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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ ELEITORAL DA 01ª ZONA        

ELEITORAL DE SÃO PAULO/SP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIJE nº. 0001717-56.2016.6.26.0001 

 

JOÃO AGRIPINO DA COSTA DÓRIA JÚNIOR,      

brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade R.G n°, inscrito no            

CPF/MF sob o n° , com domicílio à; e BRUNO COVAS LOPES, brasileiro, portador da               

cédula de identidade RG, inscrito no CPF/MF n° , residente e domiciliado à por seus               

advogados que esta subscrevem (docs. 01/02), vêm, respeitosamente, à presença de Vossa            

Excelência, nos termos do artigo 22, I, “a” da Lei Complementar n° 64/90, apresentar              

CONTESTAÇÃO à Ação de Investigação Judicial Eleitoral epigrafada, consubstanciada         

nas razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO         

JUDICIAL ELEITORAL 
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Em linhas gerais, a vertente representação eleitoral se        

estrutura a partir de um arcabouço doutrinário acerca dos princípios constitucionais que            

presidem todo o sistema eleitoral no País. Com destaque para os princípios da isonomia e               

da legalidade específica em matéria eleitoral, a d. Promotoria busca, primeiro, atribuir uma             

interpretação antecipada dos primados constitucionais invocados para que os fatos ―           

narrados posteriormente ― possam se amoldar à tese veiculada na representação. 

 

A metodologia adotada pelos ilustres Promotores Eleitorais,       

JOSÉ CARLOS MASCARI BONILHA e VERA LÚCIA DE CAMARGO BRAGA TABERTI ― no sentido              

de primeiro proceder à interpretação in abstrato das normas principiológicas para, só            

então, adentrar na narração objetiva dos fatos ― distorce a dialética convencional do             

processo de conhecimento. Isto porque, a interpretação antecipada acaba por tornar-se, ela            

própria, o fio condutor da cognição, desnaturando a essência da investigação judicial            

eleitoral, que, por definição, tem sede nos próprios fatos. 

 

A ação de investigação judicial eleitoral, por sua própria         

natureza, versa sobre matéria de direito material eleitoral que tem por causa de pedir as               

variadas modalidades de abuso que podem ser identificados ao longo do processo            

eleitoral. Conforme aponta José Jairo Gomes, somente as peculiaridades divisadas no caso            

concreto é que permitirão ao intérprete afirmar se esta ou aquela situação/conduta            

configuram ou não abuso. 

  

 

Com metodologia centrada na abstração da doutrina e não na          

peculiaridade dos fatos e situações concretas, a Promotoria logrou construir um lapso            

interpretativo no plano ideal fundado na oposição entre dois primados constitucionais ―            

também estruturantes ―, isto é, opondo o princípio da discricionariedade administrativa           

(prerrogativa do Governador do Estado em nomear quadros da sua confiança para compor             
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o sua equipe de governo) ao princípio da indisponibilidade do interesse público primário,             

o qual não comportaria a longínqua e deficiente alegação de desvio de finalidade nessas              

nomeações. 

 

Em síntese, o d. Promotoria Eleitoral invoca os princípios         

republicanos e democráticos para chegar à derivação do princípio da máxima igualdade            

eleitoral, apontando esse último como uma das bases da qual verte todo o sistema              

normativo. A peça inicial da representação lembra que esses primados deságuam na            

regulação específica das campanhas eleitorais, devendo alcançar o controle da          

propaganda; a vedação ao abuso de poder; a neutralidade dos poderes públicos e a              

imparcialidade dos meios de comunicação. 

 

Em que pese à sofisticação doutrinária dos eméritos        

representantes do Ministério Público, não há qualquer inovação que se possa extrair das             

considerações introdutórias, de resto, já consagradas na jurisprudência dos Tribunais          

Regionais, do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. O que falta à              

emérita representação ministerial para a sua consubstanciação é a correta subsunção dos            

fatos narrados aos preceitos apontados prévia e genericamente. 

 

Isto porque, para a procedência da ação de investigação         

judicial eleitoral, é necessário que as circunstâncias fáticas caracterizadoras do ato abusivo            

sejam graves, com repercussão na normalidade e na legitimidade do processo eleitoral,            

bem jurídico protegido pela norma, embora não mais imprescindível demonstrar sua           

potencialidade para alterar o resultado do pleito, nos termos da nova redação do inciso              

XVI do art. 22 da Lei Complementar n 64/90. 

