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EMENTA
 

 
 
 
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS E REPRESENTAÇÃO ELEITORAL.
AUTONOMIA. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. GASTOS EXPRESSIVOS COM
COMBUSTÍVEIS. ARRECADAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RELEVÂNCIA JURÍDICA. PREJUÍZO À LISURA DO PLEITO
ELEITORAL. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. CASSAÇÃO DO MANDATO. RECURSO
DESPROVIDO.
 
1. A prestação de contas de campanha e a representação eleitoral são ações diversas
e o resultado atingido em uma não vincula ,necessariamente, a decisão a ser proferida
na outra.
 
2. Não havendo elementos probatórios suficientes para comprovar os gastos
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excessivos com combustíveis, a representação não merece proceder nesse ponto.
 
3. Os valores de origem não identificada, detectados na prestação de contas dos
candidatos, cujo montante representa 48,07% do total de recursos arrecadados não
devem ser encarados como “meros erros formais”, uma vez que são graves, a ponto
de comprometerem a lisura do pleito.
 
4. Para a incidência do art. 30-A da Lei n° 9.504197, é necessária a aferição da
relevância jurídica do ilícito, já que a cassação do mandato ou do diploma deve ser
proporcional à gravidade da conduta e à lesão ao bem jurídico protegido pela norma.
Precedentes.
 
5.A ilegalidade qualificada, caracterizada pela má-fé do candidato é um dos elementos
para a aferição da gravidade da conduta ilegal, estando demonstrada na hipótese.
 
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACÓRDÃO
 

 
 

 
 

 
 
                                                Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, O Doutor Ramon
Cândido da Silva fez sustentação oral em nome do recorrente Haicer Sebastião Pereira Lima. O
Procurador Regional Eleitoral, Doutor Célio Vieira da Silva, reiterou o parecer escrito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral. ACORDAM os Membros do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ELEITORAL, para manter a cassação dos diplomas e, por consequência, do mandato
dos Representados Haicer Sebastião Pereira Lima e Marcos Pereira de Macedo, devido ao
comprovado recebimento de recursos de origem não identificada, nos termos do voto da Relatora,
que foi acompanhado, também, pelo Presidente da Corte, Desembargador Itaney Francisco
Campos..
 
 
 
 
 
 
 

                                                
Goiânia, 01/09/2022
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ANA CLÁUDIA VELOSO MAGALHÃES
 

 Relatora
 

 
 

 
 

 
 

RELATÓRIO
 

 
  

Trata-se de Recurso Eleitoral oposto por HAICER SEBASTIÃO
PEREIRA LIMA e MARCOS PEREIRA DE MACEDO em face da sentença de ID
36861474, proferida pelo Juiz da 029° Zona Eleitoral de Posse/GO que, julgou
procedentes os pedidos contidos na Representação por Captação ou Gastos Ilícitos
de Recursos para Fins Eleitorais, cassando os seus diplomas de Prefeito e Vice-
Prefeito de Iaciara/GO, com fulcro no art. 30-A, caput, §§ 1º e 2.ª, da Lei n.º 9.504/97,
c/c art. 22 da Lei Complementar n.º 64/90, e art. 31 da Resolução TSE n.º
23.607/2019.
 

Sustentam não ter sido comprovada má-fé dos Recorrentes na prestação
de contas, uma vez que agiram em conformidade com o ordenamento jurídico
brasileiro, cumprindo os prazos e as diligências determinadas nos autos de processo,
não impondo qualquer óbice à fiscalização pela Justiça Eleitoral.
 

Os Recorrentes asseveram com a inexistência de elementos probatórios
da suposta utilização de funcionários da Prefeitura de Iaciara-GO como "laranjas" na
campanha eleitoral, nem o suposto intuito de ocultar doadores, fatos já apreciados na
AIJE nº 0600612-40.2020.6.09.0029, que investigou o uso de servidores como “curral
eleitoral” sendo o pedido julgado improcedente.
 

Acerca da capacidade financeira dos doadores Jean Bragança Andrade e
Israel Moura Filho, este último beneficiário do auxílio emergencial, argumentam que
não era razoável exigir que os candidatos investigassem a vida de cada um deles, pois
as ofertas foram realizadas de livre e espontânea vontade. Afinal, inexiste no
ordenamento jurídico brasileiro qualquer exigência de comprovação da capacidade
financeira pelos doadores.
 

Afirmam que a doação efetivada pelo Sr. Israel é oriunda de recursos
próprios e também dos rendimentos mensais de sua esposa, que percebia
remuneração mensal de R$ 5.456,70 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais
e setenta centavos) pelo exercício de função pública, conforme contracheque anexado
nos autos, a demonstrar a sua capacidade financeira para contribuir na campanha dos
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Recorrentes.
 

Perfilham que as doações indicadas na petição inicial da Representação
não foram realizadas de maneira simultânea, esclarecendo que os recursos eram
entregues no comitê de campanha em dias diversos e o depósito bancário era feito
somente uma vez na semana, conforme orientação do coordenador de campanha.
 

Alegam que a constatação da irregularidade consistente no depósito
efetuado direto na boca do caixa, embora vedado pela legislação eleitoral, não deve
implicar em reprovação das contas, mas tão somente na aprovação com ressalvas.
 

Afirmam ainda que a Sra. Valquíria Maria de Carvalho entregou a doação
no comitê eleitoral, sem exigir recibo, e que foram realizados três depósitos no valor
de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme
depoimento colhido em juízo e documentos juntados na prestação de contas.
 

Aduzem que as doações recebidas de valor superior ao limite estabelecido
pela Resolução TSE nº 23.607/2019 configuram-se como meros erros formais, não tão
graves a ponto de comprometer as contas de campanha, considerando-se a
quantidade ínfima de valores e a identificação nominal de cada um dos depósitos.
 

Entendem ser aplicável o preceito constitucional da presunção de
inocência e o princípio eleitoral dele decorrente, “in dubio pro candidato”, pois
inexistiram doações de fontes vedadas e as testemunhas, sob juramento, declararam
ter realizado as doações de livre e espontânea vontade, não havendo que se falar em
ocultação de doador ou fonte do recurso.
 

Quanto às alegações do representante ministerial e do juízo a quo, de
aglomeração no comitê de campanha e serem de origem vedada e não identificada as
doações, afirmam não existirem provas, porquanto pautaram pela boa-fé,
apresentando todos os documentos necessários em sua prestação de contas.
 

