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ELEIÇÕES 2018. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
DECADÊNCIA. AJUIZAMENTO. AIJE. TERMO AD QUEM .  DATA DA
DIPLOMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. ART. 22 DA
LEI COMPLEMENTAR 64/1990. CAPTAÇÃO E/OU GASTOS ILÍCITOS DE
RECURSOS. ART. 30-A DA LEI 9.504/1997. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ART. 41-A DA LEI 9.504/1997. ARRECADAÇÃO E GASTOS POR MEIO DE
CARTÕES BANCÁRIOS. DOAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA COMO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DISTRIBUIÇÃO INDISCRIMINADA DE
COMBUSTÍVEIS A ELEITORES. FIM DE CAPTAR–LHES O VOTO. JULGADA
PROCEDENTE.
 
1. O termo final para propositura da AIJE, bem como para a emenda à sua inicial, é
a data da diplomação dos eleitos (Precedentes TSE), não havendo, pois, falar-se
em decadência.
 
2. Reconhece-se a possibilidade de processamento da AIJE por abuso de poder
econômico ou político, prevista no art. 22 da Lei de Inelegibilidades, cumulada com
captação e/ou gasto ilícitos de recursos e captação ilícita de sufrágio, descritas,
respectivamente, nos artigos 30-A e 41-A da Lei das Eleições, porquanto os pedidos
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são compatíveis entre si, a competência para deles conhecer reside sob a mesma
Relatoria e há adequação entre os pedidos e o tipo de procedimento, nos termos do
art. 327 do Código de Processo Civil.
 
3. Caracterizada a captação e/ou gasto ilícitos de recursos, uma vez que o
descumprimento das regras relativas à utilização de recursos do FEFC, evidenciada
pela má gestão dos recursos públicos, impossibilitou a aferição pela Justiça Eleitoral
da correta destinação dos recursos provenientes do Erário, inquinando de ilicitude
os atos perpetrados pelo investigado, violadores dos bens jurídicos tutelados pelo
art. 30-A da Lei das Eleições.
 
4. No que tange à captação ilícita de sufrágio, considerando que as provas dos
autos confirmaram que houve distribuição indiscriminada de combustíveis a
eleitores, torna-se inconteste, ainda que implicitamente, o fim de captar–lhes o voto,
caracterizando o ilícito eleitoral descrito no art. 41–A da Lei das Eleições.
 
5. Constatou-se uso excessivo durante a campanha de recursos de valor
econômico, buscando beneficiar candidato, afetando, assim, a normalidade e a
legitimidade das eleições, de modo a caracterizar a prática de abuso de poder
econômico, tal como prescreve o art. 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990.
 
6. Presente a justa causa para a aplicação da grave sanção de cassação do
diploma de suplente conferido ao investigado. Aplicação da sanção de
inelegibilidade pelo prazo de 8 (oito) anos. Condenação ao pagamento de multa, no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
 
7. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL JULGADA PROCEDENTE.
 

 
 
 
 

ACÓRDÃO
 

 
 
                  Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, O Procurador Regional Eleitoral
Substituto, Doutor Daniel Azeredo, reiterou o parecer escrito. ACORDAM os Membros do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em JULGAR PROCEDENTE a presente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE), para cassar o diploma de AMAURI CHAVES DE OLIVEIRA,
e condená-lo ao pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento
no § 2° do artigo 30-A, c/c § 1º do artigo 41-A, ambos da Lei das Eleições, e inciso XIV do artigo
22 da Lei de Inelegibilidades, nos termos do voto da Relatora, que foi acompanhado, também,
pelo Presidente da Corte, Desembargador Itaney Francisco
Campos.                                                
 
  

    Goiânia, 5 de setembro de 2022.
 
 
 

Desembargadora AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO
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Relatora
 

 
 
 
 

RELATÓRIO
 

 
  

Trata-se de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE) proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face de AMAURI CHAVES DE OLIVEIRA, eleito
suplente de Deputado Estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS), no pleito de
2018, em virtude de alegada prática de abuso de poder econômico, previsto nos artigos 19 e 22
da Lei Complementar 64, de 18 da maio de 1990 (Lei de Inelegibilidades), cumulado com
captação e/ou gasto ilícitos de recursos, descritos no art. 30-A da Lei 9.504, de 30 de setembro
de 1997 (Lei das Eleições), e captação ilícita de sufrágio, regrada pelo art. 41-A do mesmo codex
.
 