 

A título de introdução, é preciso responder qual é a          

finalidade da hermenêutica eleitoral. De acordo com a doutrina do eminente professor            
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JOSÉ JAIRO GOMES, a interpretação tem por finalidade precípua tornar o objeto claro e              

inteligível. E isso não se faz se não com a precisão dos fatos apontados como causa de                 

pedir, in verbis :  

 

Em linhas gerais, a interpretação jurídica volta-se sempre        

para duas realidades bem distintas, a saber: a norma (que é           

veiculada em um texto legal) e os fatos da vida submetidos a            

exame. O labor interpretativo ― que, certamente, não está         

imune à subjetividade do intérprete-juiz ― desenvolve-se       

com, a conjugação dessas duas realidades: o ser (fato) e o           

dever-ser (norma). De sorte que o caso e a norma devem ser            

aproximados um do outro, estabelecendo-se entre eles um        

fecundo diálogo .  1

 

Do “fim” para o “começo”, os ilustres Promotores Eleitorais         

se abstiveram de aproximar os fatos da norma, alargando a distância entre o ser e o                

dever-ser , deixando que o elemento valorativo transborde de sua função jurídica.  

 

Ao passarem à narrativa dos fatos, informando que o         

representado JOÃO AGRIPINO DÓRIA JÚNIOR, ainda na condição de pré-candidato à           

Prefeitura de São Paulo, em companhia do Exmo. Sr. Governador do Estado, GERALDO             

ALCKMIN, teria visitado, em 18 de junho de 2016 (portanto um sábado), a comunidade de               

Paraisópolis, na Zona Sul da Capital, atribuem, de forma quase automática, interpretação            

valorativa, antecipada na r. peça processual, entendendo que a simples companhia de            

aliados políticos carregasse em si vedação passível de ser caracterizada como abuso de             

poder político. 

1 GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral , 11ª ed. São Paulo, Atlas, 2015, p. 27. 
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A atribuição de valor é taxativa na peça ora contestada. A           

referida visita foi apontada como abusiva pela d. Promotoria por entender que o             

Governador estaria “emprestando sua imagem e participando de atos com o inequívoco            

escopo de projetar seu candidato, dando-lhe visibilidade e prestígio [...]”. No escopo de             

fechar o raciocínio empreendido, o d. promotor asseverou: 

 

“[...] A participação do Governador, na condição de        

cidadão e filiado de certa agremiação partidária obedece        

logicamente aos limites gizados pela legislação, o que não         

ocorre quando se põe a participar ativamente da campanha,         

confundindo agenda governamental com a de militante       

partidário . [...] ” 

 

Se é verdade que mandatários que ostentem significativa        

liderança política e pessoal, estejam impedidos de “emprestar” seu prestígio ou manifestar            

seu apoio a outras lideranças que comunguem do seu ideário ― como é o caso do                

Governador de São Paulo em relação ao candidato JOÃO AGRIPINO DÓRIA JÚNIOR (à época              

dos fatos, ainda pré-candidato, mas com o nome já definido em prévias partidárias) ― é               

preciso reconhecer que a essência da atividade política e os alinhamentos voluntários que             

lhes são inerentes foram subvertidos. 

 

A d. Promotoria avança no raciocínio para relacionar a visita           

a Paraisópolis para imputar ao Governador a prática de ilícito eleitoral, com configuração             

de abuso do poder político pelo exercício daquilo que está no cerne das suas atribuições               

constitucionais: a nomeação e exoneração de secretários de Estado, como consequência           

dos alinhamentos políticos-ideológicos que são subjacentes à atividade        

político-administrativa. 
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A representação adentra no mérito discricionário de uma        

substituição de secretário de Estado para inferir o pressuposto de que a nomeação do              

advogado RICARDO SALLES para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente em substituição             

a ex-secretária PATRÍCIA IGLECIAS teria obedecido critérios político-partidários. A troca no           

comando da pasta teria coincidido com o anúncio feito pelo Partido Popular (PP) ―              

agremiação a que pertence o novo secretário ― de que abriria mão de eventual              

candidatura própria à Prefeitura de São Paulo para integrar a coligação encabeçada pelo             

PSDB. 

 

A representação parte da ilação de que um acordo teria sido           

costurado e que, tendo sido nesses termos, estaria caracterizado o desvio de finalidade e a               

quebra de interesse público. Toda a matéria da representação se dá na seara interpretativa:              

a legítima composição de governo por alinhamento político-ideológico é interpretado          

como cooptação ilegítima de partido político. Nomeação legítima por escolha          

discricionária é interpretada como desvio de finalidade.  

 

A d. Promotoria parte de outra ilação: a de que a nomeação            

de filiado para a Secretaria do Meio Ambiente teria ocorrido em razão de inflar a               

coligação para a obtenção de maior tempo de rádio e TV para o então pré-candidato               

apoiado pelo Governador.  