Asseveram que em Representação Eleitoral análoga, o douto juízo a quo
destacou que para serem cassados os diplomas dos Representados, a ação deveria
ser baseada em provas robustas e as irregularidades existentes na prestação de
contas, discutida naquela ação, caracterizavam meros erros formais, demonstrando
clara incoerência, pois na sentença ora recorrida o nobre julgador fundamentou sua
decisão em suposições, indícios e sem nenhuma prova do alegado pelo representante
ministerial.
 

No tocante aos gastos com combustível, ressaltam que a sentença de
primeiro grau fundamentou em gastos expressivos, sem nenhum registro de carreata,
com 4 (quatro) veículos registrados, tratando-se de mera presunção, pois se tratam de
gastos razoáveis, considerando a quantidade de veículos registrados e a
quilometragem percorrida diariamente para realizar diligências, não refletindo ilícitos e
nem gastos irregulares.
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Afirmam terem sido apresentados todos os documentos capazes de
demonstrar a transparência das contas e as irregularidades apontadas ensejariam
meras ressalvas, não tendo havido má-fé, sendo possível a aplicação dos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade. Argumentam também que a cassação dos
diplomas dos recorridos constitui excessiva onerosidade, não apenas à atividade
política mas também ao exercício democrático dos cidadãos que neles votaram, não
sendo cabível a aplicação do disposto no artigo 30-A, da Lei das Eleições.
 

Ao final requerem, o conhecimento e no mérito integral provimento do
recurso eleitoral reformando a sentença ora impugnada, para revogar a determinação
da cassação dos diplomas eleitorais dos recorrentes e suspensos os efeitos da
sentença de primeiro grau, até decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do
artigo 257, §2º, do Código Eleitoral.
 

Em sede de contrarrazões, o representante do Ministério Público Eleitoral
manifesta pelo conhecimento, e, no mérito, o desprovimento do recurso eleitoral,
mantendo-se incólume a decisão do juízo monocrático eleitoral que julgou procedente
o pedido contido na Representação por Captação e Gastos Ilícitos de Recurso para
fins eleitorais, para cassar os diplomas e, por consequência, os mandatos de HAICER
SEBASTIÃO PEREIRA LIMA e MARCOS PEREIRA DE MACEDO, nos termos do
artigo 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504/1997. (ID 36861494) (ID 36964355).
 

É o relatório.
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO
  

Trata-se de Recurso Eleitoral oposto por HAICER SEBASTIÃO PEREIRA
LIMA e MARCOS PEREIRA DE MACEDO, candidatos eleitos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito, respectivamente, no Município de Iaciara, pugnando pela reforma da
sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo representante do Ministério
Público Eleitoral Dr. Frederico Ramos Machado, reconhecendo a prática de captação
ilícita de recursos para fins eleitorais, cassando os diplomas dos Recorrentes.
 

Em desfavor dos ora recorrentes foram propostas 04 (quatro) ações,
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protocolizadas sob os números 0600612-40 (AIJE), 060001-53 (AIME), 0600359-52
(Prestação de Contas) e a objeto de desse recurso, 0600040-50 (ACIR). Nas duas
primeiras os efeitos das sentenças já se tornaram imutáveis pelas vias recursais
ordinárias e extraordinárias.
 

No que pertine ao julgamento acostado aos autos de processo número
0600359-52.2020.6.09.0029, os efeitos da sentença que julgou desaprovadas as contas
eleitorais dos ora Recorrentes, ainda não encontram-se imutáveis, já que HAICER
SEBASTIÃO PEREIRA LIMA e MARCOS PEREIRA DE MACEDO opuseram agravo da
decisão que inadmitiu o recurso especial eleitoral, encontrando-se o feito no Tribunal
Superior Eleitoral.
 

Contudo, a jurisprudência do TSE está sedimentada no sentido de que a
“ação” de prestação de contas é autônoma em relação à representação capitulada no art.
30-A da Lei das Eleições, de modo que o resultado de uma não vincula necessariamente
a decisão da outra. Assim, como bem ressaltado, pelo digno magistrado Denis Lima
Bonfim- Juiz Eleitoral Respondente da 029ª ZGO-, afasta-se, eventual, arguição de
litispendência, coisa julgada, ou vinculação entre as ações, pois, além das gritantes
distinções existentes, a própria lei autoriza a propositura de representação eleitoral, com o
fim de apurar a existência de irregularidades nas contas de campanha, e prevê a sanção
de negação ou cassação de diploma, coexistindo, de modo autônomo e distinto, o
procedimento de prestação de contas e a representação por captação e gastos ilícitos de
recursos eleitorais.
 

Entender de modo diverso seria reconhecer a manifesta inocuidade da
previsão contida no art. 30-A, o que ocasionaria um verdadeiro esvaziamento da norma.
 

Neste diapasão, os entendimentos dos Egrégios TSE e TRE-GO:
 

ELEIÇÕES 2016 . REPRESENTAÇÃO. ART. 30-A DA LEI 9.504/97. ARRECADAÇÃO DE

RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA . NÃO COMPROVAÇÃO DA ILICITUDE DOS

RECURSOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 5. O entendimento adotado

pelo Tribunal a quo - no sentido de que o processo de prestação de contas é autônomo em

relação à representação prevista no art. 30-A da Lei 9.504/97 - está em consonância com a

jurisprudência desta Corte Superior, que já decidiu o seguinte: "A prestação de contas de
campanha e a ação de investigação judicial eleitoral são ações diversas e o resultado
atingido em uma não vincula necessariamente a decisão a ser tomada na outra, não

bastando, assim, que as contas tenham sido reprovadas para que se chegue, automaticamente,

à aplicação das severas sanções do art. 30-A da Lei nº 9.504/97" (RO 4434-82, rel. Min.

Henrique Neves da Silva, DJE de 1º.4.2014). (...) Agravo regimental a que se nega provimento.

(TSE - AgR em Agravo de Instrumento nº 67414/PA [Acórdão de 03/12/2019]. Relator: Min.

Sergio Silveira Banhos. Publicado no DJe de 07/02/2020, págs. 43/44 - grifei)
 
REPRESENTAÇÃO. ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. ARTIGO 30-A.