Na peça exordial (ID 1670040), o Parquet narra que, durante a campanha para as
Eleições de 2018, AMAURI realizou distribuição massiva e indiscriminada de combustível para
eleitores que aceitassem colocar seu adesivo de campanha no veículo, e, ainda, com o objetivo
de obter os seus votos.
 

Além disso, o investigado teria omitido em sua prestação de contas os valores
recebidos do Partido Republicano da Ordem Social (PROS), por meio de cartões bancários
emitidos em nome da agremiação, demonstrando que houve arrecadação e gasto de recursos
não declarados, evidenciando a ocorrência de caixa dois.
 

Segundo o Ministério Público Eleitoral, no dia 29.9.2018, foram apreendidos
diversos “vales-combustível” no Auto Posto Santos Dumont, localizado na Av. Leopoldo de
Bulhões, na cidade de Itumbiara/GO, em sua maioria no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), os
quais foram distribuídos sem que houvesse carreata marcada para aquela data a justificar sua
entrega para eleitores (ID 1639240).
 

Relata que, no Procedimento Preparatório Eleitoral nº 201800490852, apurou-se
que os referidos “vales-combustível” foram adquiridos pela assessoria de campanha de AMAURI,
com a utilização de cartões bancários emitidos pelo Partido Republicano da Ordem Social
(PROS), conforme documentos fiscais fornecidos pelo proprietário do posto de combustíveis,
além de cópia de contrato para abastecimento. Tais documentos demonstrariam que foram
realizadas diversas operações de crédito em valores fracionados, as quais totalizaram R$
20.000,00 (vinte mil reais).
 

Não obstante ter se valido dos citados cartões bancários para o pagamento de
combustíveis, o Parquet cita que, em suas contas eleitorais, AMAURI teria informado que a
aquisição de combustíveis fora paga com cheques, cujos valores seriam provenientes de
doações de pessoas físicas ou recursos próprios, evidenciando a prática de caixa dois, ou seja,
recursos não contabilizados na prestação de contas.
 

Para o órgão ministerial, a AIJE por abuso de poder econômico é cumulável com
representações por captação e/ou gasto ilícitos de recursos (art. 30-A da Lei 9.504/1997) e
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captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/1997), especialmente quando fundadas nos
mesmos fatos, a teor do art. 96-B da Lei das Eleições.
 

Ao final, o Ministério Público Eleitoral pugna pela cassação do registro e/ou diploma
conferido a AMAURI CHAVES DE OLIVEIRA, declarando-se a sua inelegibilidade pelo prazo de
08 (oito) anos, além da aplicação de multa, em razão da prática de abuso de poder econômico
(art. 22, XIV, da LC 64/1990), captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei 9.504/1997) e captação
e/ou gasto ilícitos de recursos (art. 30-A da Lei 9.504/1997).
 

A fim de comprovar o alegado, juntou rol de testemunhas e documentos (ID’s
1639240 a 1670840).
 

Em sua contestação (ID 1999440), AMAURI argúi, preliminarmente, que essa
egrégia Corte diplomou os eleitos do pleito de 2018 no dia 19.12.2018, às 10h, entretanto, a
presente AIJE somente foi ajuizada às 18h28 do referido dia, portanto, quando já operada a
decadência.
 

No mérito, alega que o abuso de poder precisa ser relevante a ponto de
comprometer a lisura, normalidade e legitimidade das eleições, pois estes são os bens jurídicos
tutelados pela AIJE.
 

Para AMAURI, não configura captação ilícita de sufrágio a distribuição de
combustível, durante a campanha, para os veículos que participaram de carreata. Além de que,
no caso dos autos, estaria provado que os veículos já portavam adesivos e bandeiras quando
foram abastecidos, descaracterizando que tenha havido pedido de voto.
 

Afirma também que, para caracterização de captação ilícita de sufrágio, exige-se
uma das seguintes condutas: doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem pessoal a
eleitor, ou contra ele praticar violência ou grave ameaça, com o fim especial de agir, consistente
na obtenção do voto, e ainda, que a ocorrência do fato se dê durante o período eleitoral.
 

Em relação à prática de captação e/ou gasto ilícitos de recursos, AMAURI assevera
que é “permitido ao partido injetar recursos próprios na campanha de seus candidatos, sendo a
doação em questão [por meio de cartões], bens estimáveis em dinheiro”.
 