  

O segundo fato representado pelo Ministério Público       

Eleitoral como caracterizador de abuso diz respeito ao slogan-título utilizado pela           

coligação encabeçada pelo PSDB na campanha pela prefeitura paulistana: “Acelera SP ”.           

De acordo com os ilustres promotores, o uso do slogan revela a relação estabelecida entre               

o Governo do Estado de São Paulo e o conjunto das agremiações partidárias que              

resultaram na vertente coligação eleitoral. 
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A Promotoria entende que o slogan “Acelera SP” estaria         

vedado por reproduzir o nome dado a programa do Governo do Estado de São Paulo, de                

iniciativa da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia,           

voltado às políticas de apoio ao empreendedorismo regional e geração de emprego e             

renda. 

 

Por fim, a Promotoria pede a inelegibilidade dos agentes         

políticos colocados no polo passivo da representação, a cassação do registro ou do             

diploma e a imposição de sanção pecuniária. 

 

II - DA AUSÊNCIA DE ILÍCITO ELEITORAL OU TIPIFICAÇÃO COMO          

CONDUTA VEDADA NA NOMEAÇÃO DE SECRETÁRIO 

As digressões feitas na vertente representação não lograram        

estabelecer as ilegalidades a que a Promotoria pretende imputar aos representados. De            

acordo com o entendimento consolidado no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e no              

Tribunal Superior Eleitoral, o abuso do poder político, tal como definido na Lei             

Complementar nº 64/90, ocorre nas situações em que o detentor do poder vale-se de sua               

posição para agir de modo a influenciar o eleitor, em detrimento da liberdade de voto.               

Caracteriza-se, dessa forma, como ato de autoridade exercido em detrimento do voto. 

 

As eventuais composições político-partidárias estão na      

própria base do exercício de poder do Estado e não se confundem com eventuais              

ilegalidades cometidas contra o livre exercício do direito de sufrágio, captação ilícita de             

eleitores ou práticas de condutas vedadas descritas nos artigos 73 e seguintes da Lei              

Federal n 9.504/97, Lei das Eleições. 
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As alianças políticas estão na base do exercício do poder de           

Estado, sendo o próprio fundamento legitimador dos mandatos populares. De fato, a            

preocupação com o abuso do poder político nas eleições ganhou peso após a inclusão do               

instrumento da reeleição no processo eleitoral brasileiro, com a edição da Emenda            

Constitucional nº 16/1997.  

 

Essa emenda autorizou a reeleição para um único período         

subsequente, do presidente da República, dos governadores de Estado e do Distrito            

Federal, dos prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos.              

Ou seja, permitiu-se que os chefes do Poder Executivo, no âmbito federal, estadual e              

municipal, disputassem as eleições sem que houvesse exigência para o afastamento dos            

cargos/mandatos já ocupados. 

 

Nesse sentido, houve um reforço institucional para que se         

evitassem condutas que pudessem afetar a isonomia nas eleições, suprimindo aquelas que            

pudessem levar a máquina do Estado a usar sua estrutura em favor de determinadas              

candidaturas. Porém, essas vedações estão longe de referir-se às composições entre           

partidos políticos. 

 

Isto porque, a própria Constituição Federal, em seu art. 17,          

caput, e § 1º, autoriza a livre criação, incorporação e extinção de partidos políticos,              

assegurando-lhes autonomia para definir sua estrutura interna, organização e         

funcionamento e para adotar critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais,              

litteris :  

 

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de           

partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o       

regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos      
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fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes        

preceitos: 

I  - caráter nacional; 

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de         
entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a        
estes;  

III  - prestação de contas à Justiça Eleitoral;  

IV  - funcionamento parlamentar de acordo com a lei.  

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para         

definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e        

para adotar os critérios de escolha e o regime de suas           

coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação      

entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital        

ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de        

disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela       

Emenda Constitucional nº 52, de 2006) 

 

A Constituição Federal prevê a proibição do abuso do poder          

político e econômico nas eleições ao dispor que devem ser estabelecidos por lei             

complementar os casos de inelegibilidade e seus prazos, para proteger a probidade            

administrativa, a moralidade para exercício de mandato – considerada a vida pregressa do             

candidato – e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder              

econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta              

ou indireta, mas, por certo, a possibilidade de se compor com partidos políticos e usar esse                

critério para conduzir a administração pública é da essência da atividade           

político-administrativa. 
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Assim, ainda que se pudesse argumentar que o critério da          

afinidade político-partidária ― sempre discricionária ― fora utilizado para a nomeação de            

aliado político, esse mérito, cabe, por certo, ao Chefe do Poder Executivo,            

independentemente das credenciais da agente política substituída. 