LEI N. 9.504/1997. PRELIMINARES AFASTADAS. ARRECADAÇÃO E GASTOS DE

RECURSOS DE CAMPANHA. DESCUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO ELEITORAL.

UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO ERÁRIO POR MEIO DE CARTÃO DE DÉBITO. AUSÊNCIA

DE COMPROVAÇÃO DO USO ESCORREITO DE VERBA PÚBLICA. APTIDÃO PARA

VULNERAR O BEM JURÍDICO PROTEGIDO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE. [...]. 2.
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Representação por captação e gastos ilícitos de campanha (art. 30-A da Lei 9.504/97) e a
Prestação de Contas são ações que tutelam bens jurídicos distintos e, quando julgadas,
produzem resultados independentes e não vinculados entre si, não havendo necessidade

de sobrestamento da primeira. [...]. (TRE-GO - RP: 060372123 GOIÂNIA - GO, Relator:

ZACARIAS NEVES COÊLHO, Data de Julgamento: 27/01/2020, Data de Publicação: DJ - Diário

de justiça, Data 31/01/2020) (grifos nossos).
 
Adentro, pois, ao exame do mérito.

 
Importa ressaltar que os fatos já apurados na AIJE nº 0600612-

40.2020.6.09.0029 são diversos dos aqui examinados. Naquela ação, investigava-se a
suposta prática de abuso do poder político e econômico, sob o fundamento de que os
investigados contrataram ao longo de todo o mandato, no período de 2017 a 2020,
centenas de servidores, denominados “eleitores de viveiro”, para prestarem serviços
públicos em cargos e funções comissionados.
 

Nesta ação, o pedido de cassação dos diplomas dos Recorrentes teve como
fundamento duas espécies de irregularidades detectadas na prestação de contas: 1)
gastos expressivos com combustível; e 2) doações de origem não identificada.
 

Analiso cada uma delas:
  
1) SUPOSTOS GASTOS EXPRESSIVOS COM COMBUSTÍVEIS
  

O representante do Ministério Público Eleitoral fundamenta o pedido contido
na presente Representação em gastos expressivos com combustível, desproporcionais à
quantidade de veículos utilizados na campanha eleitoral, indicando a doação ou uso de
combustível por terceiros alheios à campanha.
 

Da sentença proferida na prestação de contas dos Recorrentes consta:
 

“Considerando que as doações de combustível a outros candidatos
totalizaram 885 litros, o candidato teria utilizado, sozinho, 1.400 litros no
período de 29 dias (contados a partir da primeira nota de abastecimento), em
apenas 4 veículos declarados.
 
Esse quadro resultaria em 48,27 litros por dia. Se considerarmos que o gasto
médio de combustível por quilômetro rodado é de 10 km/l, cada veículo teria
percorrido, por dia, 120 km, totalizando a marca de 482,7 km diários.
 
Isso significa, por fim, que em 29 dias os prestadores teriam percorrido quase
14 mil quilômetros. Tal realidade é completamente desproporcional e não
condizente com a realidade do município de Iaciara-GO, que tem área
territorial de 1.625,284 km²”.
 
Já a sentença proferida na Representação baseou-se exclusivamente no

depoimento de Walter Esperidião de Sousa, coordenador da campanha dos Recorrentes.
As declarações prestadas por esse são de evidente contradição. Primeiramente, afirmou
que “tinha vários outros carros que estavam cadastrados que também abasteciam”. Logo
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em seguida, ao ser inquirido se existiam outros veículos que abasteciam, ainda que não
registrados, respondeu que “abasteciam também sim”. Assim, o depoimento do
coordenador da campanha dos Recorrentes, é contraditório no que respeita ao, possível,
abastecimento de veículos não registrados na prestação de contas.
 

A despeito do depoimento acima mencionado ser indiciário de prática da
conduta vedada, inexistem elementos suficientes para embasar a condenação nesse
ponto, já que inexistem outros elementos probatórios suficientes para corroborarem a
prova testemunhal única, e como já ressaltado por demais, questionável.
 

Como se sabe, é insuficiente para incutir certeza no julgador o depoimento
isolado, não corroborado por outros depoimentos indenes de dúvidas ou elementos
probatórios que firmem um juízo de certeza acerca da ocorrência da conduta ilícita.
 

Não é por outro motivo que o art. 368-A, do Código Eleitoral estabelece que a
 "prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos autos de processo
que possam levar à perda do mandato", posicionamento, também firmado pela
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. 1. Embora seja
possível a comprovação da captação ilícita de sufrágio mediante prova
exclusivamente testemunhal, é necessário que essa prova seja
consistente e demonstre inequivocamente a ocorrência de uma das
condutas previstas no art. 41-A da Lei 9.504/97. 2. No presente caso, essa
exigência não foi satisfeita, pois, em uma das situações tidas como ilícitas, 
verificaram-se diversas contradições entre os depoimentos e, na outra, a
irregularidade está amparada apenas no depoimento do eleitor supostamente
cooptado, não sendo corroborado pela outra testemunha ouvida a respeito.
Agravo regimental a que se nega provimento. (TSE - Agravo Regimental em
Recurso Especial Eleitoral nº 33676, Acórdão de 25/10/2016, Relator (a) Min.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 213, Data 08/11/2016, Página 31-32) (destaquei).
 
RECURSO ESPECIAL -  DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL -
ESPECIFICIDADE. CAPTAÇÃO ILÍCITA - PROVA - DEPOIMENTO ÚNICO.
SUFRÁGIO - CAPTAÇÃO ILÍCITA - ARTIGO 41-A DA LEI Nº 9.504/97 -
PROVA. Incumbe ao autor da representação a prova do cometimento
eleitoral ilícito, não cabendo concluir pela procedência quando os
depoimentos são contraditórios. Depoimento isolado quanto à
promessa de benefício em troca de voto, sem guardar sintonia com outro
elemento ao menos indiciário, não respalda conclusão sobre a prática
glosada pelo artigo 41-A da Lei nº 9.504/97. (TSE - AG 6385 - Relator
MARCO AURÉLIO MENDES DE FARIAS MELLO - DJ - Diário de Justiça,
Data 02/06/2006, Página 100) (destaquei ).
 
Dessa forma, o depoimento isolado, sem nenhum outro elemento probatório a

corroborá-lo, afigura-se em mera alegação, destituída de lastro probatório mínimo. Assim,
por ausência de provas, não se sustenta a alegação de que os Representados efetuaram
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“gastos expressivos com combustível” durante a campanha eleitoral.
  
