
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL EM MATO GROSSO

EXCELENTÍSSIMO  JUIZ  ELEITORAL  DO  TRIBUNAL  REGIONAL

ELEITORAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  conduto  do

procurador regional eleitoral que a esta subscreve, vem, com fundamento no artigo

30-A da  Lei  das  Eleições,  e  segundo  o  rito  disciplinado  no  art.  22  da  Lei

Complementar nº 64/90, ajuizar

R E P R E S E N TA Ç Ã O  E L E I TO R A L P O R

A R R E C A D A Ç Ã O  E  G A S TO S  I L Í C I TO S  D E

R E C U R S O S

em desfavor de  JANAINA GREYCE RIVA,  brasileira,  candidata

diplomada ao cargo de Deputado Estadual pelo partido Movimento Democrático

Brasileiro  nas  eleições  gerais  de  2018,  portadora  do  CNPJ  de  campanha  nº

31.234.038/0001-52, inscrita no CPF sob o nº 026.485.971-58, com endereço na

Rua Sinjão Curvo, nº 2.074,  Bairro Santa Rosa,  Cuiabá-MT, CEP: 78.040-030,

consoante fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos.
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1. DOS FATOS

Importa destacar, primeiramente, a obrigatoriedade instituída pela Lei

nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução do TSE nº 23.553/2017, para

que  candidatos  apresentem  as  informações  financeiras  e  contábeis  de  suas

campanhas à Justiça Eleitoral, instrumentalizando a fiscalização sobre a origem e o

emprego regular de recursos para garantir a lisura da campanha eleitoral.

Nesse sentido, a candidata representada apresentou sua prestação de

contas de campanha, declarando como total de recursos recebidos o montante de

R$ 969.379,20 (novecentos e sessenta e nove mil, trezentos e setenta e nove reais e

vinte centavos) e despesas contratadas de R$ 950.408,31 (novecentos e cinquenta

mil, quatrocentos e oito reais e trinta e um centavos, alcançando o percentual de

95,04%  do  limite  de  gastos da  campanha  de  deputado  estadual,  de  R$

1.000.000,00 (um milhão de reais), estabelecido pelo art. 6º, inciso II, da Res. TSE

nº 23.553/2017.

Merece ser esclarecido que do total de R$ 969.379,20, 63%, ou seja,

R$ 610.708,90, foi oriundo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –

FEFC e, ainda, R$ 155.100,67, equivalente a 16% do total,  decorreu do Fundo

Partidário. Logo, tem-se que o montante de R$ 765.809,57 (setecentos e sessenta e

cinco mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e sete centavos) ou, 79% do total de

recursos arrecadados, tem origem dos Fundos Públicos FEFC e FP.

Ocorre que,  conforme inicialmente consignado em parecer técnico

conclusivo da Justiça Eleitoral (Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria do

Tribunal  Regional  Eleitoral  –  CCIA/TRE/MT),  vide  ID  586272 nos  autos  da

Prestação  de  Contas  (PC)  nº  0601309-65.2018.6.11.0000,  a  representada,
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candidata reeleita ao cargo de Deputado Estadual  (15015 -  MDB/MT) nas

eleições  2018,  apresentou suas  contas  com graves  infrações  na arrecadação e

gastos de recursos. 

Os  fundamentos  da  presente  representação  se  encontram  nas

irregularidades  materiais  apuradas  nas  despesas  de  campanha  da  representada,

conforme  apontamentos  realizados  pela  Controladoria  de  Controle  Interno  e

Auditoria desta Corte, quando de seu parecer técnico conclusivo pela desaprovação

da  contabilidade  da  candidata  (ID  586272 dos  autos  nº  0601309-

65.2018.6.11.0000). 

O  parecer  técnico  conclusivo  da  CCIA/TRE/MT  opinou  pela

DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS,  tendo em vista  as  impropriedades  técnicas

nos itens 1 – I e 2 – V e das irregularidades apontadas nos itens I – II, 2 – I, VIII,

IX, X, XI (”a”), XI (“h”, “i”, “j”, “k”, “l” e “m”), XI (“n”), XIII e XVIII e XVII do

parecer, bem como opinou pelo recolhimento de recursos públicos indevidamente

utilizados/não comprovados, nos valores de R$ 6.936,10 (seis mil novecentos e

trinta e seis reais e dez centavos) do Fundo Partidário e de R$ 101.225,98 (cento e

um mil duzentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos) do Fundo Especial

para Financiamento de Campanha (FEFC).

Sem prejuízo da remissão às irregularidades consignadas no referido

parecer  técnico,  para  a  presente  representação  merece  destaque  a  omissão  de

informações  de  relevante  número  de  pessoas  que  desempenharam,  de  modo

coordenado, direto e ininterrupto, atos de campanha em favor da representada, o

que se fez evidenciar a partir de:  a) listagem de passageiros de voos fretados

(item 2-VIII); b) pelo rol de pessoas que laboravam no comitê de campanha e

que receberam refeição (item 2-X); c) pela lista de condutores informados pela
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empresa  prestadora  de  serviço  e  os  que  realizaram  o  abastecimento  dos

veículos alugados (item 2-XI, “a”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m” e “n”);  e, d)

pelas pessoas que receberam material de campanha no interior que divergem

da listagem apresentada na justificativa (item 2-XIII).  Frise-se, ainda, que a

soma de todas as despesas e/ou receitas omitidas pela representada, àqueles valores

voluntariamente declarados, tem o potencial de exceder o limite de gastos de R$

1.000.000,00 (um milhão de reais), fixado pelo  art. 6º, inciso II, da Res. TSE nº

23.553/2017.

Seja como seja, o conjunto destas graves irregularidades segue sob

apreciação desta egrégia Corte Regional Eleitoral, tendo em vista a pendência na

conclusão  do  julgamento  das  contas  nº  0601309-65.2018.6.11.0000,  até  aqui

com votos de três membros por sua desaprovação. Em 19 de dezembro de 2018, o

julgamento foi interrompido por pedido vista de sua Excelência, o Presidente do

TRE/MT, para subsidiar seu voto de minerva.

Nada obstante, independentemente da sorte da prestação de contas,

esta representação merece prosseguir à luz do estipulado no art. 99, §4º, da Res.

TSE nº 23.553/2017, posto que o descumprimento, em tese, das normas eleitorais

de arrecadação e gastos de recursos de campanha, tanto quanto o emprego ilícito

de recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) e Fundo

Partidário,  a  teor  dos  arts.  19,  §7º  e  21,  §8º,  ambos  da  Resolução  TSE  nº

23.553/2017, são aptos a fazer incidir a sanção eleitoral de cassação de diploma do

art. 30-A da Lei nº 9.504/1997. 

E, de modo semelhante, havendo o potencial de ter sido superado o

limite de gastos de campanha, a Resolução TSE nº 23.553/2017 é expressa, em seu

art.  8º,  §2º,  em  sujeitar  esta  irregularidade  à  presente  representação  eleitoral,
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disposta no art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.

Assim, dada a necessidade de aprofundamento dos fatos para o seu

correto  enquadramento  legal  e  a  atento  à  iminência  do  respectivo  prazo

decadencial1, é que este órgão ministerial, imbuído de seu múnus de provocar a

jurisdição  deste  colendo  Tribunal  Regional  Eleitoral,  formula  a  presente

representação diante das omissões nas contas sobre relevante número de pessoas,

prestadores  de  serviço,  que  desempenharam,  de  modo  coordenado,  direto  e

contínuo, atos de campanha em favor da representada. 