 

Percebe-se, com clareza, que o ato de nomeação do         

secretário do Meio Ambiente, certamente um aliado político, não representou nenhuma           

prática das chamadas condutas vedadas ou de eventual abuso do poder político. 

 

A caracterização do abuso do poder político induz         

“gravidade” dos fatos, na forma do art. 22, XVI, da Lei Complementar 64/90, no âmbito               

da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, isto é, “para a configuração do ato abusivo,              

não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas              

apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam ”. 

 

Não há gravidade a ser considerada nos atos apontados. A          

aliança entre o governador e seu aliado político foi expressa como mera afinidade             

político-ideológica seja no evento ocorrido em Paraisópolis (num sábado), seja em outras            

situações em que o Governador possa eventualmente ter “prestigiado” o então           

pré-candidato JOÃO AGRIPINO DÓRIA JÚNIOR, seja em âmbito pessoal por ocasião das            

prévias internas do partido; seja como candidato, em que tem assegurada a possibilidade             

legal de até mesmo manifestar seu apoio em programas eleitorais, no âmbito da campanha              

já deflagrada. 

 

Para além do rol das condutas vedadas aos agentes públicos,          

o que se tem na representação em nada se aproxima com a conduta narrada. Entre as                

hipóteses de condutas vedadas estão: o uso, em benefício de candidato, partido político ou              

coligação, de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da             
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União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios; o uso de              

materiais ou serviços, custeados pelos governos ou casas legislativas, que excedam as            

prerrogativas de seus regimentos; ceder servidor público ou empregado da administração           

direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus              

serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação,            

durante o horário de expediente normal; e fazer ou permitir uso promocional em favor de               

candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de             

caráter social, custeados ou subvencionados pelo poder público, entre outras hipóteses           

previstas na lei.  

 

Como se vê, não há qualquer paralelo que possa ser          

estabelecido neste sentido. A nomeação do secretário do Meio Ambiente levou, sim, em             

conta o fato de ser um aliado político, afinal não se espera que nenhum Governador ou                

Chefe de Poder Executivo nomeie integrantes da oposição para formar o primeiro escalão             

do seu governo.  

 

As visitas que eventualmente fizeram juntos estão na        

essência da atividade pública. O Governador do Estado tem a prerrogativa de se fazer              

acompanhar por lideranças e, desde que não se faça pedidos explícitos ou implícitos de              

votos, fora do período regulado pela Lei Eleitoral, o prestígio compartilhado nessas            

atividades, não caracteriza qualquer espécie de abuso. Pelo contrário. 

 

A questão foi tratada em Procedimento Preparatório       

Eleitoral. A oitiva do deputado federal Guilherme Mussi (fls. 968 do PPE Nº 06/16) deixa               

claro que a escolha do secretário do Meio Ambiente não envolveu sequer a direção da               

agremiação (o PP). Ele informou que, quando a Chefia da Casa Civil era ocupada pelo               

secretário EDSON APARECIDO, cogitou-se a possibilidade de um retorno efetivo do PP à             

coalização de governo, mas que se isso ocorresse seria por meio de um nome de projeção                
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efetiva nos quadros partidários como o deputado FAUSTO PINATO, cujo nome chegou a ser              

ventilado à época para a Secretaria do Turismo. Mas, esse fato acabou não ocorrendo              

naquele momento, de modo que a nomeação do secretário RICARDO SALLES se deu             

muito mais em função da proximidade e da confiança do Governador do que de uma               

articulação política que, de toda forma, seria legítima. 

 

De fato, o Governador prestigia o candidato João Agripino         

Dória Júnior por classificá-lo como um aliado identificado com ideário político-partidário.           

Daí a atribuir a tal prática a classificação de abuso do poder político vai uma distância                

abissal.  

 

Poderíamos nos perguntar, por exemplo, se um representante        

do Ministério Público estaria incorrendo em abuso de autoridade ao propor uma eventual             

ação temerária a cinco dias de uma eleição com grande repercussão nos meios de              

comunicação, com evidente prejuízo políticos ao candidato. A resposta é: claro que não! O              

d. promotor estaria apenas no exercício de suas prerrogativas funcionais, muito embora, a             

regra processual autorize a propositura dessa demande tempo antes ou depois da semana             

decisiva da eleição. 

 

O mesmo ocorre com o Governador ao nomear secretários de          

Estado, isto é, o faz dentro de suas estritas prerrogativas constitucionais, observando os             

critérios técnicos e políticos, mormente para cargos desse quilate. 

