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Eleitoral. Eleições 2020. Prestação de contas. Realização de depósito
acima do limite legal. Recursos próprios não comprovados. RONI. Re-
colhimento de valor referente à atualização monetária e aos juros mo-
ratórios. Extratos bancários. Ausência. Desaprovação.

1. Doação de recursos financeiros próprios por meio de depósito em
dinheiro contraria o art. 21, § 1o, da Resolução 23.607/2019, do Tribunal
Superior Eleitoral.

2. Em razão de a totalidade dos recursos de campanha ser provenien-
te de depósito em dinheiro de recursos próprios, pode a Justiça Eleito-
ral “exigir do candidato a apresentação de documentos comprobató-
rios da respectiva origem e disponibilidade” (art. 61, caput, da Resolu-
ção TSE 23.607/2019).

3. Além do montante referente a recursos de origem não identificada,
também deve ser devolvido ao Tesouro Nacional o valor relativo à atu-
alização monetária e aos juros moratórios (art. 32, § 3o, da Resolução
23.607/2019, do TSE).

4. Caracteriza  ilicitude  grave  ausência  de  apresentação  de  extratos
bancários, de todo período de campanha e em sua forma definitiva,
referentes às contas abertas para movimentar  outros recursos (art.
53, inciso II, alínea a, da Resolução TSE 23.607/2019).

5. Parecer por não provimento do recurso.
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1 RELATÓRIO

1. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença que desaprovou

as contas do recorrente  devido às  seguintes ilicitudes: (a) realização de de-

pósito em dinheiro de valor superior a R$ 1.064,10; (b) não comprovação da

origem de recursos próprios (R$ 2.314,00); (c) ausência de extratos bancários

no formato definitivo e abrangendo todo o período de campanha da conta

bancária referente a “outros recursos”. Em que pese ao fato de que o candida-

to devolveu ao Tesouro Nacional  esse montante, o sentenciante ainda deter-

minou devolução da quantia referente aos juros moratórios e à atualização

monetária, nos termos do art. 32, § 3o, da Resolução 23.607, de 17 de dezem-

bro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral.

2. O recorrente alega que: (a) realizou devolução integral e espontânea

dos R$ 2.314,00, de modo que não cabe falar em nova devolução; (b) é isento

de declarar imposto de renda, e o valor utilizado na campanha não ultrapas-

sou o limite imposto no art. 27, caput, da Resolução TSE 23.607/2019; (c) mes-

mo não sendo necessária comprovação da origem do recurso, conforme en-

tendimento jurisprudencial, o documento juntado (cartão do Cadastro Nacio-

nal da Pessoa Jurídica) é apto a tal comprovação, pois é mototaxista devida-

mente inscrito no CNPJ e dessa fonte de rendimento reuniu os recursos neces-

sários para o depósito, não havendo outro meio de comprovação. 

3. É o relatório.

2 DISCUSSÃO

4. O recurso é tempestivo. A sentença foi publicada em 12 de fevereiro de

2021, sexta-feira (Diário da Justiça eletrônico 35), e o recurso foi interposto em

16 de fevereiro de 2021 (terça-feira); portanto, no prazo de três dias previsto

no art. 85, caput, da Resolução 23.607, de 17 de dezembro de 2019, do Tribunal

Superior Eleitoral.1

1 “Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no
prazo de 3 ([...]) dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei no
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5. O recorrente insurge-se contra a sentença que, considerando ausência

de comprovação da origem dos recursos próprios aplicados na campanha, por

meio de depósito em dinheiro e de extratos bancários, desaprovou suas con-

tas e o condenou  a recolher ao Tesouro Nacional o valor correspondente à

atualização monetária e aos juros moratórios, tendo em vista que a devolução

do montante considerado de origem não identificada somente ocorreu após

sua utilização.

6. A discussão gira em torno do art. 61 da Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 61. No caso de utilização de recursos financeiros próprios, a Justiça
Eleitoral pode exigir do candidato a apresentação de documentos com-
probatórios da respectiva origem e disponibilidade.

Parágrafo único. A comprovação de origem e disponibilidade de que tra-
ta este artigo deve ser instruída com documentos e elementos que de-
monstrem a procedência lícita dos recursos e a sua não caracterização
como fonte vedada.

7. O recorrente argumenta que valor dos recursos financeiros próprios utili-

zados na campanha não ultrapassou o limite do art. 27,  caput, da Resolução

TSE 23.607/2019 para as pessoas isentas de declarar imposto de renda e que

não há necessidade de comprovar origem dos recursos utilizados, pois obede-

cem àquele limite.

8. Não assiste razão ao recorrente.

9. O candidato fez depósito em dinheiro de R$ 2.314,00, em desconformida-

de com o art. 21, § 1o, da Resolução TSE 23.607/2019. Este exige transferência

eletrônica entre contas bancárias do doador e do beneficiário ou cheque cru-

zado e nominativo, para doações iguais ou superiores a R$ 1.064,10. O objetivo

da norma é garantir controle eficaz das contas dos candidatos, assegurando

transparência no processo eleitoral.