A) Listagem de passageiros de voos fretados (item 2-VIII)

Cumpre  destacar  que  foi  evidenciado  o  total  contratado  para  o

fretamento  de  aeronaves  na  ordem  de  R$  203.060,00 (duzentos  e  três  mil  e

sessenta  reais),  pagos  à  empresa  Aliança  Táxi  Aéreo  LTDA,  CNPJ  nº

02.012.015/0001-03, dos quais  R$ 104.789,08 (cento e quatro mil, setecentos e

oitenta e nove reais e oito centavos) são de origem pública.

Nesse  sentido,  considerando a  preponderância  de  verbas  públicas,

com  maior  rigor  deve  ser  exigida  a  correta  comprovação  do  respectivo  gasto

eleitoral, com a apresentação de toda a documentação exigida pelo art. 63 da Res.

TSE nº  23.553/2017 e,  em especial,  a  identificação do destinatário do serviço.

Ocorre que essas informações não foram inicialmente declaradas, ocasião em que

se  buscou  esclarecê-las  em  manifestação  dirigida  ao  órgão  técnico,  quando  se

aduziu que os passageiros de todos os referidos voos foram:  Selma de Almeida

Pestana  de  França,  Quézia  Rodrigues  Costa  Limoeiro,  Laura  da  Silva

Petraglia, José Geraldo Riva e Mário César Miranda Almeida  , além da própria  

candidata. 

1 Dia 7 de janeiro de 2019, a teor do art. 3º, §único, da Res. TRE/MT nº 2231/2018.
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Como  considerado  pela  Exma.  Juíza  Relatora  da  Prestação  de

Contas,  ainda  que  não  haja  razão  para  a  declaração  dos  atos  de  campanha

empreendidos por José Geraldo Riva, pai e apoiador da candidata, o mesmo não

se pode afirmar com relação aos demais passageiros aludidos. 

Tanto é assim que a candidata pretendeu supri-la, intempestivamente,

por  meio  de  registro  dos  referidos  passageiros  como voluntários  de  campanha

(doação  de  serviço  estimável),  via  Prestação  de  Contas  retificadora.  Sem

embargos, nos termos do art. 74, §3º, da Res. TSE nº 23.553/2017, esta prestação

retificadora deve ser considerada inválida – como bem decidido pela Exma. Juíza

Relatora da Prestação de Contas. E, ainda que assim não fosse, imprescindível se

faz aprofundar o exame desta relação de passageiros.

Referidos passageiros foram registrados a posteriori como doadores

de  serviço estimável  em dinheiro,  correspondente  ao  serviço de  “assessoria  de

campanha”, com valor atribuído de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), cada.

Ocorre  que  Quézia  Rodrigues  Costa  Limoeiro,  Selma de Almeida

Pestana de  França e  Laura  da  Silva  Petraglia são servidoras  comissionadas  da

Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Selma de Almeida Pestana de França é servidora da Assembleia

Legislativa do Estado de Mato Grosso, lotada no gabinete da candidata2. Conforme

Portaria  nº  127/2018,  publicada  no  Diário  Oficial  da  ALMT  de  02/10/20183,

usufruiu  licença  prêmio  no  período  de  17/09/2018  a  16/10/2018,  entretanto,

realizou viagem no  dia  13/09/2018 (quinta-feira) com a candidata,  conforme

relatório de voo 1511:

2 Disponível em: http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/publicacao/1543951184.pdf 
3 Disponível em: http://diariooficial.al.mt.gov.br/media/publicacoes/2018/10/2/893_bc216f17-07d0-4673-be0c-

0a8d49edaa20_2018-10-2.pdf Acesso em: 19/12/2018.
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Por  sua  vez,  Laura  da  Silva  Petraglia também  é  servidora  da

Assembleia, lotada no gabinete da candidata4, e realizou viagens nos dias 20/08 e

21/08/2018  (segunda-feira  e  terça-feira)5,  consoante  Relatório  do  Voo 1485,

antes, portanto, do período de seu afastamento legal por motivo de  férias, entre

10/09/2018 e 09/10/20186.

4 Disponível em: http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/publicacao/1543951184.pdf 
5 Disponível em: http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=c5140f97-e21b-4e36-a255-

e358849de411&inline=true 
6 Entre 10/09/2018 e 09/10/2018, disponível em: 

http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/publicacao/1537471559.pd  f  
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Quanto à passageira Quézia Rodrigues Costa Limoeiro7 - cedida

pela  Prefeitura de  São Félix do Araguaia  à Assembleia  Legislativa  e lotada na

consultoria  técnica,  apurou-se  que se  encontrava em regular  gozo de férias  no

período 06/09/2018 a 05/10/2018, nos termos da Portaria nº 83/2018 publicado em

31/08/2018 no Diário Oficial da ALMT8.

Como bem se observa, muito embora tais servidoras estivessem em

gozo de férias ou licença em grande parte do período eleitoral, com as ressalvas

acima expostas,  causa espécie seus nomes não terem constado da prestação de

contas, apesar do auxílio prestado em campanha à candidata, acompanhando-a em

viagens por diversas vezes, como consta nos relatórios de voo. Confira-se quadro

com as viagens realizadas com a representada:

Datas das Viagens

Selma de Almeida Pestana 13/09 a 15/09
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=e2e24294-
4831-4d1b-96e0-bcfa387a0961&inline=true 

27/09 a 30/09
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=2eafc5d5-
1617-4ebc-8f5d-c002b78a99c5&inline=tru  e  

Quézia Rodrigues 06/09 a 09/09
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=41c94a48-
7bbb-4656-a49e-9f2b257639a2&inline=true

16/09 
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=64aa2594-
ef1a-4983-9019-4ff9c69bfa2d&inline=true

17/09 a 18/09
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=2164b4a5-
0f10-46a7-bc47-93282179b2c9&inline=true

20/09 a 22/09
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=20dfdc2d-ccbf-
4795-94a7-fdf1be67854a&inline=true

7 Disponível em: http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/publicacao/1542130037.pdf Acesso em: 19/12/2018.
8 Disponível em: http://www.al.mt.gov.br/storage/webdisco/publicacao/1537471559.pdf Acesso em: 19/12/2018.
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27/09 a 30/09
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=2eafc5d5-
1617-4ebc-8f5d-c002b78a99c5&inline=true

Laura da Silva Petraglia 20/08 a 21/08
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=c5140f97-
e21b-4e36-a255-e358849de411&inline=true

17/09 a 18/09 
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?  id=2164b4a5-  
0f10-46a7-bc47-93282179b2c9&inline=true

Importante  destacar  que  as  irregularidades  acima relatadas  não se

resumem  a  omissão  pura  e  simples  de  despesas.  Longe  disto,  no  caso  das

servidoras públicas  Selma de Almeida e  Laura da Silva,  a situação se agrava

porque parte dos serviços por ela prestados (voos nº 1511 e 1485) possivelmente

foram realizados  durante  o  horário  de  expediente  ordinário  de  trabalho,  o  que

configura recebimento indireto de receita proveniente de fonte vedada, ademais de

indícios de abuso de poder político.

Por  fim,  quanto  ao  suposto  passageiro,  Mario  Cesar  Miranda

Almeida, apurou-se ser sócio administrador da Construtora João de Barro LTDA,

CNPJ 07.236.948/0001-90 mas até aqui não foi evidenciado grau de sua relação

com a campanha.