 

III – DA ALEGAÇÃO DE QUE O TEMPO DE RÁDIO E TV AFETA             

DECISIVAMENTE A ELEIÇÃO 

 

A Promotoria parte do pressuposto de que a negociação         

sobre o tempo disponível em rádio e TV para propaganda eleitoral gratuita para cada              
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coligação tem implicação decisiva no processo eleitoral. Não se pode negar que esses             

meios de comunicação exerça importância na condução das campanhas, mas o critério            

para a distribuição desse tempo é legal e decorre diretamente da representação desses             

partidos na Câmara dos Deputados. 

 

As coligações com numero maior de partidos representados        

tem maior tempo e vice-versa. Mas o histórico das eleições desautoriza a classificação da              

propaganda eleitoral gratuita como elemento decisivo ao resultado do pleito. Vejamos a            

tabela sobre o tempo de televisão abaixo:  

 

Tempo de televisão: Coligação majoritária: 

COLIGAÇÃO PARTIDOS 
Percentual na 
Câmara dos 
Deputados 

Tempo de Rede 
(20m) 

ACELERA SP - 
DÓRIA 

 
PSDB, PP, PSB, 

DEM, PPS, PV (6 
maiores), PSL, PHS, 

PMB, PRP, PTC, 
PNT e PTdoB 

 

33,68% 06m48s 

 
COLIGAÇÃO PT – 

HADDAD 
 

PT, PDT, PR, PCdoB 
e PROS 27,79% 05m16s 

 

 
COLIGAÇÃO 

PMDB – MARTA 
 

PMDB, PSD 20,49% 03m48s 

 

Mesmo nessas eleições, o que se tem visto são candidatos          

com tempo similar ao do representado, como a candidata Marta Suplicy e Fernando             

Haddad, por exemplo, oscilando para baixo nos percentuais das pesquisas, muito embora,            

também possuam tempo significativo de televisão. 
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Em suma, o tempo de televisão logicamente é importante         

para uma campanha majoritária. De nada adianta, contudo, ter tempo de televisão e não ter               

boas propostas de governo ou se apresentar ao eleitorado com conteúdo atraente, sendo             

certo afirmar que a argumentação da d. Promotoria, nesse ponto também é frágil, além de               

desprovida dos mínimos elementos conclusivos acerca de suas genéricas afirmações no           

sentido de que o candidato representado se destaca nas pesquisas, apenas e tão somente,              

em razão de contar com maior tempo de televisão. 

 

IV - DA SELETIVIDADE DA REPRESENTAÇÃO 

 

Na remotíssima hipótese de se acolher as teses da d.          

Promotoria, importante destacar, que os fundamentos jurídicos sobre os quais a           

Promotoria fartamente discorreu ao longo da presente representação parecem não ter           

servido para dispensar tratamento semelhante a outras campanhas em curso no âmbito de             

sua designação. 

 

Antes mesmo de o processo eleitoral ser iniciado, o jornal          

Folha de São Paulo, em edição de 28 de maio de 2015, publicou reportagem dando conta                

de que o prefeito Fernando Haddad, já assumindo a sua condição de candidato à              

reeleição, faria uma espécie de reforma de secretariado para, nos termos da tese da              

d. Promotoria, inflar a sua base partidária de apoio. Vejamos o que diz o texto não                

contestado da reportagem: 

 

“(...) Disposto a ampliar sua base de apoio com vistas à           

reeleição, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT),         

anunciará nesta quinta-feira (28) mudanças no seu       
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secretariado. Sua intenção é abrir espaço para o PR e para           

o PDT. 

Para abrigar o PDT, Haddad nomeará o sindicalista e         

ex-deputado federal Luiz Antônio de Medeiros para o        

comando da secretaria das Subprefeituras. A pasta controla        

32 subprefeituras com os contratos de manutenção de        

praças, reformas de calçadas, podas de árvores,       

tapa-buraco e de limpezas e drenagens, além de        

recapeamentos de vias. As subprefeituras também têm, em        

suas atribuições, o combate à pirataria e a fiscalização de          

uso e ocupação do solo e licenciamento de atividades         

comerciais 

(...) 

Para o PR, será destinada a secretaria do Meio Ambiente, a           

ser ocupada por Tadeu Candelária (PR). Suplente de        

Eduardo Suplicy na disputa pelo Senado, Candelária incluiu        

dados incorretos em sua biografia, segundo a Folha        

publicou. Entre as informações incorretas estava a de que         

fora prefeito de uma cidade paulista. 

(...) 

Haddad também ampliará o espaço do PC do B, numa          

tentativa de amenizar a irritação do partido com a hipótese          

de o PMDB ocupar sua vice na próxima eleição. Atualmente,          

o PC do B é o partido da vice-prefeita Nádia Campeão.” 

