firme, 
Umarizal e Val-de-Cães), assim como nos Distritos de Icoaraci e Mosqueiro. 
  
              Destacou-se que tais placas estavam distribuídas em toda a 
extensão da cidade de Belém, algumas em vias de intensa circulação de 
pessoas, outras muito próximas umas das outras, alcançando toda a 



população belenense, sendo indubitável a finalidade de propaganda eleitoral 
ilícita, destinada a atingir a consciência e opinião dos eleitores. 

  

              Além disso, a mencionada REP nº 037/2008 noticiava que os 
representados estavam veiculando propaganda institucional vedada através 
da distribuição de CDs, intitulados “Belém, Uma Amazônia de Atrações”, em 
cujas capas e vídeo continham o slogan da gestão municipal de DUCIOMAR 
COSTA. 
  
              Relatava ainda, a dita exordial, que o slogan do programa AMA 
BELÉM, e a frase PREFEITURA E VOCÊ FAZENDO A CIDADE MELHOR, 
foram pintados nas lixeiras das praças da cidade de Belém, tais como: Praça 
Floriano Peixoto (09 placas), Praça Felipe Patroni (24 placas), Praça 
Saldanha Marinho (08 placas), Praça Batista Campos (104 placas), Praça da 
Matriz em Mosqueiro (04 placas), Praça da República (13 placas), Praça 
Presidente Kennedy (15 placas), perfazendo o total de 177 (cento e setenta 
e sete) lixeiras. 
  
              A REP nº 037/2008 denunciou, também, que 06 (seis) ônibus, da 
marca Volkswagen, placas JVV 2408, JVV 2338, JVV 2258, JVV 2378, JVV 
2298 e JVV 2318, que circulavam por toda cidade, no programa intitulado 
“PASSE LIVRE”, consistente em transporte coletivo urbano gratuito para 
população, ostentavam, na pintura lateral e traseira, o slogan e símbolo da 
gestão municipal, assim como a frase PREFEITURA A SERVIÇO DA 
COMUNIDADE. 
  
              Ainda quanto ao programa municipal “PASSE LIVRE”, salientou-se 
que já havia sido protocolado pedido de providências junto à Presidência do 
TRE-Pa, consubstanciando na Representação nº. 032/2008, sendo que a 
apuração de irregularidades de tal programa, que poderiam implicar na 
caracterização de improbidade administrativa, também vinha sendo realizada 
pela Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais e do Patrimônio 
Público da Capital. 
  
              Por fim, a REP nº 037/2008 noticiou que o slogan símbolo da gestão 
de DUCIOMAR COSTA estava impresso nos uniformes dos trabalhadores, 
carros e caminhões a serviço da municipalidade, evidenciando a marca 
pessoal do referido gestor, violando o art. art. 37, § 1º, da Constituição 
Federal. 
  
              Tais fatos foram comprovados no bojo da própria petição inicial da 
REP nº 037/2008, exibindo as fotos da publicidade institucional desvirtuada 
desenvolvida pela Prefeitura Municipal em prol do gestor, candidato à 
reeleição, DUCIOMAR COSTA, que continuava extrapolando no uso da 
máquina administrativa. 
  
              Tal situação configurava propaganda vedada nos 03 (três) meses 
anteriores ao pleito, nos termos do art. 73 da Lei 9.504/1997, razão pela qual 
Ministério Público postulou à Justiça Eleitoral, no exercício do controle 
jurisdicional da propaganda eleitoral, fosse determinada a imediata 



suspensão dos atos atentatórios ao equilíbrio e lisura do pleito eleitoral, 
mediante a retirada e proibição de toda propaganda institucional dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos municipais ou 
das respectivas entidades da administração indireta. 
  
              Na data 07/08/2008, foi julgada procedente a REP nº 037/2008, 
conforme sentença do Juízo da 96ª ZE, cuja cópia está inserta nas fls. 905/ 
915 dos presentes autos. 
  
A magistrada sentenciante, com efeito, manteve integralmente a liminar 
concedida ab initio, e condenou o representado DUCIOMAR COSTA à sanção 
prevista no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, fixando o pagamento de multa 
equivalente R$-106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), além 
de ter estipulado a multa diária, no valor de R$-15.961,50, enquanto não 
cessada a propaganda eleitoral irregular. 