De todo modo, verifica-se dos relatórios de voos9 referentes aos dias

15/08 a 16/08 (voo 1476), 17/08 a 19/08 (voo 1481), 22/08 a 26/08 (voo 1491),

28/08 (voo 1493), voo 1497 (30/08 a 31/08) e 02/09 a 03/09 (voo 1499), que não

9 Disponível  em:  http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=c5140f97-e21b-4e36-a255-
e358849de411&inline=true 
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foram registrados os nomes dos passageiros que acompanharam a representada. 

Com efeito, conforme consignado no item VIII do indigitado parecer

técnico conclusivo da Justiça Eleitoral (ID 586222), a representada “olvidou-se” de

declarar em suas contas de campanha os serviços prestados, seja a título oneroso

ou gratuito, pelas pessoas (passageiros) que lhe acompanhou em voos fretados com

finalidade político-eleitoral.

Daí  porque  se  mostra  imperioso  aprofundar  as  circunstâncias  dos

fretamentos de aeronaves junto à empresa  Aliança Táxi Aéreo LTDA, CNPJ nº

02.012.015/0001-03, ademais da natureza e modo pelo qual as servidoras públicas

da Assembleia Legislativa de Mato Grosso,  Quézia Rodrigues  Costa  Limoeiro,

Selma de Almeida Pestana de França e  Laura da Silva Petraglia participaram da

campanha da representada.

Ainda,  dos  relatórios  de  voos  analisados,  evidencia-se  que  os

mesmos foram realizados sob responsabilidade do “Comandante Vinicius”, para o

que se requererá sua oitiva como testemunha. 

B) Rol de pessoas que laboravam no comitê de campanha e que receberam

refeição (item 2-X)

Ainda, a partir da aferição de gastos de alimentação contabilizados, a

Coordenadoria  de  Controle  Interno  do  TRE-MT,  nos  termos  do  item  2-X  do

Parecer Técnico Conclusivo, solicitou esclarecimentos em relação aos destinatários

dos  alimentos adquiridos  junto  aos  fornecedores  Cidade  Verde  Restaurante e

Paloma Bianca Silva  da Costa,  em consonância com o art.  63 da Res.  TSE nº

23.553/2017.
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Nos esclarecimentos então apresentados, a representada  aduziu que

as refeições foram adquiridas para consumo do pessoal de apoio administrativo da

campanha que laborava no comitê de Cuiabá,  apresentando os 10 (dez) nomes

seguintes:  Otoniel  Aimore  Andrade  Rodrigues,  Anderson  Willian  da  Silva,  Gislaine

Roque  Santana  da  Campos,    Luisa  Silva  de  Arruda,  Gustavo  de  Camargo  Bucci,  

Vanderlam Santos Monteiro da Costa, Fernanda de Brito Motta, Valdimiria Souza Bento,

Sozineia Soares da Cruz e   Joilson Paulo de Miranda.  

A partir do quanto consignado pela área técnica, evidenciou-se que

somente Valmiria Souza Bento constava como registrada na prestação de contas,

contratada  para  a  atividade  de  copeira,  conforme  pagamento  do  valor  de  R$

1.000,00 realizado em 05/09/2018. Os demais nomes, contudo, parecem ter sido

inseridos quando da apresentação das contas retificadoras, posto que agora estão

registradas  as  respectivas  despesas  de  contratação.  Nada  obstante,  tendo  sido

descortinados  de  início  elementos  indiciários  de  irregularidades  quanto  à

participação dessas pessoas na campanha, mostra-se pertinente aprofundar os fatos

na presente instrução para seu correto enquadramento jurídico.

C) Lista de condutores informados pela empresa prestadora de serviço e os

que realizaram abastecimento dos veículos alugados (Item 2-XI, “a”, “h”, “i”,

“j”, “k”, “l”, “m” e “n”);

Outra irregularidade GRAVE detectada atine à omissão de despesas

relativas  aos  serviços  prestados  pelos  condutores  dos  veículos  declarados  e

abastecidos  pela  campanha  da  representada  (item  2-XI).  Consta  do  relatório

produzido pelo fornecedor de combustíveis, Saga Comércio e Serviço Tecnologia

e Informática LTDA, CNPJ nº 05.870.713/0001-20, o nome de 20 (vinte) pessoas

que atuaram ativamente na campanha da representada,   de modo coordenado,  
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direto  e  ininterrupto,  para  além  de  um  mero  apoio  descompromissado  e

voluntário de eleitor. A irregularidade eleitoral  deriva da omissão de registros

desses  nomes  na  contabilidade  oficial,  seja  como  prestadores  de  serviço

voluntários  ou  contratados  ou,  ainda,  como  doadores  de  serviço  estimável  em

dinheiro (Item 2-XI – “a”, “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”). A tabela abaixo indica os

condutores  de  veículos  responsáveis  por  abastecimentos,  que  não  foram

registrados na prestação de contas, (item “a”):
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Em  realidade,  constatou-se  que  somente  foram  registradas  as

contratações de cessão ou locação dos veículos acima apontados, sem qualquer

registro do serviço prestado pelos condutores responsáveis pelos abastecimentos. E

nem se argumente que a condução ou outros serviços de campanha correlatos se

encontram inseridos nos contratos firmados, porquanto os instrumentos anexados

na prestação de contas somente estão restritos somente à  cessão ou locação dos

veículos. 

Ainda, na tabela que segue, constam veículos supostamente locados

junto à empresa RF Locadora de Veículos LTDA, CNPJ nº 06.309.998/0001-97,

cujos  condutores  responsáveis  pelos  abastecimentos  não  foram  registrados  na

prestação de contas como prestador de serviço voluntário ou contratado e nem

tampouco como doador de serviço estimável em dinheiro.

Ainda,  chama atenção o fato de que os veículos locados pela  RF

Locadora  de  Veículos  LTDA não  parecem  pertencer-lhe,  o  que  merece  ser

aprofundado ao longo da instrução processual. 
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Confira-se, portanto, a relação dos abastecimentos e dos respectivos

responsáveis para os veículos locados junto à  RF Locadora de Veículos LTDA

(Itens “h”, “i”, “j”, “k”, “l”, “m”):

Data Placa Condutor

10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 25,
27, 30/09, 01, 02, 05 e 07/10

OBQ 9122 Priminho Antonio Riva

06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28,

29, 30/09, 
01, 02, 04, 05, 06 e 07/10/2018

ONJ 1336 Nilson Kokojiski

06, 08, 09, 10, 11, 13/09, 
02, 04, 05, 06 e 07/10/2018

QBK 9285 Paulo Juraci Ribeiro de Assis

08, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 24, 27,
30/09, 02 e 06/10/2018

QBU 5945 Gabriel Pereira Lopes

13, 17, 19, 20, 21, 24, 25/09, 
02, 03 e 05/10

QBY 0301 Aldecides de Cirqueira

05, 07, 10, 12, 14, 20, 25, 27, 29/09,
04 e 06/10

QBY 8531 Celso Paulo Banazeski

Tudo leva a crer, pois, que os referidos condutores são, em realidade,

prestadores  de  serviço  que  abasteceram  veículos  em  postos  localizados  em

diversos  municípios,  com  significativo  consumo  de  combustíveis.  Nessa

circunstância,  evidencia-se  que  o  serviço  prestado  excede  o  mero  apoio

descompromissado  e  voluntário  de  eleitores.  Pelo  contrário,  suspeita-se  que

lideranças locais  tenham sido cooptadas para a execução de atos de campanha,

tanto que  juntos, visitaram ou percorreram 33 (trinta e três) cidades10.

