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ROGÉRIO PAZ LIMA
OAB/GO N. 18.575

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR MINISTRO ALEXANDRE DE
MORAES, TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE).

Processo: 0600222-41.2022.6.00.0000 (PJe)
Tutela Cautelar Antecedente n° 12134
Requerente: Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Requerido: Jair Messias Bolsonaro e AMEC.

ELIAS VAZ DE ANDRADE, brasileiro, casado, agente político,
Deputado Federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) do Estado Goiás, portador da
Carteira de Identidade RG n° 1345642 SSP/GO, devidamente inscrito no C.P.F. sob o n°
422.894.401-91, título de eleitor nº 000750421058 Seção 011, zona 001, encontradiço no
Gabinete 303 - Anexo IV - Câmara dos Deputados, Palácio do Congresso Nacional, Praça
dos Três Poderes, Brasília, DF, CEP 70160-900, na condição de cidadão e parlamentar
federal, no exercício do direito de petição assegurado pelo art. 5°, XXXIV, alínea “b”, da
Constituição Federal, com o intuito de auxiliar na investigação, vem perante Vossa
Excelência apresentar a presente

PETIÇÃO
contendo fatos e indícios de ilegalidade e infrações eleitorais praticadas por JAIR
MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República, pré-candidato, portador da carteira
de identidade SSP/DF nº 3.032.827, inscrito no CPF/MF, sob o nº 453.178.287-91, com
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endereço funcional em Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes - Brasília, DF, 70150900, em face dos fatos e fundamentos expostos a seguir.

1 – O USO DE DINHEIRO PÚBLICO PARA COBRIR
DESPESAS DE DESLOCAMENTO, SEGURANÇA E
APOIO A JAIR MESSIAS BOLSONARO EM EVENTOS
DE CAMPANHA ELEITORAL ANTECIPADA.

No exercício da função fiscalizadora dos parlamentares federais,
obrigação constitucional, o Deputado Federal Elias Vaz de Andrade realiza o controle
externo dos atos do Poder Executivo. Uma de suas constatações é o uso do dinheiro
público para bancar as viagens do Presidente da República a eventos de campanha
eleitoral extemporânea.
As chamadas motociatas se tornaram uma marca de Jair Messias
Bolsonaro. Elas existem unicamente para a propaganda eleitoral disfarçada na forma de
eventos improvisados ou privados. Elas também desafiam a legislação eleitoral e
consumem os recursos do orçamento público federal. Ademais, nessas ocasiões, Chefe
do Poder Executivo mobiliza sua base de apoio e realiza discursos de divisão e ódio, além
de lançar ataques contra as instituições, sendo o Poder Judiciário um de seus alvos
favoritos.
Por si só, as motociatas já consomem recursos públicos, pois os
deslocamentos do Presidente da República exigem a mobilização de uma estrutura de
segurança robusta. Os Cartões de Pagamento do Governo Federal (CPGF), popularmente
conhecidos como cartões corporativos, são usados no pagamento de parte dessas
despesas. Além dos cartões, há o pagamento de diárias, passagens e outros custos
destinados às equipes de segurança e apoio. Também há a locação de veículos, transporte
e outros serviços.
Infelizmente, os gastos com os cartões corporativos são sigilosos,
ou seja, apenas a Presidência e o Tribunal de Contas da União (TCU) têm acesso aos
documentos, ninguém mais. Esta é uma conduta inconstitucional e arbitrária que vem
sendo adotada pelos governos ao longo dos anos. Vale destacar que o Supremo Tribunal
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Federal já se posicionou nesse sentido no julgamento da ADPF n°129, que analisou a
compatibilidade do Decreto-lei 200, de 1967, ao ordenamento constitucional.
O Governo Federal apresenta gastos milionários com a
manutenção, alimentação, segurança e deslocamentos do Presidente da República e suas
equipes.
De janeiro até abril de 2022, os cartões corporativos sigilosos já
consumiram R$ 8.858.318,82 (oito milhões, oitocentos e cinquenta e oito mil, trezentos
e dezoito reais e oitenta e dois centavos).
As motociatas de Jair Bolsonaro voltaram a ser realizadas no mês
de abril. A consequência disso foi o aumento explosivo dos gastos com os cartões
corporativos sigilosos no mesmo período.
Somente no mês de abril, o governo gastou R$ 4.208.870,16
(quatro milhões, duzentos e oito mil, oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos)
por meio dos cartões corporativos. Veja-se.