2) SUPOSTO RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA;
  

A questão de mérito refere-se à configuração, ou não, do ilícito previsto no
art. 30-A da Lei nº 9.504/97, da prática de "caixa dois" e do abuso do poder econômico
por meio da captação ilícita de recursos,supostamente, utilizados na campanha eleitoral
dos Recorrentes HAICER SEBASTIÃO PEREIRA LIMA e MARCOS PEREIRA DE
MACEDO, prefeito e vice-prefeito eleitos em 2020, no município de Iaciara/GO. 
 
 
2.1) o sentido e o alcance do art. 30-A da Lei n° 9.504/1997:
 
 

De acordo com Rodrigo López Zilio,
 

“[...] o art. 30-A da LE é uma nova ação de direito material, [...].
 
[...] Trata-se de uma representação que objetiva apurar especificamente
condutas em desacordo com as regras de arrecadação e gastos de recursos
eleitorais. Essa representação consiste na espécie de ação processual
colocada à disposição da parte autora, da mesma forma que as
representações por captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da LE) e por
condutas vedadas (v.g., art. 73 da LE). Se a representação aludida no caput
do art. 30-A da LE é o meio processual de buscar a prestação jurisdicional
devida, a captação ou os gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais são as
hipóteses materiais de incidência da norma, ou seja, consistem no direito
material disponibilizado aos autores. Havendo a incidência de uma hipótese
material de captação ilícita de recursos ou gastos ilícitos para fins eleitorais, é
possível o ajuizamento de representação com base no art. 30-A da LE,
buscando-se seja negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver
sido outorgado. [...]” (ZILIO, Rodrigo López. Direito Eleitoral. 7ª ed. Ed.
JusPodivm. 2020. Pag. 763).
 
Assim estabelece o art. 30-A da Lei n° 9.504/1997:

 
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) (sem grifos no original)
 
A modalidade de ilícito eleitoral prevista no art. 30-A da Lei das Eleições

destina-se a resguardar três bens jurídicos fundamentais ao Direito Eleitoral: a igualdade
política, a lisura na competição e a transparência das campanhas eleitorais.
 

Ao proibir a captação ou a arrecadação ilícita de recursos, buscou o
legislador ordinário evitar - ou, ao menos, refrear - a cooptação do sistema político pelo
poder econômico, cenário que, se admitido, revelaria descompasso com o postulado da
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igualdade política entre os players do processo eleitoral.
 

No ponto, é importante transcrever, sinteticamente, o voto do e. Ministro Luiz
Fux, que esmiuçou o conceito de "caixa dois" no RO 1220-86/TO:
 

[...] o chamado "caixa dois de campanha" caracteriza-se pela manutenção ou
movimentação de recursos financeiros não escriturados ou falsamente escriturados na
contabilidade oficial da campanha eleitoral. Tem como ideia elementar, portanto, a fraude
escritural com o propósito de mascarar a realidade, impedindo que os órgãos de controle
fiscalizem e rastreiem fluxos monetários de inegável relevância jurídica [...] (sem destaque

no original)
 
No entanto, não é qualquer captação ou gasto ilícito de recursos que enseja a

cassação do diploma. Para a procedência da representação, é necessária a aferição
da gravidade da conduta reputada ilegal, que pode ser demonstrada tanto (i) pela
relevância jurídica da irregularidade (REspe n° 1-91/PE, ReI. Min. Luiz Fux, j. em
04.10.2016; REspe n° 11-75/RN, ReI. Min. Luiz Fux, j. em 25.05.2017) quanto (ii) pela
ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato (Respe n° 1-72/RS, ReI. Mm.
Gilmar Mendes, j. em 03.11.2015).
 

Trata-se, aqui, da aplicação do princípio da proporcionalidade, em sua
dimensão negativa, relativa à vedação do excesso, que atua como limite às restrições de
direitos que se mostrem inadequadas, desnecessárias ou desproporcionais em sentido
estrito. A drástica sanção de negativa ou cassação do diploma deve guardar uma
relação de proporcionalidade com a gravidade da conduta e a lesão aos bens
jurídicos tutelados pela norma (RO n° 1.453/PA, ReI. Mm. Felix Fischer, j. em
25.02.2010). Não se exige, porém, potencialidade do dano em relação ao pleito eleitoral
(RO n° 1 .540/PA, ReI. Mm. Felix Fischer, j. em 28.04.2009).
 

Fixado o sentido e o alcance do art. 30-A da Lei n° 9.504/1997, deve-se
verificar a sua incidência no caso sub examine. 
 
 
2.2) aferição da gravidade da conduta reputada ilegal - relevância jurídica da irregularidade:
 

 
 

Foi identificado, no procedimento de Prestação de Contas de campanha dos
Representados, o recebimento de doações realizadas por vários funcionários da
Prefeitura Municipal de Iaciara-GO, cujo montante totaliza R$ 48.140,00 (quarenta e oito
mil, cento e quarenta reais), concentrado e recebido no intervalo de apenas 9 dias, com
valores, dias e horários padronizados em 47 dos 52 depósitos recebidos.
 

As testemunhas Israel Moura Filho, Jean Bragança Andrade, Walter
Esperidião de Sousa, Debora Gabrielle Almeida Souza e Valquiria Maria de Carvalho 
confirmaram terem efetuado doações para a campanha eleitoral dos Recorrentes e
que os recursos foram entregues em espécie para o Sr. Walter, coordenador da
campanha, no escritório da campanha e, posteriormente, depositadas no Banco do
Brasil pela Sra. Débora Souza, secretária do comitê da campanha.
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Resulta dos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, litteris:
 

Depoimento da testemunha Israel Moura Filho
 
Advogado: O senhor fez alguma doação para a campanha eleitoral? Como
foi feita essa doação?
 
Testemunha: Sim, eu doei lá no comitê eleitoral.
 
Ministério Público Eleitoral: O senhor confirma que a doação de R$
2.000,00 que realizou foi feita no comitê, correto?
 
Testemunha: Correto.
 
Ministério Público Eleitoral: Os Representados informam que os doadores
efetuaram essas doações no banco, mas o senhor não efetuou sua doação
no banco, correto?
 
Testemunha: Correto.
 