Quanto ao meio de pagamento utilizado, diz que não há o que ser questionado
quanto à utilização dos cartões do partido, porquanto devidamente comprovado na prestação de
contas. Além disso, informa que os recursos utilizados para a emissão dos cheques, destinados
ao pagamento de parte dos combustíveis, são provenientes de doação realizada por Glória
Chaves Oliveira.
 

Argumenta que não houve gravidade nos fatos narrados, sendo necessária a
incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade à hipótese, e que a quantia
questionada pelo órgão ministerial foi devidamente comprovada na prestação de contas.
 

Assevera que utilizou os cartões fornecidos pelo PROS com boa-fé, embora seja do
conhecimento deste Tribunal “o absurdo cometido pelo [Partido] Político do Investigado – PROS
NACIONAL – com a implantação de um sistema de cartão “desinteligente” em que não configura
doação estimada em dinheiro”. Preconiza que esta Corte já entendeu que, em tais situações, não
há omissão de gastos, mas doação irregular, ao se utilizar os referidos cartões.
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Por fim, pede o acolhimento da preliminar de decadência, e, ultrapassada esta, que
sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial.
 

Juntou rol de testemunhas e documentos, com o objetivo de comprovar suas
alegações (ID 2044990 a 2045190).
 

O Juízo deprecado ouviu as testemunhas Júlio Cesar Lemes Rodrigues, Reinner
Lucas Santos Vieira, Diego Ernesto Dinato Silva e Alessandro José Dias (ID’s 2919790 a
2919990).
 

Intimadas as partes para se manifestarem quanto à necessidade de realização de
diligências (ID 2964590), AMAURI quedou-se inerte (ID 3162590). O Ministério Público Eleitoral
pleiteou o encaminhamento dos autos à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
(ASEPA), para análise dos documentos juntados pela defesa (ID 3107940).
 

Foi deferido o envio dos autos para análise técnica (ID 3164640), sendo, em
seguida, emitido parecer pela ASEPA, concluindo que os documentos trazidos já haviam sido
anteriormente apresentados na prestação de contas do investigado, e não são hábeis a
demonstrar a regularidade da captação de recursos e dos gastos realizados (ID 7885790).
 

As partes foram novamente notificadas para se manifestarem quanto à necessidade
de outras diligências (ID 20503590), contudo, quedaram-se inertes (ID 24389240).
 

Intimadas para apresentarem alegações finais (26901190), AMAURI ratificou as
teses defensivas externadas na contestação (ID 27485990). De igual modo, o Parquet, quanto às
lançadas na inicial (ID 28186090).
 

É o relatório.
 

VOTO
 

 
  

1. Preliminar de decadência
 

Segundo a defesa, o fato de a AIJE ter sido protocolizada no mesmo dia da
diplomação, porém, em horário subsequente, atrairia a decadência da ação.
 

Na espécie, enquanto a diplomação tivera início às 10h do dia 19.12.2018[1], a AIJE
fora protocolada às 18h26 do mesmo dia (ID 1670040).
 

Em relação à Ação de Investigação Judicial Eleitoral, a jurisprudência do colendo
Tribunal Superior Eleitoral se consolidou no sentido de que ela poderá ser proposta até a data da
diplomação.
 

Nesse contexto, sem razão a defesa, porquanto esse prazo é a data da
diplomação, conforme precedente que se transcreve, in verbis:
 

 
 

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
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ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. ACÓRDÃO
REGIONAL. MATÉRIA PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INÉPCIA
DA PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DECADÊNCIA.
REJEIÇÃO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA.
 

[...]
 

4. O prazo para o ajuizamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral é a data da
diplomação, independentemente do momento em que efetivamente praticado o ato.
Precedentes.
 

[...]
 

10. Recurso especial provido para julgar improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
 
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 35773, Acórdão, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJE de
03/08/2021, g.)
 

 
  

Situação análoga já foi objeto de julgamento por esta egrégia Corte, e a conclusão
foi no mesmo sentido, conforme transcrição do precedente, naquilo que importa, ad litteram:
 
 
  

1. O termo final para propositura da AIJE, bem como para a emenda à sua inicial, é a data da
diplomação dos eleitos (Precedentes TSE), não havendo, pois, falar–se em decadência.
 