CARTÃO CORPORATIVO DA PRESIDÊNCIA NO MÊS DE
ABRIL DE 2022
SECRETARIA ESPECIAL DE
ADMINISTRACAO/PR

2.894.851,20

AGENCIA BRASILEIRA DE
INTELIGENCIA

933.789,24

GABINETE DE SEGURANCA
INSTITUCIONAL/PR

380.229,72

TOTAL DE JANEIRO A
MARÇO

4.208.870,16

De janeiro até março de 2022, o gasto registrado com os cartões
foi de R$ 4.649.448,66 (quatro milhões, seiscentos e quarenta e nove mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Veja-se.
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CARTÃO CORPORATIVO DA PRESIDÊNCIA DE JANEIRO
A MARÇO DE 2022
SECRETARIA ESPECIAL DE
ADMINISTRACAO/PR

3.225.941,27

AGENCIA BRASILEIRA DE
INTELIGENCIA

965.428,03

GABINETE DE SEGURANCA
INSTITUCIONAL/PR

458.079,36

TOTAL DE JANEIRO A
MARÇO

4.649.448,66

Ora, Jair Bolsonaro gastou em um mês aproximadamente 90% do
que havia gastado nos três primeiros meses do ano. Essa desproporcionalidade expressiva
é o resultado dos eventos eleitorais realizados em abril. A correlação entre motociatas e
o aumento nos gastos é notória.
Abaixo há um histórico das motociatas realizadas em 2022:


Dia 15 de abril: Motociata na cidade de São Paulo. Esse
evento é objeto desta ação cautelar;



Dia 20 de abril: Motociata no município de Rio Verde,
interior do Estado de Goiás;



Dia 30 de abril: O Presidente desfilou a carroceria de uma
camionete, uma prática comum nas campanhas eleitorais, em
frente ao motociata no município de Uberaba, Estado de
Minas Gerais.

É preciso registrar que a motociata do dia 15 de abril no município
de São Paulo foi apresentada como um evento privado que contou com a presença de Jair
Messias Bolsonaro. Ocorre que não havia compromissos oficial nessa data, portanto
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toda a estrutura de segurança e apoio da Presidência foi mobilizada para um evento
eleitoral, unicamente.
A assessoria do Deputado Elias Vaz constatou que, fora os gastos
com os cartões corporativos sigilosos, o evento realizado no dia 15 de abril custeou diárias
e passagens para 54 pessoas, a maioria militares requisitados para a compor a equipe de
segurança do Presidente no evento.
A tabela abaixo contém os gastos com diárias e passagens das
pessoas que atuaram na motociata do dia 15 de abril.