Os condenados interpuseram Recurso Ordinário em 08/08/2008, cuja cópia 
está juntada nas fls. 916/929, julgado improcedente pelo TRE-Pa, nos termos 
do Acórdão nº 22.249, publicado em 12/12/2008, cuja ementa abaixo se 
reproduz: 

  
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA INSTITUCIONAL 
VEDADA.  VIOLAÇÃO DO ARTIGO 73, VI, “B”, DA LEI N.º 9.504/97 
E DO ARTIGO 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO 
CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. 
1. A Lei das Eleições proíbe expressamente a veiculação de 
propaganda institucional no período de três meses anteriores ao 
pleito (art. 73, VI, “b”). 
2. Tal regra tem como finalidade promover a lisura do pleito eleitoral 
e isonomia entre os candidatos, evitando, assim, que o administrador 
municipal – que não precisa se desincompatibilizar – tenha privilégio 
em ralação aos outros candidatos. 
3. Os recorrentes veicularam propaganda institucional em período 
vedado, razão pela qual, nenhuma reforma merece a decisão de 
primeiro grau. Recurso conhecido, porém, improvido. 

  

De recordar que os recursos interpostos pelo representado DUCIOMAR 
COSTA contra os Acórdãos do TRE-Pa nº 20.474/2008 e nº 22.249/2008, não 
ensejarão o reexame do conjunto fático-probatório pelo Colendo TSE, que já se 
posicionou nesse sentido:  

  

RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AIME. ABUSO DE PODER 
ECONÔMICO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
DESCABIMENTO. SÚMULAS Nºs 7/STJ E 279/STF. ART. 22, XV, 
DA LC Nº 64/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
JULGAMENTO EXTRA-PETITA E AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO 
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. 
ARTS. 216 DO CÓDIGO ELEITORAL E 15 DA LC Nº 64/90. 
INAPLICABILIDADE. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL. 
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 
PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA PARTE, NÃO-
PROVIMENTO. (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 28391/CE. Rel. 
Min. José Augusto Delgado; j. 04.03.2008; DJ 14/04/2008, p. 9). 
  



  
RECURSO ESPECIAL. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE 
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. CONFIGURAÇÃO. 
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 
IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE PARA INFLUENCIAR NO 
RESULTADO DO PLEITO. RECURSO DESPROVIDO. (TSE, 
Recurso Especial Eleitoral nº 25745/SP. Rel. Min. Carlos Augusto 
Ayres de Freitas Britto; j. 31.05.2007; DJ 08/08/2007, p. 230). 

  

Em suma, o conteúdo probatório consolidado nos presentes autos confirma a 
série de atos ilícitos perpetrados pelo representado DUCIOMAR COSTA, no 
período prévio e de campanha eleitoral propriamente dito, nas últimas Eleições 
2008, mediante o uso extremado da máquina administrativa, incorrendo em 

reprovável abuso de autoridade em prol de sua reeleição, violando os preceitos 
constitucionais que regem a publicidade institucional.  

  

              Sintetizando os dispositivos da Lei nº 9.504/1997 sobre as condutas 
vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais, registra Joel J. 
Cândido: “Este capítulo, abrangendo dos arts. 73 a 78, é novo e visa a proteger 
e tornar eficaz o Princípio Igualitário entre partidos e candidatos, assim como 
resguardar a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do 
mandato, a normalidade e a legitimidade das eleições.[4] (grifos apostos) 

  

              Comentando a ligação existente entre os arts. 73, inciso VI, alínea 
“b”, e 74, da Lei nº 9.504/1997, anota Pedro Roberto Decomain: 
  

O art. 73, VI, b, desta lei, já proíbe a propaganda institucional da 
Administração Pública nos três meses que antecedem o pleito, 
admitidas apenas as exceções consignadas naquele mesmo 
dispositivo. A regra do presente art. 74 vai mais longe e considera 
abuso do poder de autoridade a realização de propaganda com 
infrigência ao § 1º, do art. 37, da Constituição Federal. 
Aquele dispositivo constitucional diz que “a publicidade dos atos, 
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos”. 
  
Desse modo, a publicidade de órgão da Administração Pública que 
contenha nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 
pessoal de candidato, configura abuso do poder de autoridade, 
sujeitando o mencionado candidato à cassação do registro de sua 

candidatura, na forma do presente artigo.[5] (grifos apostos) 

  
              Edson de Resende Castro, por sua vez, explicita a correlação entre 
o abuso de poder político e as condutas vedadas pela legislação eleitoral: 
  

O agente público, ou seja, aquele que detém o exercício de uma função 
pública, coloca-se em situação de vantagem perante o “cidadão 
comum”, porque tem com atividade cotidiana o atendimento dos 
interesses da coletividade e porque está naturalmente em evidência. 
Sem qualquer esforço, pode conquistar a simpatia dos que buscam o 
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serviço público, bastando que cumpra com presteza o seu mister. 
Então, sem necessidade de se falar em abuso, o exercente de função 
pública já tem posição de destaque no contexto social, principalmente 
nos centros menores. 
  