 
 
Depoimento da testemunha Jean Bragança Andrade
 
Advogado: O senhor fez alguma doação de campanha para o Haicer?
 
Testemunha: Sim, fiz.
 
Advogado: Qual foi o valor?
 
Testemunha: R$ 2.000,00.
 
Ministério Público Eleitoral: Como essa doação foi feita?
 
Testemunha: Eu entreguei no escritório da campanha, na mão do Sr. Walter,
coordenador da campanha.
 
Ministério Público Eleitoral: O senhor chegou a fazer algum tipo de
depósito para a campanha em algum banco da cidade?
 
Testemunha: Não, eu mesmo não. Eu entreguei pra eles e como eles
fizeram esse depósito eu não sei te dizer.
 
 
 
Depoimento da testemunha Walter Esperidião de Sousa
 
Advogado: O senhor trabalhou na campanha eleitoral do Haicer e do
Marcos? Qual a função?
 
Testemunha: Sim, como coordenador.
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Advogado: Sobre as doações que foram feitas pelo pessoal, o senhor sabe
me dizer como foram feitos os depósitos dentro do Banco do Brasil da cidade
e porque foram feitos dessa maneira?
 
Testemunha: Esses depósitos foram feitos devido a pandemia, então a gente
tinha a doação que recebia e tinha um horário marcado para não acumular no
banco, como foi orientado pelo jurídico, então a gente recebia as doações e
levava até o banco para fazer o depósito.
 
Advogado: Quem pegava esse dinheiro e ia fazer o depósito lá do comitê?
 
Testemunha: Quem recebia era eu, quem fazia (os depósitos) era a
secretária Débora.
 
Ministério Público Eleitoral: Em sua defesa os representados disseram que
os doadores se organizaram para fazerem os depósitos todos, de maneira
praticamente simultânea no banco, e aqui o senhor está me dizendo que não
era isso que ocorria, que as doações eram feitas no comitê e uma pessoa da
campanha levava o montante consolidado para depositar no banco. Qual a
versão correta?
 
Testemunha: Que era recebido no comitê e a secretária levava no banco.
 
 
 
Depoimento da testemunha Debora Gabrielle Almeida Souza
 
Advogado: Você trabalhou na campanha eleitoral? Qual sua função?
 
Testemunha: A minha função era como secretária, eu tinha que marcar
reuniões, pegar alguns documentos que eram necessários de vereadores,
fazer ofício, mandar e-mails e se caso precisar ir ao banco também.
 
Advogado: Como foram feitas as doações e depois como eram feitos os
depósitos na conta?
 
Testemunha: As doações eram feitas lá no escritório. Os doadores iam até o
escritório e passavam para o coordenador de campanha e eu tirava um dia
da semana para estar indo ao banco pra estar fazendo esses depósitos.
 
Advogado: De quem foi a orientação para ser dessa forma? (…) Quem
orientou e porque?
 
Testemunha: Resolvemos fazer isso porque ia gerar muita aglomeração no
banco e por conta da pandemia a gente resolveu que uma só pessoa deveria
estar indo lá para fazer esse procedimento. Quem orientou foi o Walter,
coordenador da campanha. (grifos nossos).
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Depoimento da testemunha Valquiria Maria de Carvalho
 
Advogado: A senhora efetuou doação para a campanha? Como foi feita essa
doação?
 
Testemunha: Sim. Foi entregue no comitê para o coordenador de campanha.
 
Advogado: Porque a senhora entregou no comitê?
 
Testemunha: Devido ao COVID né, eu achei mais viável entregar, não ter
essa “transitação” no banco. Eu passei para o coordenador da campanha.
 
Ministério Público Eleitoral: Como foi esse trâmite? A senhora chegou lá no
comitê e entregou pra alguém, como foi?
 
Testemunha: Cheguei e entreguei para o coordenador de campanha.
 
Ministério Público Eleitoral: Qual foi o montante que a senhora doou para a
campanha?
 
Testemunha: R$ 3.000,00.
 
Ministério Público Eleitoral: Como foram feitas essas doações? De uma
vez só, foram fracionadas?
 
Testemunha: De uma única vez.
 
Ministério Público Eleitoral: A senhora preencheu alguma documentação,
como foi?
 
Testemunha: Não preenchi documentação alguma.
 
Ministério Público Eleitoral: A senhora só chegou lá e entregou o valor, não
preencheu nada, não pegou recibo nem nada...
 
Testemunha: Que eu lembre não, eu entreguei só.
 
Aduzem os Requerentes que as doações recebidas de valor superior ao limite

estabelecido pela Resolução TSE nº 23.607/2019 configuram-se como meros erros
formais, não tão graves a ponto de comprometer as contas de campanha, considerando-
se a quantidade ínfima de valores e a identificação nominal de cada um dos depósitos.
 

Ocorre que os valores de origem não identificada, detectados na prestação
de contas dos candidatos (R$ 48.140,00), representam 48,07% do total de recursos
arrecadados . Nesse sentido, tais irregularidades não devem ser encaradas como “meros
erros formais”, já que são graves, a ponto de comprometerem a lisura do pleito. 
 
 
2.3) suposta má-fé do candidato:
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Os Recorrentes sustentam não ter sido comprovada a má-fé na prestação de
contas, uma vez que agiram em conformidade com o ordenamento jurídico brasileiro,
cumprindo os prazos e as diligências determinadas nos autos de processo, não impondo
qualquer óbice à fiscalização pela Justiça Eleitoral.
 

No entanto, como visto, a ocorrência de má-fé é apenas um dos elementos
para a verificação da magnitude da conduta ilegal, podendo ser prescindível sua análise
quando constatada a relevância jurídica da irregularidade.
 

Nesse sentido:
 

“[...] REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO OU GASTO ILÍCITO DE
RECURSOS. ELEVADO PERCENTUAL DE DINHEIRO DEPOSITADO
PELOS CANDIDATOS NAS CONTAS DA CAMPANHA. CASSAÇÃO DO
DIPLOMA [...] 1. (...) 5. A arrecadação de 83,23% das verbas de campanha -
correspondentes a R$ 55.644,91 - por depósito identificado, em afronta à
regra acima referida e sem justificativa plausível, não permite verificar a
origem do montante. Configura, portanto, captação ilícita de recursos, sujeita
à aplicação do art. 30-A, caput e § 2º, da Lei das Eleições. 6. (...) 11. Por fim,
não há que se falar em presunção de má-fé. Como visto, a má-fé é um dos
elementos para a aferição da gravidade da conduta ilegal, sendo
dispensada sua análise quando verificada a relevância jurídica da
irregularidade, como na hipótese. 12. Recurso especial a que se dá
provimento, para reformar o acórdão do TRE/RS e determinar a cassação
dos diplomas dos recorridos.)” (Ac. de 18.6.2020 no AgR-REspe nº 31048,
rel. Min. Luís Roberto Barroso.)
 