MOTOCIATA DE SÃO PAULO - DIA 15/04

Quantidade de pessoas

54

Total de diárias pagas

52.315,74

Total de passagens pagas

107.924,95

Total dispendido

160.240,69

Nessas despesas, Excelência, não estão inclusos os custos da FAB
com as aeronaves oficias, locação carros, motos, vans e caminhões, combustíveis,
alimentação, filmagem, hospedagem, comunicação e outros.
Não é possível afirmar que as despesas com diárias e passagens
na motociata de São Paulo são apenas as citadas na tabela acima, podem existir outras.
No tocante ao deslocamento, apoio e segurança o Presidente, não
temos nenhuma dúvida de que houve a aplicação de dinheiro público nas motociatas
eleitorais. O grande problema é que esse desvio, por si só, configura uma infração
eleitoral, pois é o uso da máquina pública na campanha extemporânea.
Além disso, há a suspeita de que os cartões sigilosos tenham
custeado parte da estrutura usada nas motociatas como, por exemplo, montagem de
palcos, som, locação de veículos, carros de som, locutores, cadeiras, lanches, grades de
contenção etc.
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Infelizmente, a Presidência mantém os gastos com os cartões
corporativos sob sigilo absoluto e por isso a fiscalização do Congresso Nacional não
poderá ser realizada. Destaca-se, entretanto, que não há se falar em documentos sigilos
em uma ação judicial, portanto a Justiça Eleitoral precisa ter acesso a esses gastos. Essa
é a única forma de se verificar a legalidade de sua aplicação.
Excelência, a explosão de gastos registrada não é uma mera
coincidência, mas sim a prova do uso dos recursos públicos em atos de campanha, as
motociatas, que são um desdobramento das carreatas.
Diante disso, o Deputado Elias Vaz de Andrade tem a intenção de
contribuir com a investigação. Ademais, essa colaboração é legítima, pois há o uso de
dinheiro público em atos de campanha eleitoral. Ademais, o processo em curso está
analisando o financiamento da motociata realizada no município de São Paulo e os fatos
trazidos pelo deputado são pertinentes.
De outro lado, para que os fatos sejam elucidados, é preciso que
a Justiça Eleitoral requeira todos os gastos realizados por meio dos cartões corporativos
sigilosos da Presidência da República, pois somente esses documentos esclarecerão a
questão.
Sem os documentos sigilosos, a Justiça Eleitoral ficará
impossibilitada de apurar o uso do dinheiro público em eventos de natureza eleitoral
Ante ao exposto, o Deputado solicita a Vossa Excelência a
inclusão dos gastos da Presidência da República, em especial, aqueles executados por
meio dos cartões corporativos sigilosos, ao escopo ao objeto da presente ação ou que se
instaure um processo apartado, uma vez que há uma correlação direta entre eles e as
motociatas no mês de abril.
Solicita também que a Justiça Eleitoral ordene a juntada de toda
a documentação referente aos gastos realizados por meio dos cartões corporativos
sigilosos da Presidência da República a esta ação ou ao processo que serão instalado para
a investigação desses fatos.
2 – DESVIO DE FINALIDADE NA APLICAÇÃO DE
RECURSOS DO ORÇAMENTO PÚBLICO EM DUAS
MOTOCIATAS.
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Segundo levantamento realizado pelo jornal Folha de S. Paulo, as
motociatas custaram mais de R$ 5 milhões aos cofres públicos somente no ano de 2021,
quando somadas as despesas executadas pela União e Estados. Destaca-se que já foram
realizados três

eventos no ano de 2022.

Link de acesso

ao conteúdo:

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/12/motociatas-de-bolsonaro-ja-custaram-r5-milhoes-aos-cofres-publicos.shtml
As motociatas são realizadas de duas formas:

1º - Jair Bolsonaro se aproveita a entrega de obras, serviços e
outros benefícios à população. Nessas ocasiões, como as
inaugurações, por exemplo, a estrutura da Presidência se desloca
até o local e Governo do Estado também já se mobilizou suas para
a vinda de Bolsonaro e entre as agendas ele realiza a motociata.
Esta é, em tese, a forma regular, pois a “base central” e elemento
motivador da visita é benefício ao cidadão e o evento eleitoral se
torna um improviso entre as agendas;

2° - Jair Bolsonaro mobiliza toda a estrutura da Presidência para
a realização da motociata, sem nenhuma inauguração, entrega
de obra ou benefício aos cidadãos, ou seja, a “base central” e
elemento motivador para a visita é apenas o evento eleitoral.
Neste caso, há uma lesão ao interesse público, uma fuga de
recursos destinados à campanha do mandatário.