A verdade é que esses agentes públicos, em período eleitoral, acabam 
se utilizando da sua posição de destaque para beneficiar candidaturas. 
Sempre foi prática corriqueira o uso da “máquina administrativa” em prol 
de candidatos que têm a simpatia do Administrador. Quando o Prefeito, 
o Governador ou Presidente querem se reeleger ou fazer o seu 
sucessor, toda a Administração se empenha em mostrar-se eficiente 
aos olhos dos eleitores, para convencer da necessidade da 
continuidade daquele governo. Para isso, as obras públicas se 
avolumam, não param as inaugurações e campanhas públicas e as 
campanhas publicitárias são intensificadas, sempre associando-se os 
benefícios levados aos povo com o Administrador de então. Esses atos 
de governo/administração, em outras ocasiões até entendidos como 
lícitos, podem caracterizar abuso do poder político, porque assumem 

finalidade eleitoreira.[6] (grifos apostos)    
  

  
Foi exatamente assim que agiu o representado DUCIOMAR COSTA, pois 
exacerbou no uso da máquina administrativa, realizando condutas 
expressamente proibidas pela legislação eleitoral, sobretudo propaganda 
institucional desvirtuada, direcionada apenas sua autopromoção, daí porque 
ofensiva aos princípios da isonomia, moralidade e probidade que regem o 
processo eleitoral.  
  
6 – POTENCIALIDADE LESIVA DAS CONDUTAS ILÍCITAS 

  
              Conforme exposto, foram carreadas aos autos provas inequívocas 
da série de condutas vedadas perpetradas pelo representado DUCIOMAR 
COSTA, configuradoras de abuso do poder político. 
              Emerge como inaceitável a assertiva da Defesa no sentido de que 

as condutas constatadas nos autos não se revestiram de caráter lesivo, 
resultante em benefício ou privilégio desigual entre os concorrentes no último 
pleito municipal.  
  
              Como é sabido, o Colendo TSE vem consagrando o entendimento 
de que a aplicação das sanções mais graves previstas na legislação quanto 
às condutas vedadas aos agentes públicos fica subordinada ao princípio da 
proporcionalidade, que exige a demonstração de efetivo prejuízo ao certame 
eleitoral.  

  
              A propósito, os seguintes julgados:  

  
1. RECURSO. ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. 
INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. Se o Tribunal Regional 
concluiu pela inexistência de provas da autoria e inocorrência de 
propaganda institucional, seria indispensável reapreciar a matéria 
fático-probatória para se concluir de modo diverso, coisa inviável em 
recurso especial. 
2. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. CASSAÇÃO DE 
REGISTRO OU DIPLOMA. INELEGIBILIDADE. MULTA. 
POTENCIALIDADE DE A CONDUTA INTERFERIR NO 
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RESULTADO DO PLEITO. IMPRESCINDIBILIDADE. AGRAVO 
DESPROVIDO. Hoje é firme o entendimento jurisprudencial no 
sentido de que a existência de potencialidade para desequilibrar o 
resultado do pleito é requisito indispensável para o reconhecimento 
da prática de conduta vedada. (TSE, Agravo Regimental em Recurso 
Especial Eleitoral nº 25075/PI. Rel. Min. Antonio Cezar Peluso; j. 
27.11.2007. DJ 12/12/2007, p. 192). 
  
  
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 
REPRESENTAÇÃO. CONDUTAS VEDADAS. ART. 73 DA LEI Nº 
9.504/97. FATOS E PROVAS. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 
PRECEDENTES.  
1. O recurso especial não se mostra adequado para o exame do 
acervo fático-probatório dos autos (Súmula nº 279 do Supremo 
Tribunal Federal). 2. Em razão de sua gravidade, a pena prevista no 
§ 5º do art. 73 da Lei nº 9.504/97 há de observar o princípio da 
proporcionalidade. 
3. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(TSE, Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 
25573/DF. Rel. Min. Carlos Eduardo Caputo Bastos; j. 21.11.2006. 
DJ 11/12/2006, p. 218). 
  