10. Diante  disso,  o  juízo eleitoral,  com base no art.  61  da  Resolução TSE

23.607/2019, intimou o candidato para comprovar a origem dos recursos pró-

prios. Em resposta, afirmou que “é Mototaxista no município de Jaboatão dos

9.504/1997, art. 30, § 5o). [...]”.
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Guararapes,  devidamente inscrito no CNPJ sob no 21.806.000/0001-53,  onde

tem como Capital Social R$ 3.000,00” e que o montante depositado na campa-

nha provém dessa fonte de rendimento e não ultrapassou os 10% do limite de

isenção do imposto de renda. Apresentou comprovante de inscrição no CNPJ

e documento que indica o valor do capital social. 

11. O art. 27 da Resolução TSE 23.607/2019 trata de dois limites para doações

em favor de candidaturas: (a) no caput, refere-se à doação realizada por pes-

soas físicas, limitada a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no

ano anterior à eleição; (b) no § 1o, versa disponibilização de recursos em favor

da campanha do próprio candidato, restrita a 10% do limite de gastos de cam-

panha no cargo pretendido. O art. 27, § 8o, por tratar de aferição de limite de

doação de contribuinte dispensado de apresentação de declaração de ajuste

anual do imposto de renda, refere-se a doação de pessoa física, cuja base de

cálculo para aferição do limite de doação são os rendimentos brutos auferidos

no ano anterior à eleição.

12. Doação de recursos próprios de candidato para a própria campanha obe-

dece a limite próprio, cuja base de cálculo é o valor do limite de gastos para o

cargo pretendido.

13. No caso, trata-se de utilização de recursos próprios, cuja origem não foi

comprovada, pois, como bem fundamentou o juízo eleitoral, a documentação

apresentada pelo candidato “também não permite a presunção de disponibili-

dade dos recursos em questão, seja pelo tempo decorrido desde 03/02/2015,

data da última alteração cadastral junto à Receita Federal (v. Id. 77752635),

seja pela ausência de relação direta entre o capital declarado e os rendimentos

obtidos”.

14. Ausentes outros elementos comprobatórios, como, por exemplo, extra-

tos bancários demonstrando que já possuía a quantia, não há como verificar a

origem dos recursos próprios empregados pelo candidato, caracterizando-se
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como recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do art. 32, § 1o,

inc. IV, da Res. TSE 23.607/2019.2 

15. De acordo com a equipe técnica, o valor total aplicado na campanha do

candidato foi de R$ 2.624,00, sendo R$ 310,00 em recursos estimáveis em di-

nheiro, de modo que o montante depositado (R$ 2.314,00) corresponde a 88%

dos recursos utilizados na campanha e a 100% dos recursos financeiros, o que

demonstra ainda mais a gravidade do ilícito.

16. O recorrente ainda aduz que procedeu à devolução integral e espontâ-

nea dos recursos próprios utilizados e, por isso, “não há o que se falar em

nova devolução e desaprovação das contas eleitorais”, em razão de se confi-

gurar duplicidade indevida (bis in idem). Esse argumento tampouco deve pros-

perar.

17. O juiz de primeiro grau não determinou devolução de R$ 2.314,00, mas

apenas recolhimento do montante referente à atualização monetária e aos ju-

ros moratórios, nos termos do art. 32, § 3o, da Resolução TSE 23.607/2019.3 Tal

determinação foi acertada, pois, de acordo com o art. 32, § 4o, o disposto no

§ 3o “não se aplica quando o candidato ou o partido político promove espontâ-

nea e imediatamente a transferência dos recursos para o Tesouro Nacional,

sem deles se utilizar”, o que não ocorreu no caso. 

18. O candidato somente efetuou devolução do montante de R$ 2.314,00

após sua utilização, o que enseja recolhimento também da atualização mone-

tária e dos juros moratórios,  além de  desaprovação das contas, conforme o

art. 32, § 7o, da Resolução TSE 23.607/2019, segundo o qual “A devolução ou a
2 “Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos

políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia
de Recolhimento da União (GRU).
§ 1o Caracterizam o recurso como de origem não identificada: [...]
IV – as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, §  1o, desta Resolu-
ção quando impossibilitada a devolução ao doador; [...]”.

3 “Art. 32. [...] 
§ 3o Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na taxa
aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Te -
souro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhi-
mento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.”
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determinação de devolução de recursos recebidos de origem não identificada

não impede, se for o caso, a desaprovação das contas, quando constatado

que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente, dos recursos ilíci-

tos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei no

9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar no 64/1990 e do art. 14, § 10, da

Constituição da República.”

19. A equipe técnica também constatou que o prestador de contas não apre-

sentou extratos bancários de todo período de campanha e em sua forma defi-

nitiva, referentes às contas abertas para movimentar outros recursos, confor-

me determina o art. 53, inc. II, alínea a, da Resolução TSE 23.607/2019.

20. A ilicitude é grave, pois impede controle, por parte da Justiça Eleitoral,

das movimentações financeiras ocorridas na campanha, o que compromete a

regularidade das contas.

21. Portanto,  deve-se  manter  desaprovação das  contas  e  condenação de

“recolhimento  ao  Tesouro  Nacional  do  valor  correspondente  à  atualização

monetária e aos juros moratórios, calculados com base na taxa aplicável aos

créditos da Fazenda Pública, incidentes sobre o valor de R$ 2.314,00, desde a

data do depósito em questão (29/10/2020, conforme se infere do documento

de Id. 73809072)”.

3 CONCLUSÃO

22. Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina por não provimen-

to do recurso.

Recife (PE), 27 de abril de 2021.

[Assinado eletronicamente.]

WELLINGTON CABRAL SARAIVA 
Procurador Regional Eleitoral 
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