Em alguns casos o Presidente se aproveita de inaugurações ou
outros benefícios à população para realizar suas motociatas e em outros o erário é
utilizado, exclusivamente, nos eventos eleitorais. Uma prática que fere diretamente o
interesse público.
No exercício da função fiscalizadora, o Deputado Federal Elias
Vaz de Andrade requereu informações sobre os gastos realizados pela Presidência na
motociata realizada em Goiânia no dia 27 de agosto de 2021.
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Em resposta ao Requerimento de Informações RIC n° 1142/2021,
a Secretaria-Geral da Presidência da República apresentou as seguintes despesas:
MOTOCIATA DE GOIÂNIA
Despesa

Valor

Diárias

48.958,00

Transporte Terrestre

204.619,59

Cartão Corporativo

65.652,74

Total de Gastos

319.230,33

A motociata de Goiânia é um dos casos em que o Presidente
mobilizou as estruturas federal e estadual para a realização de um evento de campanha
eleitoral, uma vez que não houve nenhuma inauguração, vistoria de obra nem a entrega
de benefícios à população.
Em sua agenda oficial, Bolsonaro afirma que esteve em Goiânia
para inaugurar a galeria com os retratos dos comandantes do Comando de Operações
Especiais (C Op Esp) e solenidade de passagem de comando. Isso nos causou
perplexidade pelo descaramento.
Ora, a grande obra que atraiu o Presidente da República à Goiânia
foi a inauguração de uma galeria com fotos dos rostos de militares que já comandaram
uma unidade militar. Excelência, isso é aberrante, um dispare, uma tentativa de maquiar
o caráter eleitoral. Veja-se.
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Fonte: https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/agenda-do-presidenteda-republica/2021-08-27
Links de acesso a matérias jornalísticas.
https://www.poder360.com.br/brasil/bolsonaro-participa-demotociata-com-apoiadores-em-goiania-nesta-6a-feira/

https://www.poder360.com.br/brasil/bolsonaro-participa-demotociata-com-apoiadores-em-goiania-nesta-6a-feira/

Obviamente, a inauguração da galeria com os rostos dos
comandantes é uma embalagem forçosa e precária que tenta justificar a utilização abusiva
do dinheiro público em um evento eleitoral.
A mesma situação aconteceu no dia 15 de abril de 2022, quando
Jair Bolsonaro realizou uma motociata na capital paulista, São Paulo.
Link de
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https://www.metropoles.com/brasil/motociata-de-bolsonaroteve-37-mil-pessoas-em-2022-e-66-mil-em-2021

https://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/202204/presidente-bolsonaro-participa-de-motociata-em-sao-paulo

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2022/04/motociata-combolsonaro-deixa-sao-paulo-e-bloqueia-rodovia-dosbandeirantes-veja-video.shtml
A motociata foi chamada de “Acelera para Cristo”, e funcionou
como ato de pré-campanha para Bolsonaro e o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de
Freitas, ao Governo de São Paulo.
Neste caso, a agenda oficial do Presidente não apresentou
nenhuma inauguração, vistoria de obras ou entrega de benefícios à população. Aliás, não
há compromissos oficiais e Jair Bolsonaro estaria, em tese, de folga. Veja-se

Agenda do dia 14 de abril de 2022 (quinta-feira), véspera do
evento.
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Agenda do dia 15 de abril de 2022 – dia do evento.

Como visto acima, no dia 14/04, Bolsonaro passou a noite em
Brasília e não tinha compromissos oficiais no dia 15/04, portanto ele mobilizou a estrutura
dos governos federal e estadual para o evento.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Governo de
São Paulo, por meio de nota, a motociata realizada no dia 15 de abril custou R$ 1 milhão
ao Tesouro Estadual, uma vez que foram necessários mais 1.900 policiais militares na
operação, conforme o órgão, para "proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir
o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito”.
Fontes:
https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2022/04/500087
3-motociata-de-bolsonaro-custou-rs-1-milhao-aos-cofrespublicos.html

https://cultura.uol.com.br/noticias/48117_motociata-debolsonaro-custa-r-1-milhao-aos-cofres-publicos-afirmagoverno-de-sp.html
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https://www.cnnbrasil.com.br/politica/motociata-combolsonaro-amanha-deve-custar-pelo-menos-r-1-milhao-aoscofres-publicos/