 

Note-se, no caso, que a d. Promotoria não teve a mesma           

preocupação com o primado da “maxima isonomia” que deve presidir o processo eleitoral.             

Se assim o fosse, certamente o tratamento dado pela d. Promotoria às três nomeações              
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ocorridas no âmbito do Município de São Paulo, com declarada finalidade eleitoral, seria             

igualmente diferente, isto é, haveria igual questionamento.  

 

Curiosamente, as nomeações levadas a efeito pelo prefeito        

FERNANDO HADDAD, candidato à reeleição, acima apontadas, não foram percebidas pelos           

ilustres Promotores como exceção ao regular exercício das prerrogativas do Prefeito           

Municipal, uma vez que sequer houve procedimento preparatório para apurar suposto           

abuso ou ajuizamento de ação do mesmo quilate. 

 

Qual o motivo? Se as nomeações de integrantes de um          

determinado governo podem ser tidas como ilegítimas quando se evidenciar alguma           

motivação político-partidária subjacente, ainda que implícita, o que não dizer das           

nomeações levadas a cabo pelo governo municipal com o manifesto propósito de dar azo              

às composições visando as próximas eleições, quando o processo eleitoral ainda nem tinha             

sido oficialmente deflagrado? 

 

Os respeitáveis membros do Ministério Público indicam na        

representação (fls. 25) que a nomeação da Ricardo Salles para a Secretaria do Meio              

Ambiente teria atendido a um cálculo eleitoral e para isso fazem as seguintes ilações,              

litteris :  

 

‘[...]As circunstâncias que gravitam em torno da nomeação        

para o cargo de Secretário de Estado estão a indicar, com a            

necessária segurança, que o fim almejado foi a produção de          

efeitos no processo eleitoral, tendo sido estabelecida forte,        

direta e indisfarçável relação entre a candidatura para o         

cargo de Prefeito de São Paulo e a composição de pastas           

estaduais. 
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Diferentemente do que ocorre quando se busca coligação,        

para o fortalecimento de projetos políticos partidários,       

aventando-se para futuras montagens de secretariado por       

ocasião da assunção do mandato eletivo, anunciando-se       

previamente que este ou aquele partido, integrante da        

coligação, poderá participar da gestão, assumindo certo       

cargo na administração, oque não revela aperfeiçoamento       

de ilícito, no caso que esta a questionar aqui houve          

escandalosa mutilação de cargo do primeiro escalão do        

Governo do Estado, entregando-se para o partido político        

Secretaria de Estado em troca de induvidoso apoio ao         

candidato do PSDB, sem qualquer apreço à ética e         

mostrando cabalmente a preocupação exclusiva com o       

resultado do pleito eleitoral que transcorre.[...]” 

 

Pela lógica expressada pelo Ministério Público Eleitoral,       

haveria circunstâncias predeterminadas para que o prefeito ou o governador pudessem           

fazer reformas em suas respectivas equipes de governo. A peça informa que “a ocasião da               

assunção do mandato eletivo”, por exemplo, seria o momento adequado para fazer valer             

acordos políticos de coalização governamental. 

 

Curioso notar que o mesmo senso de oportunidade foi          

considerado para avaliar o tratamento dado à campanha de reeleição do prefeito FERNANDO             

HADDAD (PT) que, mesmo tendo divulgado amplamente a sua disposição de ampliar a sua              

“base de apoio” a menos de cinco meses das eleições, anunciara mudanças no primeiro              

escalão de seu governo entregando cargos ao PR e ao PDT, que passaram a integrar a                

coligação encabeçada pelo candidato do PT. 
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Parece haver aí uma grave seletividade a fazer minar o caro e            

decantado princípio da máxima igualdade defendo pela d Promotoria eleitoral.  

 

Da mesma forma, a noticiada antecipação de que o prefeito          

de São Paulo seria candidato declarado à reeleição e que, para isso, estaria promovendo              

uma reforma em seu secretariado, deveria ser observado com a sempre atenciosa cautela             

da Promotoria Eleitoral no âmbito da 1ª Zona Eleitoral, o que não houve, fazendo supor               

certa seletividade na apreciação dos fatos, mesmo que somente para inaugurar teses, como             

no presente caso. 

 

 

IV - DA REGULARIDADE DO USO DO SLOGAN “ACELERA SP”. 

 
A d. Promotoria alega em sua representação que o uso do           

slogan “ACELERA SP” pela coligação encabeçada pelo PSDB violaria a legislação           

eleitoral por fazer suposta vinculação a programa estadual de incentivo ao           

desenvolvimento econômico e empreendedorismo. 