10 Tabaporã, Juara, Juína, Aripuanã, Colniza, Nova Xavantina, Cotriguaçu, Campo Novo do Parecis, Nova
Ubiratã, Brasnorte, Santo Afonso, Vila Rica, Colíder, Confresa, Cláudia, Alta Floresta, Santa Terezinha,
Lucas  do  Rio  Verde,  Cuiabá,  Rondonópolis,  Tangará  da  Serra,  São  Félix  do  Araguaia,  Ribeirão
Cascalheira, Barra do Garças, Primavera do Leste, Barra do Bugres, Rosário Oeste, Diamantino, São
José do Rio Claro, Poconé, Cáceres, Mirassol do Oeste e Pontes e Lacerda.
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Exatamente  08  (oito) desses  prestadores  de  serviço  omitidos,

responsáveis pela condução de veículos locados do fornecedor  RF Locadora de

Veículos LTDA, se deslocaram para diversas cidades e nelas pernoitaram, contudo

também  não  foram  contabilizados  quaisquer  gastos  com  hospedagem  e

alimentação.

01) Darci Vieira Lopes: Juína / Campo Novo do Parecis / Cotriguaçu;

02) Priminho Antônio Riva: Colniza / Juara / Juína;

03)  Nilson  Kokojiski:  Cuiabá  /  Tangará  da  Serra  /  Campo  Novo  do

Parecis / Brasnorte / Diamantino / São José do Rio Claro / Rosário Oeste;

04) Paulo Juraci Ribeiro de Assis: Cuiabá / Mirassol do Oeste / Pontes e

Lacerda / Cáceres / Cláudia / Colíder / Alta Floresta /Lucas do Rio Verde /

Barra do Garças / Primavera do Leste;

05) Aldecides de Cirqueira: São Félix do Araguaia / Ribeirão Cascalheira /

Barra do Garças / Cuiabá / Confresa;

06)  Carlos Antonio Ramos de Oliveira: Barra do Bugres /  Tangará da

Serra / Cuiabá;

07) Jessica Soares Vicente Freitas: Rosário Oeste / Nova Ubiratã;

08) Devanil Barbosa de Lima: Cuiabá / Cáceres

Ademais,  verificou-se  abastecimentos  realizados  em  horários

próximos, de um mesmo dia, conforme quadro constante no Parecer Conclusivo da

CCIA:
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Quanto  ao  tema,  destaco,  por  fim,  trecho  do  voto  proferido  pela

Exma. Juíza Vanessa Curti Perenha Gasques, relatora da Prestação de Contas (PC)

nº 0601309-65.2018.6.11.0000, sobre esta irregularidade:

“Conduzir  veículo  da  campanha  não  é  atividade  de  mero  apoiador.  Este

entendido como aquele eleitor que quer participar da campanha divulgando o

nome de seu candidato.  Sabe-se  que o envolvimento do eleitor  na campanha

eleitoral,  o  denominado apoiador,  não pode prestar serviços ao candidato na

eleição ao ponto de conduzir veículos por várias vezes, como foi registrado no

abastecimento de veículos. Não compreendo a condução de veículos vinculados à

campanha  eleitoral  como  mero  ato  de  apoio  à  candidatura,  mas  verdadeira

prestação de serviço e que, se não registrada, como doação estimável ao  menos,

configura omissão de despesa. 

Relevar esta situação na prestação de contas compromete a função fiscalizatória

da Justiça Eleitoral que passa a não ter como identificar, de fato, quem são as
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pessoas que prestam serviços  aos candidatos,  permitindo que se  extrapole  os

limites de gastos e crie-se uma situação de desigualdade no pleito.”

Nesse  sentido,  estando  postas  circunstâncias  que  afastam  a

caracterização  destas  pessoas  como  meros  apoiadores,  voluntários  e

descompromissados com a respectiva coordenação de campanha, de rigor se faz

reconhecer a irregularidade na omissão das contas.

D) Pessoas que receberam material de campanha no interior que divergem da

listagem apresentada na justificativa (item 2-XIII)

Ainda nessa toada de omissão de despesas ou de receitas estimáveis

em dinheiro (doação de serviços), constata-se a falta de registro e contabilização de

gastos com serviços de campanha prestados por  31 (trinta e uma) pessoas de

diferentes  cidades,  cujos  nomes  e  endereços  residenciais  constaram  como

destinatários de grande quantidade de material gráfico de campanha, transportados

pelas empresas Verde Transportes (14 pessoas), OTI Brasil (07 pessoas), Carvalina

Transportes  (02  pessoas),  TUT Transportes  (03  pessoas),  Viação  Xavante  (02

pessoas), Viação Juína (02 pessoas) e Fashion Tur Viagens e Turismo (01 pessoa).

A candidata se defendeu em sede de prestação de contas, alegando

que “os materiais enviados foram endereçados a correligionários e simpatizantes

no interior do Estado  para recebimento e consequente entrega aos contratados

em cada município (…) para que, só assim, a distribuição fosse feita a contento

durante a campanha”.

Acontece  que  a  argumentação  não  convence.  Primeiro,  porque,
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como  bem  pontuou  o  órgão  técnico,  “se  os  contratados  para  a  atividade  de

militância residem nas cidades de destino das mercadorias, não há razão para que

os destinatários das correspondências sejam outros,  se não estão auxiliando a

campanha”.

Segundo, porque nos municípios de Porto Estrela, Marcelândia, Alta

Floresta, Nova Maringá, Juína, Novo São Joaquim, Canarana e Pontes e Lacerda

não  houve  nenhum  registro  de  despesas  de  nenhum  contratado  para  os

serviços de militância (cabo eleitoral), daí que é de se questionar, pois enigmático,

quem  efetivamente  teria  sido  o  responsável  pela  distribuição  de  mais  de  183

quilogramas de material de campanha.

Observe-se que, ao tentar justificar uma irregularidade, a candidata

acaba por confessar outra, qual seja, a omissão das supostas pessoas nesses 08

(oito)  municípios,  contratadas  para  a  distribuição  do  material  gráfico  e

demais atividades de militância.
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Por fim, sublinhe-se que alguns desses destinatários,  tais como os

Srs. Celso Paulo Banazesk e Ismaili de Oliveira Donassan – não à toa – também

figuravam nos relatórios de condutores de veículos, cujos serviços prestados foram

sonegados – a reforçar a suspeita de que tais pessoas não são meros simpatizantes,

como forceja por fazer crer a representada.

Subsistentes,  pois,  robustos indícios  de  que a representada  omitiu

relevante  quantitativo  de  despesas  com  pessoal  contratado  ou  de  serviço

doado em seu favor (receita). Tem-se, assim, a administração ilegal de recursos

de campanha, porquanto a representada omitiu despesas com pessoal, ademais de

potencialmente  extrapolar  o  limite  de  gastos  para  a  campanha  de  Deputado

Estadual,  movimentando  verbas  sem  o  devido  trânsito  em  conta  específica  e

auferindo  receita  proveniente  de  fonte  vedada,  dentre  outros  fatos  que,  em

conjunto ou separadamente, atraem a incidência da sanção capitulada no §2º do

artigo 30-A da Lei das Eleições.

Consoante  bem  delineado  pelos  experts da  Coordenadoria  de

Controle  Interno  e  Auditoria  (CCIA)  desse  eg.  TRE/MT  em  parecer  técnico

emitido  nos  autos  da  Prestação  de  Contas  nº  0601309-65.2018.6.11.0000,  a

representada  parece  ter  estrategicamente  OMITIDO  despesas  e  receitas  de

campanha  relativas  a  serviços  prestados,  com o  propósito  de  não extrapolar  o

limite de gastos de que trata o inciso II do art. 6º da Res./TSE nº 23.553/2017, já

que  o  valor  declarado  como  despesa  de  campanha  foi  da  ordem  de  R$

961.879,2011,  além  de  ocultar  a  origem  de  receitas,  estimada  ou  financeira,

auferidas.