(TRE/GO, Recurso Eleitoral nº 060081759, Acórdão, Rel. Juiz Márcio Antônio de Sousa Moraes
Júnior, DJE de 29.3.2022)
 

 
  

Lado outro, há cumulação de pedidos quanto a eventuais práticas de captação ilícita
de sufrágio (art. 41-A da Lei das Eleições) e arrecadação e gasto ilícitos de recursos (art. 30-A da
Lei das Eleições).
 

Nos termos da legislação de regência, as representações por captação ilícita de
sufrágio também poderão ser propostas até a data da diplomação, e as fundadas em
arrecadação e gasto ilícitos têm como termo final o prazo de quinze dias após a diplomação dos
eleitos.
 

Nesse cenário, reafirma-se que a data da diplomação está incluída no dies ad quem
 para propositura da AIJE.
 

Rejeita-se, portanto, a preliminar de decadência.
 

 
 

2. Mérito
 

De acordo com a peça vestibular, durante a campanha eleitoral para as Eleições de
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2018, AMAURI CHAVES DE OLIVEIRA, então candidato a Deputado Estadual, teria realizado
abundante distribuição de combustíveis para eleitores, com a intenção de lhes retribuir pela
aposição em seus veículos de adesivos de sua propaganda eleitoral, e também com o objetivo
cooptar os seus votos (ID 1670040).
 

Ademais, a despesa com o combustível teria sido paga por meio de cartões
bancários em nome do PROS, sem que fosse registrada a correspondente movimentação
financeira em sua prestação de contas, o que, em tese, configuraria a prática de caixa dois.
 

O episódio teria sido descoberto a partir da apreensão de diversas requisições de
combustíveis, em sua maioria no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no dia 29.9.2018, no Auto
Posto Santos Dumont, localizado na Av. Leopoldo de Bulhões, na cidade de Itumbiara/GO, as
quais foram distribuídas sem que houvesse carreata a justificar sua entrega a eleitores.
 

Tais fatos configurariam abuso de poder econômico (art. 22 da Lei de
Inelegibilidades), captação e/ou gasto ilícitos de recursos (art. 30-A da Lei das Eleições) e
captação ilícita de sufrágio (art. 41-A da Lei das Eleições).
 

As condutas descritas na inicial são encontradas nos artigos 30-A e 41-A da Lei das
Eleições, e 22 da Lei de Inelegibilidades, os quais se transcreve, litteris:
 
 
  

Lei das Eleições (Lei 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) (Vide Emenda
Constitucional nº 107, de 2020)
 
§ 1º Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto no art. 22 da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, no que couber. (Incluído pela Lei nº 11.300, de
2006)
 
§ 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)
 
§ 3º O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações propostas com base
neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
(Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
 

[...]
 

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil
a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
1999)
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§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº 12.034,
de 2009)
 
§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
 
§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
 
§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a
contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)
 
 
 
Lei de Inelegibilidades (LC 64/1990):
 
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito: (Vide Lei nº 9.504, de 1997)
 

[...]
 

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e
de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar; (Redação
dada pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
 
XV - (Revogado pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
 
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato
alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o
caracterizam. (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
 

 
  

Inicialmente reconhece-se a possibilidade de processamento da AIJE por abuso de
poder econômico ou político, prevista no art. 22 da Lei de Inelegibilidades, cumulada com
captação e/ou gasto ilícitos de recursos e captação ilícita de sufrágio, descritas, respectivamente,
nos artigos 30-A e 41-A da Lei das Eleições, porquanto os pedidos são compatíveis entre si, a
competência para deles conhecer reside sob a mesma Relatoria e há adequação entre os
pedidos e o tipo de procedimento, nos termos do art. 327 do Código de Processo Civil.
 

Outrossim, segundo a redação do artigo 96-B da Lei das Eleições, “serão reunidas
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para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato,
sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira”.
 

Pois bem.
 

Compulsando o caderno dos autos, verifica-se que a análise da Assessoria de
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (ASEPA) reportou que AMAURI declarou, como receita
estimável em dinheiro, o recebimento de R$ 118.969,00 (cento e dezoito mil, novecentos e
sessenta e nove reais), por meio de cartões oriundos do PROS, dos quais R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil) teriam sido destinados à aquisição de combustíveis (ID 7885790).
 

Asseverou, aquela unidade, que tais recursos são oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), e foram sacados da conta bancária do Diretório Nacional
do PROS, a seguir, transferidos para uma empresa prestadora de serviços, que, por sua vez,
forneceu cartões com carga de créditos, para que o candidato realizasse pagamentos de
despesas, não havendo, contudo, qualquer comprovação da efetiva destinação dos valores
transferidos, posto que estes recursos transitaram fora das contas de campanha do investigado,
destinatário dos referidos créditos.
 