 

A matéria já foi examinada pela Justiça Eleitoral Eleitoral,         

por diversas vezes, sobretudo em grau recursal, quando se afastou a suposta ilegalidade,             

porquanto a escolha do nome da coligação está amparada pelo art. 6º da Lei Federal nº                

9.504/97, que faculta aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar           

coligações para a eleição majoritária, proporcional ou para ambas. 

 

As disposições relativas à denominação das coligações,       

remetem o sentido de que terão denominação distinta daquelas dos partidos que a             

integram. O TRE-SP entendeu que o slogan do programa estadual não se trata de marca ou                
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denominação própria, protegida por lei, que não possa ser utilizada por coligação            

partidária em disputa de eleições. 

 

De outro modo, não se tem nos autos que a coligação           

representada “Acelera SP” teria feito menção com o projeto estadual desenvolvido nos            

anos de 2011 e 2012. Cabe aqui destaque a recente decisão do Eg. TRE-SP, litteri s: 

 

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.   

PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.   

DENOMINAÇÃO DA COLIGAÇÃO “ACELERA SÃO     

PAULO” SIMILAR A PROJETO ESTADUAL DE      

INCENTIVO A MUNICÍPIOS DE 2011. IMPROCEDÊNCIA.      

RECURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 40 DA        

LEI 9.504/97. NORMA PENAL INCRIMINADORA. NÃO      

APLICÁVEL À REPRESENTAÇÃO PRO PROPAGANDA     

ELEITORAL IRREGULAR. O ART. 6º §§ 1º E 1º-A DA LEI           

Nº 9.504/97 NÃO VEDA A UTILIZAÇÃO, PELA       

COLIGAÇÃO, DE NOME SIMILAR A PROJETO      

ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO. NÃO HÁ COMO      

SE PRESUMIR A INFLUÊNCIA SOBRE O ELEITORADO       

ESTADUAL ENCERRADO HÁ MAIS DE ANOS.      

PRELIMINARES AFASTADAS. SENTENÇA DE    

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 

 

O recurso em apreço, na realidade, confirmou a sentença         

proferida pela 1ª instância, reconhecendo que o uso do slogan “Acelera SP” não implica              

violação ao art. 40 da Lei Federal n 9.504/97, nem tampouco, faz incorrer a coligação em                

vício, verbis :  
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É certo, porque demonstrado por documento, que o slogan         

"Acelera SP" foi utilizado pelo Governo do Estado de São          

Paulo para denominar um projeto de iniciativa da        

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e      

Tecnologia, que teve início em agosto de 2011 e percorreu o           

Estado "para fortalecer o diálogo e a troca de experiências          

entre os poderes públicos municipais, a SDECT e os setores          

produtivos regionais" , com debates de "propostas de        

estímulo à atividade econômica focadas nas vocações       

regionais e na geração de emprego e renda" (fls. 214, em           

texto de 30 de maio de 2012, publicado na página na           

internet do Governo do Estado de São Paulo). 

 

Entretanto, não se trata de marca ou denominação própria,         

protegida por lei, que não possa ser utilizada por coligação          

partidária em disputa de eleições. 

 

A lei determina, apenas, que "a denominação da coligação         

não poderá coincidir, incluir ou fazer referência a nome ou          

número de candidato, nem conter pedido de voto para         

partido político" (artigo 6º, § 1º-A, da Lei nº 9.504/97),          

proibições essas que não se verificam no caso concreto. 

 

Não há que se falar, ainda, que tal denominação implica em           

indevida vantagem junto ao eleitor, porque remete a        

programa de desenvolvimento econômico do Estado de São        

Paulo. 
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De um lado, a única prova trazida pelos impugnantes acerca          

da utilização desse slogan pelo Governo do Estado de São          

Paulo é a publicação de fls. 214, na página da internet do            

Governo Estadual. Ocorre que tal texto é de maio de 2012 e            

remete ao início do programa em agosto de 2011. Não há           

qualquer notícia nos autos de que tal programa ainda esteja          

em andamento ou mesmo de que teve continuidade após         

2012. De todo modo, ainda que se admitisse o raciocínio por           

analogia com as vedações à propaganda eleitoral, o que se          

faz apenas para argumentar, pois incabível na análise do         

pedido de registro de coligação, não estamos diante da         

utilização de "símbolos, frases ou imagens, associadas ou        

semelhantes às empregadas por órgão de governo, empresa        

pública ou sociedade de economia mista" (artigo 40, da Lei          

nº 9.5014/97), eis que a tanto não se equipara slogan de           

programa ou projeto temporário, e sem prova de que esteja          

ativo, de Secretaria de Estado do Governo." 