Importante  destacar  que  a  omissão  de  despesas  dessa  grande

11 Valor alterado para R$ 950.408,31 na PC retificadora que não foi admitida pela relatora.
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quantidade de prestadores de serviço,  bem como de gastos com hospedagem e

alimentação,  somada  ao recebimento  indireto de  receitas  provenientes  de  fonte

vedada, não decorre de mero vacilo ou descuido da representada. Longe disto, tais

irregularidades, além de aparentemente configurarem a odiosa prática de “caixa 2”

(despesas  não  contabilizadas),  teve  por  provável  finalidade  ocultar  o

extrapolamento do limite de gastos de campanha de que trata o inciso II do art. 6º

da Res./TSE nº 23.553/2017, conforme salientado no parecer técnico conclusivo.

2. DO DIREITO

O  legislador,  visando  proteger  a  moralidade  do  pleito  eleitoral  e

conferir  maior  transparência,  cominou  sanções  aos  candidatos  que  realizam  a

arrecadação de gastos e de recursos violando a legislação eleitoral, consoante art.

30-A, caput e § 2º, da Lei nº 9.504/97, in verbis: 

Art.  30-A.  Qualquer  partido  político  ou  coligação  poderá
representar  à Justiça Eleitoral,  no prazo de 15 (quinze) dias  da
diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura
de investigação judicial para apurar condutas em desacordo com
as normas desta Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos.
(Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009) 

(…) 

§ 2o  Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para
fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já
houver sido outorgado.    (Incluído pela Lei nº 11.300, de 2006) 

O tipo  legal  acima  é  aberto  e  comporta  todas  as  movimentações

financeiras  ilícitas  praticadas  pelos  candidatos  e  que  tenham  contaminado  a

campanha  eleitoral,  bem  como  vulnerado  a  moralidade  e  a  transparência  dos

gastos. 

Dessa  forma,  os  indícios  apontados  nesta  peça  são  idôneos  a
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desencadear o processamento da presente representação por realização de gastos

ilícitos. Os tribunais pátrios já se posicionaram quanto à condenação pelo art. 30-A

em caso de gastos irregulares de campanha, senão vejamos:

REPRESENTAÇÃO.  ART.  30-A  DA  LEI  Nº  9.504/97.  CAPTAÇÃO  E
GASTOS  ILÍCITOS  DE  RECURSOS  PARA  FINS  ELEITORAIS.
REJEIÇÃO  DAS  CONTAS  DE  CAMPANHA.  ILICITUDES  GRAVES.
RELEVÂNCIA JURÍDICA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. PROCEDÊNCIA
DO PEDIDO.
 A representação fundada no artigo 30-A da Lei nº 9.504/97 visa a assegurar
não só a moralidade e a lisura do pleito eleitoral, como também a igualdade
entre os candidatos. 
 As  consequências  legais  para  a  utilização  de  recursos  não  declarados,
oriundos  de  fontes  lícitas  ou  ilícitas,  são  as  mesmas,  restando  afetada  a
isonomia  do  pleito  eleitoral,  pois  haverá  campanha  com  recursos  não
declarados, pouco relevando se obtidos de boa ou má-fé.
Desnecessário  que  as  ilicitudes  identificadas  na  prestação  de  contas
apresentem  potencialidade  de  interferir  no  pleito.  Exigir  prova  da
potencialidade  resultante  dos  recursos  ou  gastos  omitidos  em face  da
campanha é tornar inócua a disposição contida no art. 30-A da Lei das
Eleições.  O  que  se  deve  perquirir  é  a  relevância  jurídica  dos  ilícitos
praticados  pelo  candidato  em face  do  pleito  eleitoral  e  não  prova  da
potencialidade do dano em face do resultado eleitoral.
 No caso, a prestação de contas do representado foi rejeitada pelas seguintes
ilicitudes: a) houve um gasto declarado com combustíveis e lubrificantes no
valor  de  R$10.000,00,  cuja  receita  não foi  declarada;  b)  as  despesas  com
material  de propaganda alçaram ao montante de R$14.574,00 e não foram
apresentados comprovantes de gastos com pessoal que pudessem viabilizar a
distribuição e a divulgação desse material impresso.
 A produção de prova que intente justificar a fonte da receita não declarada,
relativa  aos  gastos  com  combustíveis  e  lubrificantes,  bem  como  a  não
apresentação  de  comprovantes  de  gastos  com  pessoal  na  divulgação  de
propaganda  eleitoral  impressa  não  pode  ser  feita  em  processo  distinto,
posterior à rejeição de contas, em que se pede a cassação do mandato. 
 Verifica-se,  na  espécie,  captação  não  declarada  de  recursos  e,  também,
omissão de gastos realizados. 
 Há relevância jurídica nos fundamentos que ensejaram a rejeição das
contas  do  representado,  uma  vez  que  o  desvirtuamento  dos  objetivos
previstos pelo art. 30-A da Lei das Eleições macula o pleito eleitoral pela
conduta irregular do candidato que captou e não declarou os recursos
para os gastos com combustíveis e lubrificantes e, ainda, omitiu despesas
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relevantes para a divulgação e distribuição de material de campanha.
 Essas  ilicitudes,  que  comprometeram  a  prestação  de  contas  em  órbita
superior a 10% do total arrecadado, ostentam relevância jurídica idônea para
se julgar procedente o pedido de cassação do diploma.
 Pedido  julgado  procedente,  cassado  o  diploma  e,  por  consequência,  o
mandato de deputado distrital do representado.
(TRE-DF, REPRESENTAÇÃO LEI 9.504 n 443482, ACÓRDÃO n 4643 de
13/04/2012, Relator(a) SEBASTIÃO COELHO DA SILVA, Publicação: DJE
-  Diário  de  Justiça  Eletrônico  do  TRE-DF,  Tomo  083,  Data  04/05/2012,
Página 03 ) Grifo nosso