Insta destacar que a União não divulgou os valores aplicados na
viagem do Presidente a São Paulo, portanto o prejuízo ao erário será ainda maior.
Os fatos narrados acima comprovam que Chefe do Poder
Executivo está desviando dinheiro público para sua campanha eleitoral. As motociatas
realizadas em Goiânia (27/08/2021) e São Paulo (15/04/2022) revelam o abuso do poder
político, uma vez que os recursos custearam interesses eleitoreiros.
Ressalta-se que o caso em tela contém duas situações distintas,
uma é o fato de o Presidente se aproveitar das viagens para vistoriar obras, inaugurações
e entregar benefícios aos cidadãos e realiza suas motociatas. Esse “aproveitamento”
precisa ser investigado pela Justiça Eleitoral, porém a mobilização das estruturas federal
e estadual unicamente para a realização de uma ação de campanha é ilegal e lesiva.

Excelência, como visto, nas duas motociatas citadas (Goiânia e
São Paulo) a agenda oficial não continha compromissos voltados para o interesse público,
ou seja, não houve nenhuma atuação do Governo Federal na busca por melhoria na vida
de nossa população, pelo contrário, foram atos buscaram apenas a promoção pessoal do
mandatário. No caso de Goiânia, a Presidência tentou improvisar uma embalagem de
“legalidade” quando lançaram na agenda a inauguração da galeria dos ex-comandantes
do Comando de Operações Especiais (C Op Esp). Na prática, o objetivo era apenas a
campanha eleitoral na capital de Goiás.
O caso de São Paulo é pior, pois a agenda oficial não apresenta
nenhum compromisso oficial, portanto os governos federal e estadual alocaram mais R$
1 milhão para que Jair Bolsonaro pudesse realizar seu ato eleitoral na capital paulista. Há
uma clara lesão o Princípio da Impessoalidade e Moralidade.
Nas duas motociatas, apenas os interesses eleitorais do Presidente
foram satisfeitos. Trata-se da submissão do interesse público ao privado, pessoal e
eleitoral.
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Não há outra alternativa que não seja a decretação da nulidade das
despesas e o ressarcimento do prejuízo aos Estados e União.

VI - CONCLUSÃO

Diante do exposto nos itens acima, com o objetivo de colaborar
com a investigação, o parlamentar se apresenta aos autos para requer que:

a) a presente petição de colaboração seja juntada aos autos e
recebida por Vossa Excelência nos termos do art. 5°, XXXIV,
alínea “b”, da Constituição Federal;

b) haja a inclusão dos fatos trazidos pelo Deputado Federal Elias
Vaz ao objeto da presente ação, ou seja, o uso de dinheiro
público no custeio de despesas com a participação do
Presidente de República em eventos de campanha eleitoral
antecipada;

c) caso Vossa Excelência não vislumbre a pertinência entre o
objeto da presente ação e os fatos apresentados pelo Deputado
Federal Elias Vaz, que o uso de dinheiro público no custeio
de despesas com a participação do Presidente de República
em eventos de campanha eleitoral antecipada seja investigado
em processo apartado;
d) o aumento explosivo nos gastos com os cartões corporativos
sigilosos da Presidência da República no mês de abril seja
incluído no objeto da presenta ação ou investigado em
processo apartado;

e) a Justiça Eleitoral solicite toda a documentação referente aos
gastos com os cartões corporativos da Presidência da
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República, com o intuito de apurar o uso do dinheiro público
em atos de natureza eleitoral;

f) os fatos trazidos no item 2 desta petição sejam apurados em
processo apartado.

Brasília, DF, 09 de maio de 2022.

ROGERIO PAZ LIMA
OAB/GO nº 18.575

WAGNER FERREIRA DOS SANTOS FILHO
OAB/GO n° 33.807

POLIANA AMORIM BARBOSA
OAB/GO n° 62.505
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