
A Justiça Eleitoral de-
terminou a cassação do 
mandato do prefeito de 
Itaquaquecetuba, Mamo-
ru Nakashima (PSDB), 
e do vice-prefeito Má-
rio Lúcio da Silva (SD), o 
Mário Charutinho. Se-
gundo a sentença do juiz 
eleitoral Marcos Augusto 
Barbosa dos Reis, a chapa 
cometeu abuso de poder 
econômico (Caixa 2) du-
rante as últimas eleições 
municipais, em 2016.

A sentença foi publica-
da no Diário da Justiça Ele-
trônico na última segun-
da-feira (19). De acordo 
com o Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE-SP), prefei-
to e vice podem recorrer 
da decisão ainda no cargo. 
À reportagem, o advoga-
do dos réus condenados, 
Maurício Bonfi m, disse 
que entraria com recurso 
até quinta-feira (22), quan-
do se encerrou o prazo.

Segundo o despacho de 
Reis, as provas “demons-
traram de forma inequí-
voca” que Mamoru deixou 
de inserir na conta de sua 
campanha o pagamen-
to em dinheiro a cabos 
eleitorais. Em vez disso, a 
chapa do tucano declarou 
falsamente à Justiça Elei-
toral que houve “doação 
de prestação de serviço”, 
quando na verdade o tra-
balho foi remunerado.

Ainda de acordo com o 
despacho do juiz eleitoral, 
a chapa Mamoru-Charu-
tinho deixou de decla-
rar a contratação de uma 
empresa de comunicação 
durante a campanha. No 
entanto, em abril,  a pre-
feitura contratou a mesma 
por R$ 66,9 mil para criar 
e divulgar uma campanha 
que já existia desde 2013.

“A empresa trabalhou 
na campanha eleitoral dos 
requeridos e foi remune-
rada com o uso de dinhei-
ro público”, pontuou o juiz 

apontando, novamente, o 
uso de Caixa 2.

A autora da denúncia 
que resultou na cassação 
é a advogada Adriana da 
Costa, que também foi 
candidata a prefeita de Ita-
quá no pleito de 2016.

CABOS - Diversas testemu-
nhas foram ouvidas pela 
Justiça e negaram ter doa-
do serviços à campanha de 
reeleição de Mamoru (ver 
entrevistas da página 5). 
Ao contrário, elas afi rmam 
ter sido pagas em dinheiro 
para “bater” bandeira du-
rante a campanha.

CONTRATO - Com relação 
ao contrato fi rmado com 
a empresa NZ7 Comuni-
cação e Propaganda, o juiz 
eleitoral viu indícios da 
prática de Caixa 2 com uso 
de dinheiro público.

“De duas uma: ou a 
empresa trabalhou gra-
tuitamente para a campa-
nha eleitoral dos requeri-
dos para, posteriormente, 
ser benefi ciada indevida-
mente em procedimento 
licitatório municipal, ou, 
então, como bem salien-
tou a autora, o contrato 
administrativo celebrado 
neste ano de 2017 foi si-
mulado e o valor fi xado 
(R$ 66.900,00) foi no es-
copo de legitimar o pa-
gamento à empresa pelos 
serviços prestados duran-
te a campanha eleitoral, 
com o uso de dinheiro 
público”, concluiu.
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Se condenados no TRE-SP, Mamoru e Charutinho perdem o cargo e serão feitas novas eleições
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Com a palavra, 
A DEFESA

Em nota, o advogado de de-
fesa de Mamoru e Charutinho, 
Maurício Bonfi m, disse que re-
correrá ao TR-SP. “Acreditamos 
que a justiça seja aplicada sem-
pre, o Dr. Mamoru não cometeu 
os atos elencados na senten-
ça de primeiro grau, o mesmo 
será debatido no TRE-SP, onde 
no colegiado sete desembar-
gadores irão analisar a deci-
são”, disse. “Insistimos que o 
Dr. Mamoru fez sua campanha 
dentro dos ditames legais”, re-
petiu. “Não podemos esquecer 
o julgamento da chapa Dilma-
-Temer, onde o relator cassou a 
chapa, e foi vencido por 4 a 3, ou 
seja nem sempre uma decisão 
desfavorável prevalece”, com-
parou ainda o jurista, que disse 
que Mamoru segue no cargo 
até que o novo julgamento.

Para magistrado, 
houve “grave 
abuso de poder 
econômico”

CASSAÇÃO

Justiça condena chapa de Mamoru
Segundo a sentença, prefeito e vice cometeram abuso de poder econômico (Caixa 2) em campanha

Futuro político 
de Itaquá é 
imprevisível

Com a cassação em 
primeira instância da chapa 
Mamoru-Charutinho pela Jus-
tiça Eleitoral, Itaquá mergulha 
em um cenário nebuloso de 
possibilidades políticas. Nos 
próximos meses, o plenário do 
TRE-SP deve julgar o recurso 
da defesa dos políticos cas-
sados, podendo revogar a 
decisão do juiz eleitoral Marcos 
Augusto Barbosa dos Reis ou 
chancelá-la, o que levaria ao 
imediato afastamento do pre-
feito e vice de suas funções. No 
entanto, o procedimento não 
tem previsão de fi m.

O professor da FESPSP 
(Fundação Escola de Sociolo-
gia e Política de São Paulo) Luiz 
Felipe Panelli,  no entanto, res-
salta que a Justiça Eleitoral tem 
tradição de julgar mais rapida-
mente os casos, se comparada 
a outros órgãos judiciários.

O docente descarta a pos-
sibilidade de o segundo mais 
votado assumir sem novas 
eleições. “Se uma chapa teve 
vantagem indevida no pleito, é 
incongruente falar que a eleição 
foi justa. Deve haver nova vota-
ção, até para que os eleitores 
do candidato favorecido façam 
uma nova escolha.”

A defesa da entrou com recurso na 
Justiça Eleitoral, o que permite que os 
réus permaneçam em seus cargos até o 
julgamento pelo pleno do TRE-SP

Nesta etapa, o colegiado do TRE-SP, 
composto por sete desembargadores, 

decidirá se revoga ou confi rma a decisão 
pela cassação do mandato dos réus

Se confi rmada a cassação, o mesmo órgão 
judiciário será responsável por convocar e 
organizar o calendário de novas eleições 
municipais

Haverá convenções partidárias, registro de 
candidaturas e defi nição de uma data para 

a votação. A expectativa é de que este 
processo leve cerca de 90 dias

Neste meio tempo, quem assume a 
administração do município interinamente 
é o presidente da Câmara Municipal

Se o colegiado revogar a condenação 
em primeira instância, a chapa Mamoru-

Charutinho segue no governo 
até o fi m do mandato

E AGORA?

FONTE: Especialistas

D
IV

U
LG

AÇ
ÃO

IN
FO

G
RÁFICO

: AN
D

RÉ JESU
S