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. ART. 30-
A  LEI  N.º  9.504/97.  PRELIMINARES.  DECADÊNCIA  DA  AÇÃO.
REJEIÇÃO.  INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  30-A.
INEXISTÊNCIA.  MÉRITO.  CAPTAÇÃO  E  GASTO  ILÍCITO  DE
RECURSO.  RECURSOS  DE  ORIGEM  NÃO  IDENTIFICADA.
ILICITUDE.  OMISSÃO  DE  RECURSOS  DE  CAMPANHA.
COMPROVAÇÃO.  RELEVÂNCIA  NO  CONTEXTO  DA  CAMPANHA.
CASSAÇÃO DO MANDATO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
Preliminares 
1.  Os  fatos  imputados  na  inicial  remetem  ao  art.  30-A da  Lei  9.504/97,
estando englobados nos  limites  do pedido e dos quais a  parte  se defende.
Representação ajuizada no prazo legal de 15 (dias) da diplomação. Preliminar
de decadência rejeitada. 2. Segundo a jurisprudência do TSE as sanções de
cassação de registro ou diploma, previstos em diversos dispositivos da Lei das
Eleições, não constituem novas hipóteses de inelegibilidade (Ac. n.º 25.241,
de  22.09.2005,  rel.  Min.  Humberto  Gomes  de  Barros;  Ac.  n.º  882,  de
8.11.2005, rel. Min. Marco Aurélio; Ac. 25.295, de 20.9.2005, rel. Min. Cesár
Asfor Rocha), cujo entendimento restou consolidado pelo Supremo Tribunal
Federal  no  julgamento  da  ADIN n.º  3592/2006.  Dessa  forma,  a  partir  da
análise da jurisprudência do TSE e do STF em relação ao art. 41-A da lei n°
9.504197, por analogia, conclui-se pela constitucionalidade do art. 30-A do
mesmo diploma legal. (REPRESENTAÇÃO n° 122086, Acórdão n° 122086
de 2410812015, Relator(a) JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Relator(a)
designado(a)  HENRIQUE  PEREIRA DOS  SANTOS,  Publicação:  DJE  -
Diário  da  Justiça  Eletrônico,  Tomo 1521 Data  26/08/2015,  Página  4 e  5).
Preliminar de inconstitucionalidade do art. 30-A afastada.
Mérito
3. O art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997 dispõe que qualquer partido político ou
coligação poderá representar à Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias
da  diplomação,  relatando  fatos  e  indicando  provas,  e  pedir  a  abertura  de
investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta
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Lei, relativas à arrecadação e gastos de recursos. E que comprovados captação
ou gastos ilícitos de recursos,  para fins eleitorais,  será negado diploma ao
candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
4.  A  representação  do  art.  30-A da  Lei  nº  9.504/97  exige,  para  a  sua
procedência, além do juízo de proporcionalidade na fixação da pena, que os
recursos  ou  gastos  de  campanha  sejam  ilícitos."  (Recurso  Ordinário  n.º
262247,  Acórdão de  02/02/2017,  Relator(a)  Min.  LUCIANA CHRISTINA
GUIMARÃES LÓSSIO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
40, Data 24/02/2017, Página 58-59).
5.  Os  pontos  controvertidos  que  moldaram a  sentença  que  cassou  os
diplomas dos recorrentes são dois: utilização de recursos de origem não
identificada  (R$  90.963,18)  e  omissão  no  registro  de  despesa  com
combustível (R$ 1.110,00). (…)
16. Não soa verossímil a alegação de que a omissão do registro da despesa
com combustível  foi  doação  realizada  de  forma  graciosa  por  eleitor,  pois
mesmo nessas situações os doadores de campanha devem ser identificados,
inclusive nas doações indiretamente recebidas pelos candidatos, de modo a
viabilizar a fiscalização pela Justiça Eleitoral,  com a finalidade de reprimir
justamente a arrecadação de recursos oriundos de fontes ilícitas, nos termos
dos art. 39 da Resolução TSE n.º 23.463/15.
17.  Dada  a  gravidade  quanto  ao  montante  dos  valores  captados,
correspondendo  a  mais  de  84% dos  recursos  arrecadados  ou  a  100% dos
recursos  financeiros  que ingressaram na campanha,  a  matéria  desborda  da
mera formalidade, que se limitaria a forma como foram efetivadas os dados
contábeis,  para atingir  a materialidade perseguida pelo art.  30-A da lei  n.º
9.504/1997,  isto  é,  comprometer  os  bens  jurídicos  tutelados  pela  norma:
moralidade, lisura, higidez no processo eleitoral e a igualdade na disputa.
18. Revela-se proporcional e razoável a condenação a pena de cassação dos
diplomas, nos termos do § 2º, do art. 30-A da Lei n.º 9.504/1997, em razão da
relevância jurídica da conduta que contaminou a higidez da campanha e a
igualdade  na  disputa,  mediante  a  arrecadação  e  emprego  expressivo  de
recursos financeiros de origem ilícita, cujo modus operandi de aporte na conta
corrente de campanha, vedado pela legislação aplicável as eleições de 2016,
impede  a  constatação  precisa  da  origem  lícita  de  parcela  expressiva  do
numerário que, concretamente, financiou o gasto da campanha eleitoral dos
recorrentes.
19. Não provimento do recurso.
(TRE-TO,  RECURSO  ELEITORAL  n  25110,  ACÓRDÃO  n  25110  de
27/08/2018, Relator(a) ÂNGELA ISSA HAONAT, Publicação: DJE - Diário
da Justiça Eletrônico, Tomo 176, Data 29/08/2018, Página 3 e 4 )
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3. DO AFASTAMENTO DE SIGILO BANCÁRIO

Dispõe a Resolução TSE nº 23.553/2017:

Art.  72.  Havendo  indício  de  irregularidade  na  prestação  de
contas, a  Justiça  Eleitoral  pode  requisitar  diretamente  ou  por
delegação  informações  adicionais,  bem  como  determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para
o  saneamento  das  falhas,  com  a  perfeita  identificação  dos
documentos  ou  elementos  que  devem ser  apresentados  (Lei  nº
9.504/1997, art. 30, § 4º). 
(…)
 §  5º  Somente  a  autoridade  judicial  pode,  em  decisão
fundamentada, de ofício ou por provocação do órgão técnico,  do
Ministério  Público ou do impugnante,  determinar a quebra
dos  sigilos  fiscal  e  bancário  do  candidato,  dos  partidos
políticos, dos doadores ou dos fornecedores da campanha.

Art. 94. Os  indícios de irregularidade relativos à arrecadação
de recursos e gastos eleitorais obtidos mediante cruzamento de
informações  entre  órgãos  e  entidades  da  administração  pública
devem ser processados na forma descrita a seguir: 
(…) 
V - o Ministério Público, procedendo à apuração dos indícios,
poderá,  dentre  outras  providências: (Redação  dada  pela
Resolução nº 23.575/2018) 
a) requisitar à autoridade policial a instauração de inquérito; 
b)  requisitar  informações  a  candidatos,  partidos  políticos,
doadores,  fornecedores  e a  terceiros  para a apuração dos fatos,
além de determinar outras diligências que julgar necessárias; 
c) requerer a quebra dos sigilos fiscal e bancário de candidato,
partido  político,  doador  ou  fornecedor  de  campanha (Lei
Complementar nº 105/2001, art. 1º, § 4º);

 

Nesse sentido, considerando a natureza financeira da irregularidade

apurada no bojo da presente ação, é que se mostra necessário e adequado proceder

à quebra do sigilo bancário das contas de campanha, do candidato e, ainda, dos

mais  importantes  fornecedores  e  pessoas  envolvidas  nas  irregularidades  de
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campanha. Referida medida se mostra necessária, apta e proporcional à obtenção

das mais precisas informações que se relacionam à real movimentação financeira

correspondente  ao  período  de  campanha,  em  especial,  junto  a  fornecedores  e

pessoas envolvidas diretamente com os atos de campanha omitidos, fretamento de

voos,  aquisição  de  combustíveis,  locação  de  veículos,  prestadores  de  serviços

contratados e beneficiários de abastecimentos. 

Para  tanto,  sugere-se  o  período  compreendido  entre  o  início  da

campanha eleitoral,  16 de agosto de 2018, e a data do respectivo pleito,  07 de

outubro de 2018. Assim, mostra-se razoável aprofundar a investigação dos fatos

mediante análise da movimentação financeira das seguintes pessoas, para além das

contas vinculadas diretamente à candidata representada e a sua campanha.