No entanto, ainda que seja dispensada a análise da má-fé, é oportuno

demonstrar a sua existência no caso em comento.
 

Considerando a higidez e a transparência tutelados pela norma sub occulum,
a má-fé é comprovada e evidenciada por inúmeras condutas direcionadas a afastar a
fiscalização da Justiça Eleitoral sobre a campanha eleitoral dos Recorrentes, o que ficou
evidente com a sistemática empregada na realização das doações fraudulentas,
para ocultar a real origem dos montantes doados para a campanha.
 

No caso concreto tenho com demonstrado amplo desvalor da conduta dos
Recorrentes e de seu coordenador de campanha sendo possível inferir que os candidatos
e seus colaboradores agiram com nítida intenção de ludibriar a Justiça Eleitoral e, por
conseguinte, a sociedade de Iaciara, no tocante ao controle sobre as suas contas de
campanha. Exemplifique-se a doação aviltante aos termos da Resolução TSE n.º
23.607/2019, feita por Valquiria Maria de Carvalho, no montante de R$ 3.000,00, entregue
em dinheiro ao coordenador da campanha sem que nenhum recibo da “doação” tenha
sido, sequer, emitido.
 

Houve, no caso, fraude escritural consistente na omissão de valores captados
e gastos, com o propósito de mascarar a realidade, impedindo que os órgãos de controle
fiscalizassem e rastreassem os recursos financeiros aplicados na campanha eleitoral.
 

Em amparo ao entendimento adotado, o colendo Tribunal Superior Eleitoral, 

Num. 37107656 - Pág. 14



ad litteram:
 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AIJE. ARRECADAÇÃO E
DISPÊNDIO ILÍCITO DE RECURSOS. VEREADOR. PROCEDÊNCIA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA NOS TERMOS DO § 2º
DO ART. 30-A DA LEI DAS ELEIÇÕES. MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
À MARGEM DO SISTEMA OFICIAL DE CONTROLE (CAIXA DOIS).
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES. IMPEDIMENTO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. IMPOSSIBILIDADE DE
INCIDÊNCIA  DOS PRINCÍP IOS DA RAZOABIL IDADE E  DA
PROPORCIONALIDADE. EXPRESSIVIDADE DOS VALORES NO
CONTEXTO DA CAMPANHA. PREJUÍZO DA TRANSPARÊNCIA E DA
LISURA DO FINANCIAMENTO DA CANDIDATURA. PRECEDENTES.
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1-  Na
representação fundada no art. 30-A da Lei nº 9.504/96 - no âmbito da
qual se apuram condutas em desacordo com as normas relativas à
arrecadação e gastos de recursos o bem jurídico tutelado é a lisura da
campanha eleitoral, considerando a transparência e a moralidade dos
recursos financeiros utilizados pelos candidatos e partidos políticos, de
modo a coibir a presença de dinheiro oriundo de caixa dois e fonte
vedada (TSE, REspe nº 1-11/PA, j. 3.5.2016, rel. Min. Luciana Christina
Guimarães Lóssio, DJe 13.6.2016; TRE/RN, RE nº 640-24/São Gonçalo, j.
28.11.2017, relator originário Juiz Luis Gustavo Alves Smith, acórdão por mim
redigido, DJe 1º.12.2017).(...) 4- Com efeito, não se trata de mera
desobediência aos aspectos formais das regras relativas à prestação de
contas de campanha, mas, sim, de movimentação à margem do sistema
oficial de controle da totalidade dos recursos financeiros declarados
("caixa dois"), em ordem a impedir completamente a atividade
fiscalizatória da Justiça Eleitoral, o que reveste a conduta de gravidade
suficientemente densa para ultrajar os bens jurídicos tutelados pelo tipo
eleitoral em exame. 5- Não prosperam, ademais, os argumentos recursais
relacionados à (in)existência de dolo ou má-fé por parte do candidato, haja
vista que a gravidade da conduta reputada ilegal, para fins de incidência
da severa sanção prevista no § 2º do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997,
"pode ser demonstrada tanto pela relevância jurídica da irregularidade
(como na espécie), quanto pela ilegalidade qualificada, marcada pela
má-fé do candidato. Precedentes." (REspe nº 752-31/Ceará Mirim-RN, j.
28.6.2018, rel. Min. Admar Gonzaga, DJe 3.8.2018). 6- Recurso a que se
nega provimento. (TRE/RN, RE n° 7160, Ac. n° 71/2019, Rel. Juiz Wlademir
Soares Capistrano, DJE de 10.7.2019, p. 2/3, g.)
 
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS.
RELEVÂNCIA JURÍDICA DO ILÍCITO OBSERVADA NO CONTEXTO DA
CAMPANHA ELEITORAL NA SUA DIMENSÃO INTERNA E EXTERNA.
OMISSÃO DE DESPESA A REVELAR A EXISTÊNCIA DE CAIXA-DOIS. MÁ-
FÉ VALOR MONETÁRIO NOMINALMENTE E PERCENTUALMENTE
EXPRESSIVO, REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. No caso
concreto restou demonstrada a gravidade do fato tanto pela magnitude
do valor irregularmente despendido ou omitido na campanha eleitoral
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do candidato, seja em termos absolutos ou proporcionais, como
também pelo desvalor da conduta em si, porque do que dos autos
constam é possível inferir que o candidato agiu com nítida intenção de
ludibriar a Justiça Eleitoral e, por conseguinte, a sociedade, no tocante
ao controle sobre as suas contas de campanha. [Acórdão nº 27.160;
Relator Juiz Federal Ruy Dias de Souza Filho; julgado em 29.01.2015]; (...) 4.
Representação julgada procedente. (TRE/PA, RP n° 686, Ac. n° 28167, Rel.
Juíza Lucyana Said Daibes Pereira, DJE de 19.7.2016, p. 1, 2, DJE de
21.7.2016, g.)
 