 

Assim, o nome da coligação "Acelera SP" não está, a meu           

ver, a implicar afronta ao art. 40 da Lei nº 9.504/97 nem            

impregna, nessa senda, as peças publicitárias de dita        

coligação e respectivo candidato de vício de qualquer        

ordem, não havendo razão jurídica para a proibição de         

veiculação das peças publicitárias em curso ou de sua         

menção nas peças publicitárias vindouras. Por fim,       

respeitado o entendimento dos representados, não vislumbro       

má-fé da representante na postulação, trazida aqui sob o         
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enfoque da irregularidade da propaganda eleitoral, de modo        

a não ser passível de punição a este título. Ante o exposto,            

JULGO IMPROCEDENTE a representação. 

 

A r. decisão reproduzida sobre o caso específico, na         

realidade, vem reiterar a farta jurisprudência sobre o tema, afastando-se a ilicitude quando             

a publicidade eleitoral não estiver, como de fato não está, vinculado a nenhum programa              

específico, ainda que possa haver alguma coincidência sonora com o nome de antigo             

programa estadual. 

 

“[...]. Abuso do poder econômico e de autoridade. O fato de           

os investigados utilizarem, em campanha eleitoral, o slogan        

‘Alagoas no Caminho do Bem’ não configura, por si só,          

associação indevida ou abusiva àquele utilizado pelo       

Governo do Estado em suas propagandas institucionais       

(‘Alagoas no Rumo Certo’), pois não evidenciado nenhum        

benefício ou desequilíbrio à disputa entre os candidatos.        

[...]” NE: Trecho da decisão agravada, reafirmada pelo       

relator: “Da mesma forma, a conduta em questão não         

configura a prática da conduta vedada prevista no inciso I          

do art. 73 da Lei das Eleições. [...]. Com efeito, não houve            

cessão ou uso de bens pertencentes à administração direta         

ou indireta dos entes da federação, não sendo cabível a          

aplicação das sanções de multa ou cassação na espécie.” 

(Ac. de 20.3.2012 no AgR-RO nº 122716, rel. Min. Arnaldo          

Versiani.) 
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Note-se que a escolha do slogan “ACELERA SÃO PAULO” só          

faz sentido em relação às competências municipais ora postas em discussão. A ideia do              

slogan é justamente fazer uma crítica velada e contraposta a política de redução de              

velocidade nas ruas da capital e à eventual revisão dos critérios para aplicação de multas               

de trânsito. Diz respeito também à possível retomada de obras numa crítica velada à              

paralisia que a campanha acredita ter tomado conta da cidade de São Paulo nos últimos               

quatro anos. 

 

A r. decisão do Recurso Eleitoral (Proc.       

1567-75.2016.6.26.0001) indica claramente o sentido da aplicação das disposições do art.           

6º e seus parágrafos, afastando qualquer irregularidade ou abuso, como quer fazer crer a d.               

Promotoria Eleitoral. 

 

V - CONCLUSÃO E PEDIDO 

 

Ante todo o exposto, requer seja julgada TOTALMENTE        

IMPROCEDENTE a presente representação pelas razões jurídicas acima apontadas. 

 

Sobre as provas, cumpre informar que, muito embora a douta          

promotoria eleitoral tenha colacionado cerca de 1.000 folhas para a formalização do            

instrumento de sua representação eleitoral, praticamente a integralidade não diz respeito a            

nenhum dos argumentos deduzidos na exordial, razão pela qual os representados           

impugnam os documentos, sem, contudo, imiscuírem-se em seu conteúdo. 

 

Sobre as testemunhas arroladas pelo representante, cumpre       

destacar que já foram inquiridas unilateralmente no curso do procedimento preparatório           

eleitoral, sendo que seus respectivos depoimentos não guardam absolutamente nenhuma          

relação com as razões esposadas na exordial apresentada pelo parquet  eleitoral.  
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Muito embora a matéria seja exclusivamente de direito, de         

modo que nada foi provado pelo representante, o que, por si só, já dispensa qualquer               

necessidade de produção de novas provas, o representado protesta pela inquirição das            

testemunhas Laércio Benko e Guilherme Mussi para provar os fatos aqui deduzidos. 

 

Termos em que, 

Pede deferimento, 

São Paulo, 30 de setembro de 2016. 

 

 

ANDERSON POMINI  THIAGO TOMMASI MARINHO 

OAB/SP 299.786   OAB/SP 272.004  

 

GUILHERME RUIZ NETO                                 VLADIMIR DE SOUZA ALVES 

OAB/SP 303.736 OAB/SP 228.821 
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