Nome CPF/CNPJ Item de Irregularidade
Parecer CCIA/TRE/MT

Aliança Táxi Aéreo LTDA 02.012.015/0001-03 Item 2-VIII

Selma de Almeida Pestana de

França

632.797.541-00 Item 2-VIII

Quézia Rodrigues Costa Limoeiro 701.699.181-49 Item 2-VIII

Laura da Silva Petraglia 920.514.641-20 Item 2-VIII

Mário César Miranda Almeida 020.684.921-48 Item 2-VIII

Otoniel Aimore Andrade Rodrigues 790.056.911-15 Item 2-X

Anderson Willian da Silva 011.457.771-47 Item 2-X

Saga Comércio e Serviço

Tecnologia e Informática LTDA 

05.870.713/0001-20 Item 2-XI “a”
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Carlos Antonio Ramos de Oliveira 050.542.524-60 Item 2-XI “a”

Jessica Soares Vicente Freitas 032.662.431-70 Item 2-XI “a”

Darci Vieira Lopes 242.972.329-87 Item 2-XI “a” e “n”

Admilson dos Santos Gomes 956.369.511-91 Item 2-XI “a” e “n”

Ismaili de Oliveira Donassan 006.727.241-03 Item 2-XI “a” e “n”
Item 2-XIII

Celso Paulo Banazeski 398.858.100-30 Item 2-XI, “h” a “m”
Item 2-XIII

RF Locadora de Veículos LTDA 06.309.998/0001-97 Item 2-XI, “h” a “m”

Nilson Kokojiski 861.999.431-04 Item 2-XI, “h” a “m”

Paulo Juraci Ribeiro de Assis 948.872.331-91 Item 2-XI, “h” a “m”

Hilton Campos 080.842.621-49 Item 2-XIII

Claudia Ferraz da Silva 442.041.321-20 Item 2-XIII

Como se observa, a fim de racionalizar a presente linha investigativa,

para  além  das  pessoas  jurídicas  fornecedoras  dos  serviços  de  fretamento  de

aeronaves, abastecimentos e fornecimento de veículos, foram indicadas as pessoas

que apresentaram alguma preponderância em seu envolvimento na campanha, seja

por constar no estrito rol de passageiros dos voos, por realizar abastecimentos por

longos períodos e em distintas cidades, por figurar em mais de uma irregularidade

do  parecer  técnico  e,  por  fim,  face  a  grande  quantidade  de  material  gráfico

recebido.

É  certo  que  a  medida  encontra  fundamento  no  fato  de  que  a

transparência e a moralidade do pleito eleitoral dependem em grande medida da
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publicidade  que  se  dá  aos  gastos  com a  campanha,  mormente  em candidatura

movidas em grande parte por meio de recursos públicos (Fundo Partidário e Fundo

Especial de Financiamento de Campanha). 

4- DOS PEDIDOS 

Diante  do  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO ELEITORAL

requer: 

a) o recebimento desta representação e seu processamento de acordo com o

rito regulado pelo art. 22 da LC 64/90;

b) a citação da representada para, querendo, contestar a presente demanda

no prazo de 5 (cinco) dias (art. 30-A, §1º, Lei 9.504/97 c/c art. 22, I, “a” da

Lei Complementar 64/90); 

c) a  produção de todas as modalidades de  provas em direito admitidas,

requerendo, desde já, a utilização, como emprestada, das provas produzidas

na Prestação de Contas nº 0601309-65.2018.6.11.0000;

d) seja  expedido  ofício  à  Aliança  Táxi  Aéreo  LTDA,  localizada  no

Aeroporto Internacional Marechal Rondon, S/N, Centro, CEP 78.110-375,

Várzea Grande/MT, com o fim de que sejam prestadas informações sobre

todas  as  contratações  realizadas  nos  meses  de  julho,  agosto,  setembro  e

outubro de 2018, em favor da candidatura da deputada Janaina Greyce Riva,

com o encaminhamento dos respectivos relatórios de voos e, em especial,

que  seja  encaminhada  a  identificação  e  qualificação  do  “Comandante
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Vinicius”,  responsável pelos voos, e,  ainda,  a completa identificação dos

passageiros dos voos referentes aos dias 15/08 a 16/08 (voo 1476), 17/08 a

19/08 (voo 1481), 22/08 a 26/08 (voo 1491), 28/08 (voo 1493), voo 1497

(30/08 a 31/08) e 02/09 a 03/09 (voo 1499);

e) seja expedido ofício ao DETRAN/MT, requisitando informações acerca

dos modelos e, em especial,  a identidade dos proprietários dos seguintes

veículos,  placas:  AHZ-7235,  BXE-3997,  JGN-6559,  KHX-0195,   NJK-

4361,  QCB-8789,  QKG-2647,  NJM-7607,  NJN-3862,  NKW-6517,  NPG-

1527,  NPJ-3604,  OAP-3222,  OFN-4660,  QBA-1994,  QBB-4008,  QBO-

8987,  QBZ-4012  (item  2-XI-“a”),  OBQ-9122,  ONJ-1336,  QBK-9285,

QBU-5945, QBY-0301, QBY-8531 (item 2-XI- “h” a “m” e “n”);

f) seja expedido ofício à Assembleia Legislativa de Mato Grosso para que

forneça a esse r. Juízo que informe se houve algum afastamento legal ou

viagem de serviço, realizadas pelas servidoras Laura da Silva Petraglia e

Selma de Almeida Pestana de França  ,   respectivamente nas datas de 20 e

21 de agosto e 13 de setembro de 2018. Igualmente, que seja encaminhada a

esse r. Juízo cópia das folhas de ponto das referidas servidoras, relativas aos

meses de agosto, setembro e outubro de 2018, com informação acerca da

realização de pagamentos de diárias a tais servidoras nesse mesmo período;

g) seja decretado do afastamento do sigilo bancário de todas as contas de

depósitos,  contas  de  poupança,  contas  de  investimento  e  outros  bens,

direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras pelas pessoas físicas

e jurídicas abaixo relacionadas, no período também informado no quadro

abaixo, sendo sugerido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da comunicação

do  Banco  Central  às  instituições  financeiras,  para  que  estas  cumpram a
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determinação: 

NOME CPF/CNPJ Período de Afastamento

Janaina Greyce Riva 026.485.971-58 16/08/2018 a 07/10/2018

Eleição 2018 – Janaina Greyce Riva 31.234.038/0001-52 16/08/2018 a 07/10/2018

Aliança Táxi Aéreo LTDA 02.012.015/0001-03 16/08/2018 a 07/10/2018

Selma de Almeida Pestana de França 632.797.541-00 16/08/2018 a 07/10/2018

Quézia Rodrigues Costa Limoeiro 701.699.181-49 16/08/2018 a 07/10/2018

Laura da Silva Petraglia 920.514.641-20 16/08/2018 a 07/10/2018

Mário César Miranda Almeida 020.684.921-48 16/08/2018 a 07/10/2018

Otoniel Aimore Andrade Rodrigues 790.056.911-15 16/08/2018 a 07/10/2018

Anderson Willian da Silva 011.457.771-47 16/08/2018 a 07/10/2018

Saga Comércio e Serviço Tecnologia e

Informática LTDA 

05.870.713/0001-20 16/08/2018 a 07/10/2018

Carlos Antonio Ramos de Oliveira 050.542.524-60 16/08/2018 a 07/10/2018

Jessica Soares Vicente Freitas 032.662.431-70 16/08/2018 a 07/10/2018

Darci Vieira Lopes 242.972.329-87 16/08/2018 a 07/10/2018

Admilson dos Santos Gomes 956.369.511-91 16/08/2018 a 07/10/2018

Ismaili de Oliveira Donassan 006.727.241-03 16/08/2018 a 07/10/2018

Celso Paulo Banazeski 398.858.100-30 16/08/2018 a 07/10/2018

RF Locadora de Veículos LTDA 06.309.998/0001-97 16/08/2018 a 07/10/2018

Nilson Kokojiski 861.999.431-04 16/08/2018 a 07/10/2018
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Paulo Juraci Ribeiro de Assis 948.872.331-91 16/08/2018 a 07/10/2018