RECURSO ELEITORAL. AIJE. ARTIGO 30-A DA LEI Nº 9.504/1.997.
ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS DE CAMPANHA.
"CAIXA-DOIS". CONTAS IRREGULARES. INEXIGIBILIDADE DE
POTENCIALIDADE LESIVA. INELEGIBILIDADE DECLARADA. LEI
COMPLEMENTAR Nº 64/1990, ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA "J".
RECURSO DESPROVIDO. 1. Irregularidades na prestação de contas de
campanha, acompanhadas de provas veementes da prática de caixa 2,
conduzem à sanção de cassação de d ip loma quando houver
proporcionalidade entre a gravidade das condutas irregulares e a lesão
ocasionada ao bem jurídico tutelado, que é o interesse público na lisura do
pleito. 2. O artigo 30-A da Lei nº 9.504/1997 não atrai o requisito da
potencialidade lesiva para desequilibrar o pleito, tratando-se da conduta
grave "CAIXA-DOIS", a assegurar o principio constitucional da
moralidade (CF, art. 14, §9º). 3. Há a prestabilidade, em ação de
investigação judicial eleitoral, de prova produzida em autos de notícia-crime,
notadamente ante o disposto no art. 23 da LC nº 64/90. 4. Declaração de
inelegibilidade por oito anos tendo em vista a aplicação da LC nº 64/1990,
artigo 1º, I, "j". (TRE/PR, RE n° 24658, Ac. N° 46371, Rel. Juíza Renata
Estorilho Baganha, DJ de 2.9.2013, g.) Desta sorte, comprovado que o
candidato mascarou a contabilidade de sua campanha eleitoral por meio
da utilização de recursos não contabilizados, imperiosa se torna a
aplicação do art. 30-A, § 2º, da Lei das Eleições[4].” (grifei)
 
 

 
2.4) prova testemunhal - padronização dos dias e horários dos depósitos:
 
 

A defesa justificou a padronização dos dias e horários dos depósitos em
razão da limitação de atendimento nas agências bancárias, ocasionada pela pandemia do
coronavírus, alegando que os próprios doadores teriam se organizado e se deslocado
até o banco para realizar as doações no mesmo dia/horário.
 

Contudo, a prova oral colhida em juízo não corrobora essa alegação. Como já
ressaltado, as testemunhas Israel Moura Filho, Jean Bragança Andrade, Walter
Esperidião de Sousa, Debora Gabrielle Almeida Souza e Valquiria Maria de Carvalho 
confirmaram que as doações em espécie foram entregues para o Sr. Walter,
coordenador da campanha, no escritório da campanha e, posteriormente,
depositadas no Banco do Brasil pela Sra. Débora.
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Além disso, o coordenador da campanha eleitoral, Walter Esperidião de
Sousa, a despeito de tentar isentar os ora Recorrentes da responsabilidade pelos atos
ilegais praticados, não soube conceder justificativa plausível sobre o expediente por eles
adotado, no sentido de receber as doações diretamente no comitê eleitoral, para que, em
seguida, todas fossem levadas conjuntamente por correligionários até a agência bancária,
 com nítido prejuízo da rastreabilidade e confiabilidade das fontes declaradas como
doação.
 

 
 
 
2.5) capacidade financeira dos doadores - ônus da prova:
 
 

Acerca da capacidade financeira dos doadores importa ressaltar, inicialmente,
que Israel Moura Filho, é beneficiário do auxílio emergencial. Os Recorrentes
argumentam que não era razoável exigir que os candidatos investigassem a vida dos
doadores, pois as ofertas teriam sido realizadas de livre e espontânea vontade.
 

Afirmam também que a doação efetivada pelo Sr. Israel é oriunda de recursos
próprios e dos rendimentos mensais de sua esposa, que percebia remuneração mensal
de R$ 5.456,70 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos) pelo
exercício de função pública, conforme contracheque anexado nos autos, a demonstrar a
sua capacidade financeira para contribuir na campanha dos Recorrentes.
 

A alegação dos Recorrentes de capacidade econômica dos doadores
para realizar a liberalidade de recursos, carece de comprovação, já que os
elementos colacionados aos autos sobre a origem lícita dos recursos se exibe
como bastante frágil.
 

Aplicável, nesse caso, o disposto no art. 373, II, do CPC, determinando que
ônus da prova do que arguido em sede de defesa é do legitimado passivo, ora
Recorrente.
 

Importa salientar que os recursos doados, por se tratarem de renda, deveriam
ser declarados perante o fisco, o que, a princípio, não foi feito, pois nenhum dos
doadores apresentou nesses autos de processo a cópia de sua declaração de
imposto de renda. Tal juntada poderia evidenciar a origem não espúria, a observância às
normas legais e uma fumaça de boa-fé de ambos.
 

In casu, descabe, ainda, aduzir falta de oportunidade de se demonstrar, em
juízo, o quanto alegado, pois resta incontroverso que, embora oportunizada ampla defesa,
os Recorrentes não jungiram aos autos qualquer prova que pudesse ser avaliada por esta
Corte, hábil a retratar ,suposta, capacidade econômica dos servidores municipais e
doadores, bem como a ,alegada, licitude das doações.
 

Dos autos resulta plena oposição ao alegado nas razões recursais, senão
vejamos. Em consulta ao Portal da Transparência do Município de Iaciara/GO, verificou-
se, por exemplo, que Israel Moura Filho, além de servidor comissionado da Prefeitura,
“doou” em outubro de 2020, a quantia R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro para a
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campanha do candidato, mas percebeu no referido mês, o valor de R$ 2.342,00 (dois mil
trezentos e quarenta e dois reais) bruto, dos quais foram descontados compulsoriamente
R$ 202,66 (duzentos e dois reais e sessenta e seis centavos), de maneira que o seu
salário líquido atingiu o montante de R$ 2.139,34.
 

Ora! Parafraseando o eminente Promotor de piso, “como um trabalhador, de
bom grado doa seu salário quase de forma integral a uma campanha política e, sobrevive
com o valor de R$ 139,34 (centro e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos)?
 

Mas não é só! Israel Moura Filho também foi beneficiário do auxílio
emergencial no ano de 2020, demonstrando claramente sua incapacidade financeira para
realizar doações para campanhas políticas, tanto no mês de outubro de 2020, quanto no
mês de novembro de 2020, ocasião em que, mais uma vez, “doou” R$ 1.000,00 (mil reais)
ao comitê da campanha.
 