  
              No presente caso, foi notório o desequilíbrio ocorrido na disputa 
eleitoral, pois houve o uso exorbitante da máquina administrativa, com 
propaganda eleitoral ilícita em inúmeras obras, bens públicos e de uso 
comum do povo, bem como em outros meios de publicidade, disseminados 
por toda a cidade de Belém e, até mesmo, nos distritos de Icoaraci e 
Mosqueiro. 
  
Os autos demonstram, inclusive, a resistência do representado DUCIOMAR 
COSTA frente ao próprio poder de polícia da Justiça Eleitoral, pois suas 
reiteradas práticas abusivas iniciaram antes do período permitido de campanha 
eleitoral, e foram incrementadas na reta final do pleito. 
  
              Incontestável, portanto, a vantagem auferida pelos representados 

no último certame eleitoral, em decorrência da gravidade dos abusos 
perpetrados pelo representado DUCIOMAR COSTA no exercício de seu 
poder político durante a fase de campanha eleitoral. 
  
              Novamente, são apropriadas as lições de Edson de Resende Castro 
a respeito da ocorrência do abuso de poder nos pleitos eleitorais e suas 
possíveis conseqüências jurídicas:  

  
Não é certo, portanto e a rigor, incorporar o potencial de afetação da 
lisura do pleito ao conceito de abuso do poder, porque, como 
demonstrado, há situações em que o abuso de poder não dependerá 
desse resultado lesivo. Certo mesmo é que o abuso de poder dever ser 
entendido como a má utilização do dinheiro nas campanhas, ou o uso 
da máquina administrativa em prol de candidaturas ou o uso indevido 
dos meios de comunicação e só, isto é, sem exigência de nenhuma 
outra circunstância. Constatada tal prática, isto já é o suficiente para a 
desconstituição do mandato, na AIME, porque, repita-se, não há no 
texto legal qualquer referência à proteção da normalidade e legitimidade 



das eleições. Mas se o autor da ação, além da desconstituição do 
mandato, pretende ver também o agente inelegível por mais três anos, 
contados da eleição em que se verificou o abuso, aí sim haverá a 
necessidade de demonstrar que o abuso veio qualificado pela 
potencialidade lesiva à lisura da disputa. 
  
Podemos dizer que temos, assim um ABUSO DE PODER SIMPLES 
(que leva à desconstituição do mandato tão-somente – art. 14, § 10, da 
CF) e um ABUSO DE PODER QUALIFICADO (que gera inelegibilidade 
para o agente – art. 14, §9º, da CF, c/c art. 1 º, I, “d”, da LC 64/90 – e, 
por conseqüência dessa inelegibilidade, a cassação do registro ou do 

diploma e a desconstituição do mandato)[7].   

  
              No caso em tela, com base em tal entendimento doutrinário, patente 
a ocorrência de abuso de poder qualificado, observa-se que o representado 
DUCIOMAR COSTA estaria sujeito, caso tivesse sido postulado pelo autor 
JOSÉ PRIANTE, à decretação de inelegibilidade, na forma do art. 14, § 9º, 
da CF, c/c art. 1 º, I, “d”, da LC 64/90, além da cassação de seu diploma. 

  

7 - CONCLUSÃO  
  
              Ante todo exposto, este órgão do Ministério Público opina seja 
julgada procedente a presente Representação Eleitoral, com vistas a que 
sejam impostas as seguintes sanções aos representados: 
  
              - DUCIOMAR GOMES DA COSTA: cassação de seu diploma de 
Prefeito, na forma do art. 73, § 5º, in fine, da Lei nº 9.504/97, não podendo 
mais ser penalizado com a multa prevista no § 4º antecedente, que já lhe foi 
aplicada pelo Juízo da 96ª Zona Eleitoral, na decisão proferida nos autos da 
REP nº 037/2008, não se admitindo bis in idem. 
  
              -               ANIVALDO JUVENIL VALE: cassação de seu diploma de 
Vice-Prefeito, assim como imposição de multa, nos termos do art. 73, §§ 4º e 
5º, da Lei nº 9.504/97. 
  
              - COLIGAÇÃO “UNIÃO POR BELÉM”: aplicação da multa 
estipulada no art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97. 
  
              Belém, 08 de junho de 2009. 
            
  

            LEANE BARROS FIUZA DE MELLO 
Promotora de Justiça Eleitoral 
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