Hilton Campos 080.842.621-49 16/08/2018 a 07/10/2018

Claudia Ferraz da Silva 442.041.321-20 16/08/2018 a 07/10/2018

Requer-se igualmente seja oficiado ao Banco Central do Brasil para

que:

I - Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)

com o  intuito  de  comunicar  exclusivamente  às  instituições  financeiras  com as

quais o referido advogado tem ou teve relacionamento no período do afastamento

do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades;

II - Transmita em 10 dias à Secretaria de Pesquisa e Análise da Procuradoria Geral

da  República  –  SPEA/PGR,  observando o modelo de  leiaute  e  o  programa de

validação  e  transmissão  previstos  no  endereço  eletrônico

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br,  cópia  da  decisão/ofício  judicial  digitalizado  e

todos  os  relacionamentos  do  advogado  obtidos  no  CCS,  tais  como  contas

correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que

o  referido  advogado  apareça  como  co-titular,  representante,  responsável  ou

procurador), bem como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões

de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras;

III  -  Comunique  imediatamente  às  instituições  financeiras  o  teor  da  decisão

judicial  de  forma  que  os  dados  bancários  do  advogado  sejam  transmitidos

diretamente à Secretaria de Pesquisa e Análise – SPEA/PGR, no prazo de 30 dias,

conforme modelo de leiaute  estabelecido pelo Banco Central  na  Carta-Circular
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3.454,  de  14  de  junho  de  2010  e  determinado  às  autoridades  judiciárias  pela

Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 09 de

agosto de 2010;

IV  -  Comunique  imediatamente  às  instituições  financeiras  o  teor  da  decisão

judicial  de  forma  que  os  dados  bancários  do  investigado  sejam  submetidos  à

validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – Leiaute de Sigilo Bancário,

disponível no endereço eletrônico https: //asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

V –  Informe às  instituições  financeiras  que  o  campo “Número de  Cooperação

Técnica” seja preenchido com a seguinte referência: 001-MPF-003825-68     e que os

dados  bancários  sejam  submetidos  ao  programa  “VALIDADOR  BANCÁRIO

SIMBA” e transmitidos por  meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO

SIMBA”,  ambos  disponíveis  no  endereço  eletrônico

https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

VI  –  Informe  às  instituições  financeiras  que  os  documentos  relacionados  à

Cooperação Técnica  001-MPF-003825-68 não contemplados pela Carta-Circular

3.454 devem ser encaminhados,  com a observância das cautelas necessárias ao

resguardo do sigilo, ao endereço PROCURADORIA DA REPUBLICA - MATO

GROSSO/DIAMANTINO – AV. MIGUEL SUTIL, Nº 2.625, ESQUINA RUA J.

MÁRCIO (R. NESTELAUS D) – CUIABÁ-MT – CEP 78.030-010;

VII – Em caso de dúvidas, o endereço eletrônico para contato com a Secretaria de

Perícia,  Pesquisa  e  Análise  -  SPPEA/PGR  é:  pgr-simba@mpf.mp.br,  e  para

correspondências  o endereço da  SPPEA/PGR é o seguinte:  PROCURADORIA

GERAL  DA REPÚBLICA –  ANEXO  III  -  SAS  QUADRA 3  BLOCO  J  –

BRASÍLIA-DF – CEP 70.070-925;
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h) posteriormente, que seja colhido o depoimento pessoal da representada

Janaina  Greyce  Riva  e,  ainda,  determinada  a  oitiva  das  seguintes

testemunhas:

- Comandante Vinicius,  piloto de aviação civil,  qualificação a ser obtida pela

diligência de item “d” deste pedido, com endereço na Aliança Táxi Aéreo LTDA,

localizada  no  Aeroporto  Internacional  Marechal  Rondon,  S/N,  Centro,  CEP

78.110-375, Várzea Grande/MT (item 2-VIII);

- Laura da Silva Petraglia, servidora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso,

inscrita  no  CPF  sob  o  n.  920.514.641-20,  residente  na  Avenida  Loteamento

Tropical Ville, n.11, apto 103, Parque Residencial, Cuiabá-MT e com domicílio

necessário na ALMT, localizada à Avenida André Maggi, nº 06, Centro Político,

Cuiabá-MT (item 2-VIII);

- Anderson Willian da Silva, brasileiro, portador do CPF nº 011.457.771-47, com

endereço na Travessa D, nº 4,  Qd 21, CEP 78.118-180, Cohab Dom Orlando,

Várzea Grande/MT (item 2-X);

- Eleide Maria Correa, brasileira, representante legal da empresa Saga Comércio

Serviço Tencologia e Informática Ltda (CNPJ n. 05.870.713/0001-20), inscrita no

CPF sob o n. 317.873.121-00, residente na Rua Oriente Tenuta, casa 09, Quadra

01, Consil, Cuiabá-MT (item 2-XI-“a”);

-  Ana Paula Morelli de Sales, representante legal da RF Locadora de Veículos

LTDA, portadora do CPF nº 801.772.391-15, com endereço na Av. Cerrados S/N,

edifício San Juan, Apto. 32, Jardim Cerrado, CEP 78.115-851, Várzea Grande/MT

(item 2-XI- “h” a “m”);

-  Paulo Juraci Ribeiro de Assis, servidor da Prefeitura Municipal de Cuiabá,

inscrito  no  CPF sob o  n.  948.872.331-91,  residente  a  Rua 8,  nº  195,  B:  Boa
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Esperança, Cuiabá-MT (item 2-XI- “h” a “m”);

i) ainda,  sugere-se  a  este  r.  Juízo  a  oitiva  das  seguintes  testemunhas,  a

critério de Vossa Excelência:

- Mario Cesar Miranda Almeida,  brasileiro, portador do CPF nº 020.684.921-

48, com endereço na Rua Montevideu, 22, qda 22, CEP 78058-599, Jardim das

Américas, Cuiabá/MT (item 2-VIII);

-  Ismaili  de  Oliveira  Donassan,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº  006.727.241-03,

residente a Rua Bolívia, nº 59, Jardim América, Colíder-MT (itens 2-XI- “a” e “n”

e 2-XIII);

-  Celso Paulo Banazesk, inscrito no CPF sob o n. 398.858.100-30, residente a

Rua Rosalina Provasi Ribeiro,11, Setor Norte, Centro, Colíder-MT ou podendo

ser encontrado na Avenida Tancredo Neves, 1010, Centro, Colíder-MT (itens 2-

XI- “h” a “m” e 2-XIII);

- Nilson Kokojiski, inscrito no CPF sob o n. 861.999.431-04, residente a Avenida

C, Lote 06, Quadra 10, Parque Residencial Tropical, Cuiabá-MT (item 2-XI- “h” a

“m”);

j)  ao  final,  após  o  regular  processamento  do  feito,  que  seja  julgada

procedente  a  presente  representação  para  condenar  a  representada  às

sanções previstas nos § 2º do art. 30-A da Lei nº 9.504/97. 

Cuiabá, 07 de janeiro de 2019.

\(documento assinado digitalmente)
PEDRO MELO POUCHAIN RIBEIRO

Procurador Regional Eleitoral
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