As práticas de inexistência de depósitos bancários, de correta identificação,
de emissão de recibos, de espontaneidade das doações efetuadas, de capacidade
financeira dos doadores, de identificação da origem, acima narradas perpetuaram em
face de diversos servidores do Município de Iaciara/GO, como Jean Bragança de
Andrade, que, no mês de novembro de 2020, percebeu o salário líquido de R$ 2.765,81
(dois mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e um centavo) e doou para a
campanha do candidato, naquele mês, R$ 2.000,00 (dois mil reais), restando comprovado
que as doações foram fictícias e realizadas por terceiros usando identificação de
inúmeros servidores do Município de Iaciara/GO e ainda que o quadro do Poder
Executivo de Iaciara/GO foi utilizado como “laranja” para o repassar as verbas de origem
espúria!
 

Nítida ocultação do real doador para a campanha o que classificaria os
recursos como sendo de origem não identificada, atraindo a aplicação do art. 32 da Res.
TSE 23.607/2019, ou que tais doadores não teriam autorização legal para a realização de
doações (fontes vedadas), situação que se caracterizaria como colidente com o art. 31 da
Res. TSE 23.607/2019. Portanto, irregularidades revestidas de gravidade suficiente a
justificar a imposição da severa sanção de cassação do mandato.
 

 
 
 
2.6) alto volume de doações em espécie no comitê de campanha:
 
 

Os Recorrentes afirmam ainda que a Sra. Valquíria Maria de Carvalho
entregou a doação no comitê eleitoral, sem exigir recibo, e que foram realizados três
depósitos no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada, totalizando R$ 3.000,00 (três mil
reais), conforme depoimento colhido em juízo e documentos juntados na prestação de
contas.
 

Conforme bem esclarecido pelo juiz a quo, “causa estranheza o
recebimento de um alto volume de doações em espécie no comitê de campanha,
sem um mínimo de controle dos doadores e dos valores entregues, para posterior
depósito no banco”.
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Por essas razões, a sentença de primeiro grau não merece reparo quando
conclui pela existência de doações fictícias realizadas pelos servidores da prefeitura
municipal de Iaciara-GO, como forma de encobrir o(s) verdadeiro(s) doador(es) da
campanha, caracterizando recebimento de recursos de origem não identificada.
 

 
 
 
2.7) penalidade de cassação do diploma:
 
 

Para aplicação da penalidade de cassação do diploma com fundamento no
art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, exige-se a presença da relevância jurídica da conduta
imputada, extrapolando o universo contábil a ponto de comprometer a normalidade das
eleições.
 

É esse o entendimento consolidado no Colendo Tribunal Superior Eleitoral:
 

RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÃO 2010. DEPUTADO ESTADUAL. 
REPRESENTAÇÃO. LEI N° 9.504/97, ART. 30-A. DIPLOMA. CASSAÇÃO.
PROVIMENTO [...] Na representação instituída pelo art. 30-A da Lei no
9.504/97, deve-se comprovar a existência de ilícitos que extrapolem o
universo contábil e possuam relevância jurídica para comprometer a
moralidade da eleição, o que não ocorreu na espécie. A desaprovação das
contas devido à doação de bens ou serviços que não integram o patrimônio
dos doadores não acarreta necessariamente a procedência da
representação, sobretudo quando não demonstrada a ilicitude da origem ou
da destinação dos recursos movimentados na campanha eleitoral. [...] (REspe
11-39/SE, Rei. Ministro Dias Toifoli, DJE de 9/12/2014) (sem destaque no
original)
 
RECURSO ORDINÁRIO. DEPUTADO DISTRITAL. CASSAÇÃO.
IRREGULARIDADE. GASTOS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. NECESSIDADE. AFERIÇÃO. GRAVIDADE. CONDUTA.
RECURSO PROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, para
a incidência do art. 30-A da Lei n° 9.504197, é necessária a aferição da
relevância jurídica do ilícito, uma vez que a cassação do mandato ou do
diploma deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão ao bem
jurídico protegido pela norma. [ ... ] (RO 4443-44, Rei. Mm. Marcelo
Ribeiro, DJe 13.2.2012) (sem destaque no original)
 
No caso em análise, há indiscutível relevância jurídica na conduta

imputada aos Representados, visto que, como já destacado, os valores de origem não
identificada, detectados na prestação de contas dos candidatos (R$ 48.140,00),
representam 48,07% do total de recursos arrecadados. Nesse sentido, tais
irregularidades são gravíssimas, a ponto de comprometerem a lisura, a moralidade e
a higidez do pleito municipal realizado em 2020 em Iaciara, sobretudo pela
expressividade dos valores ”doados”, as dimensões do Município em que houve a disputa
pelo mandato eletivo e seu exíguo número de 7.458 eleitores.
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Ante o exposto, com a ressalva de que não foram comprovados “gastos
expressivos com combustível”, desprovejo o recurso para manter a cassação dos
diplomas e, por consequência, do mandato dos Representados HAICER
SEBASTIÃO PEREIRA LIMA e MARCOS PEREIRA DE MACEDO, devido ao
comprovado recebimento de recursos de origem não identificada.
 

Tendo em vista o disposto no art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, promovam-
se novas eleições para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Município de Iaciara, em
data a ser definida por esta Corte.
 

Fica determinado, ainda, o imediato afastamento dos recorrentes mandatários
HAICER SEBASTIÃO PEREIRA LIMA e MARCOS PEREIRA DE MACEDO da Chefia do
Executivo Municipal, e ordenada a expedição de ofício ao Exmo. Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Iaciara/GO para que assuma, interinamente, o cargo de
Prefeito do referido Município, conforme preceituam o caput e o § 1º do art. 257 do
Código Eleitoral, no prazo de até 72 horas, comunicando-se o fato a esta Relatora, no
lapso de 48 horas.
 

O cumprimento das determinações supra, porém, ficará suspenso, em caso
de oposição e admissão de embargos declaratórios, até respectivo julgamento, conforme
orientação adotada por esta Corte Eleitoral no julgamento de casos semelhantes (v. art.
257, § 2º, do Código Eleitoral).
 

É como voto.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Goiânia, 01/09/2022
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