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● O ex-governador José Roberto
Arruda entrou ontem com pedido
de liminar no Superior Tribunal
de Justiça (STJ) para suspender
os efeitos da condenação por im-
probidade administrativa pelo
Tribunal de Justiça do Distrito
Federal. Como consequência da
decisão do TJ, o Tribunal Regio-
nal Eleitoral negou o registro de
sua candidatura ao governo do
Distrito Federal. A decisão foi
confirmada nesta semana pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

Arruda deve recorrer da deci-
são do TJ-DF por meio de recur-
so especial no STJ, que permiti-
ria alterar sua condenação. Arru-
da alega que o tribunal do Distri-
to Federal está demorando para
julgar embargos de declaração
apresentados pela defesa e que
há risco de “dano irreparável”, já
que ele está impedido de concor-
rer nas eleições deste ano.

WILLIAM VOLCOV/BRAZIL PHOTO PRESSCandidatura de Maluf
divide tribunal eleitoral
Julgamento em andamento no TRE paulista decidirá se ex-prefeito é
ou não ficha-suja após condenação por improbidade administrativa

Arruda tenta no
STJ suspender
condenação

Risco. Maluf foi condenado por obra do túnel Ayrton SennaFausto Macedo

A candidatura do ex-prefeito
Paulo Maluf (PP-SP), que bus-
ca se reeleger deputado fede-
ral, dividiu o Tribunal Regio-
nal Eleitoral de São Paulo na

aplicação da Lei da Ficha Lim-
pa. Com um empate de 3 votos
a 3, o julgamento foi interrom-
pido ontem, após quase duas
horas de debates intensos.

Três magistrados votaram pe-
lo indeferimento do registro de
Maluf. Mas outros três, inclusi-
ve o relator, desembargador Má-
rio Devienne Ferraz, votaram a
favor. O presidente do TRE, de-
sembargador Antônio Carlos

Mathias Coltro, pediu vista dos
autos para estudar o processo
no fim de semana. O ponto cen-
tral da batalha de Maluf está no
fato de que a Lei da Ficha Limpa
impõe que o candidato se torna
inelegível quando age com do-
lo, implicando dano ao erário e
enriquecimento ilícito.

Contra a candidatura de Ma-
luf, o procurador regional elei-
toral, André de Carvalho Ra-

mos, argumentou que o ex-pre-
feito foi condenado pelo Tribu-
nal de Justiça por improbidade
e teve suspensos os direitos po-
líticos – Maluf está recorrendo.

Na época em que administrou
SãoPaulo(1993-1996),Malufau-
torizou a obra do Túnel Ayrton
Senna, polêmico empreendi-
mento na zona sul da capital. O

Ministério Publico verificou que
pelo menos R$ 4,9 milhões te-
riam sido desviados em 1996 por
meio de pagamentos ilegais para
um consórcio de empreiteiras.
Odesembolsofoirelativoàmedi-
ção 72 – consolidação de solo –,
que, no entanto, não se efetivou.

O procurador eleitoral foi ta-
xativo. “Evidente que há o enri-
quecimento ilícito, pode ser de
terceiros não necessariamente
do candidato”, argumentou
Carvalho Ramos, que, desde o
início do processo eleitoral em
São Paulo, já conseguiu a impug-
nação de 40 candidatos com ba-
se na Ficha Limpa.

Ramos destacou que a ação
de improbidade revelou que Ma-
luf e outros réus foram condena-
dos pelo pagamento de serviços
não realizados, o que levou à im-
posição de ressarcimento inte-
gral do dano, no valor de R$ 21
milhões, atualizado para 2013.

O procurador mirou sua ma-
nifestação em trecho do acór-
dão do TJ, segundo o qual Ma-
luf agiu com “vontade livre e
consciente” ao nomear um ami-
go e homem de confiança, Rey-
naldo de Barros (morto em
2011), para acumular os cargos
de secretário municipal de
Obras e presidente da antiga
Empresa Municipal de Urbani-
zação (Emurb). “Isso fragilizou
o controle dos pagamentos”, as-
sinalou Carvalho Ramos.

Os advogados Eduardo No-
bre e Silvio Salata, que represen-
tam Maluf perante o TRE, sus-
tentam que os desembargado-
res da 10.ª Câmara de Direito
Público do TJ concluíram que
“não houve ato doloso, não hou-
ve enriquecimento ilícito”.

“Não há também enriqueci-
mento de terceiros por ato do
candidato (Maluf)”, assinalou
Nobre no Pleno da corte eleito-
ral. “O acórdão do TJ atribui (a
Maluf) culpa por negligência, a
responsabilização ficou restri-
ta à falta de cautela.”

O relator, Devienne Ferraz,
ponderou que o TJ reconheceu
que não houve dolo. “Não com-
pete ao TRE dar novo enquadra-
mento”, advertiu o desembarga-
dor. “Não se concluiu pela práti-
ca de ato doloso. Não se pode
interpretar normas de forma
ampliativa, é vedada a interpre-
tação extensiva.”

O juiz Silmar Fernandes vo-
tou contra a candidatura de Ma-
luf, mas fez uma revelação. “Te-
nho atésimpatia pelo candidato,
já fui seu eleitor. Quase apanhei
em casa da sogra, da mulher, da
minha mãe, quando disse que ia
votar (pelo indeferimento). Vejam
o carisma do dr. Paulo.”

● Carisma

O

SÃO PAULO ACONTECE AQUI.

SEJA DONO DE QUARTOS
DE HOTEL NA REGIÃO 
DA BERRINI, AO LADO
DO MORUMBI SHOPPING.

VISITE O ESTANDE DE VENDAS NA RUA HENRI DUNANT, 846
ENTRE O MORUMBI SHOPPING E O CONSULADO AMERICANO WWW.PRACASAOPAULO.COM.BR                                                            

(11) 2388 1650

O PRA A SÃO PAULO É UM EMPREENDIMENTO MULTIÚSO COM 
HOTEL, SALAS COMERCIAIS, MALL, APARTAMENTOS RESIDENCIAIS 
E 2 TORRES CORPORATIVAS 100% COMERCIALIZADAS.

O projeto legal do empreendimento encontra-se aprovado na Prefeitura Municipal de São Paulo (Alvará de Aprovação de Edif icação Nova nº 2013/30249-00 publicado em 19/10/2013) e o memorial de incorporação do 
empreendimento está registrado sob o R.2 da Matrícula nº 218.585, em 27/11/2013, no 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Projetos executivos de arquitetura, paisagismo e decoração sujeitos a alteração sem 
prévio aviso em decorrência de necessidades técnicas. Os acabamentos e equipamentos das áreas comuns serão entregues, conforme memorial descritivo, parte integrante do compromisso de compra e venda de unidades 
autônomas, podendo variar em relação às imagens quanto a modelos e quantidades, respeitando o padrão de qualidade e os conceitos de decoração previstos. Em caso de substituição ou alteração de bandeira hoteleira, o mobiliário 
utilizado para decoração das unidades autônomas hoteleiras poderá ser alterado. O complexo Praça São Paulo é um empreendimento imobiliário formado por 2 condomínios, sendo o primeiro composto por uma torre de uso misto 
com unidades residenciais, comerciais e hoteleiras e uma torre corporativa. O segundo, por duas torres corporativas. A Odebrecht é uma incorporadora imobiliária que desenvolve produtos imobiliários para seus clientes, não 
investimentos financeiros. A Companhia não garante rentabilidade de locação. Eventuais dados econômico-financeiros apresentados não servem como parâmetro para aferição da rentabilidade, seja presente, passada ou futura. 
A incorporadora não garante o retorno financeiro da exploração da unidade hoteleira, a qual está atrelada, entre outros fatores, à taxa de ocupação na região em que se encontra o empreendimento imobiliário. Termo de 
autorização de uso de marca Metrô - 0314850014.*Fonte: dados da cidade de São Paulo - http://spcvb.com.br/dados-da-cidade.asp. Incorporadora: Odebrecht Realizações SP 02 Empreendimento Imobiliário Ltda., Rua Henri Dunant, 792, 
Santo Amaro, CEP 04709-110, São Paulo/SP. Intermediação: Abyara Brasil Brokers: Av. República do Líbano, 1.110, Ibirapuera, São Paulo/SP. Tel.: 3088-9200, www.abyarabr.com.br. Diariamente até as 21 h. Creci: 20.363-J.

t��Ao lado do Consulado Americano.

t��Próximo do Aeroporto de Congonhas.

t��Fácil acesso às linhas da CPTM e futura linha Ouro do Metrô.
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“Tenho até simpatia
pelo candidato, já fui seu
eleitor. Quase apanhei em
casa, da sogra, da mulher,
da minha mãe, quando
disse que ia votar (pelo
indeferimento). Vejam o
carisma do dr. Paulo”
Silmar Fernandes
JUIZ QUE VOTOU CONTRA A

CANDIDATURA DE PAULO MALUF

“Não se concluiu pela
prática de ato doloso”
Devienne Ferraz
DESEMBARGADOR QUE VOTOU A

FAVOR DA CANDIDATURA DE MALUF