A unidade técnica concluiu que se tratou de verdadeiro repasse financeiro por meio
de cartões de crédito, com entrega de haveres monetários virtuais ao investigado, para
pagamento de despesas, entre elas, combustíveis.
 

Vale destacar que a ASEPA ainda apontou que: (I) a relação de veículos, os quais
teriam sido utilizados para deslocamento do pessoal a serviço da candidatura, veio
desacompanhada dos respectivos contratos; (II) o investigado registrou em sua prestação de
contas a locação de apenas 4 (quatro) veículos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), cada; (
III) as testemunhas informaram que receberam quantias menores que os R$ 500,00 (quinhentos
reais) declarados pelo candidato; (IV) os pagamentos foram concentrados majoritariamente no
dia 27.9.2018, no total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (ID 1670090, p. 47-53, e ID 1670140,
p. 1), e uma fração no dia 29.9.2018, na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais); (V) existem
inúmeras autorizações de abastecimento emitidas no dia 27.9.2018, as quais não foram
informadas na prestação de contas, o que corrobora a assertiva de que o combustível pago com
os cartões foi distribuído a eleitores; (VI) comparando as 274 (duzentos e setenta e quatro)
“autorizações” juntadas na Inicial pelo Ministério Público Eleitoral, com as 281 relacionadas no
“RECIBO” apresentado pelo investigado, constata-se que existem “autorizações de
abastecimento” que não foram contabilizadas na prestação de contas, no valor total de R$
8.170,00 (oito mil, cento e setenta reais); (VII) constatou-se um crédito de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) em cartões, cuja utilização não foi esclarecida pelo candidato; (VIII) o candidato
supostamente teria pago fornecedores com cheques (números 850021, 850022, 850024 e
850033), porém, o extrato da conta bancária utilizada demonstra que os cheques 850022 e
850024 não foram descontados ou depositados, enquanto os cheques 850021 e 850033 foram
depositados em nome de terceiros estranhos à campanha, não existindo comprovação efetiva do
pagamento dos contratados; (IX)  não é possível atestar que os créditos repassados tenham sido
efetivamente destinados para pagamento de combustíveis; (X) foram emitidos 119 (cento e
dezenove) cupons fiscais para abastecimento no dia da Eleição (7.10.2018), cujos
abastecimentos ocorreram entre 10h05 e 20h45, no valor individual de R$ 50,00 (cinquenta
reais), totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), este fato se apresenta relevante, dado que não é
permitida a realização de carreata no dia da eleição, ocorrência que, se comprovada, constituiria
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crime eleitoral, conforme artigo 39, § 5º, I, da Lei 9.504/1997; (XI) o candidato declarou ter locado
apenas 04 (quatro) veículos durante a campanha, de modo que também não é factível que tenha
ocorrido abastecimento destes veículos por 119 (cento e dezenove) vezes, no mesmo dia.
 

Destaca-se, também, que ao julgar as contas de campanha de AMAURI, à
unanimidade, esta Corte não só as desaprovou, como determinou a devolução integral do
numerário recebido por meio de cartões bancários, na ordem de R$ 118.969,00 (cento e dezoito
mil, novecentos e sessenta e nove reais), por entender se tratar de verdadeira doação financeira,
na qual o meio utilizado impossibilitou o controle pela Justiça Eleitoral. Registra-se que o Acórdão
foi mantido pela Corte Superior Eleitoral, e transitou em julgado em 3.11.2020.
 

Colaciona-se a ementa do citado aresto deste Tribunal, verbis:
 

 
 

AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
ADSTRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE NOVOS
DOCUMENTOS APÓS PARECER CONCLUSIVO. OPORTUNIZAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO
CONCEDIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NA CORTE. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO
BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE PELA JUSTIÇA ELEITORAL. DOAÇÃO
FINANCEIRA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
 
1. Decisão reconsiderada pelo relator antecessor, em razão da imperiosa necessidade de se
curvar à jurisprudência pacífica desta Corte Eleitoral, no sentido da impossibilidade de juntada
de novos documentos após o parecer conclusivo, notadamente nos casos em que já fora
oportunizada a possibilidade ao prestador de contas de se manifestar ou corrigir, como se
verifica no presente caso.
 
2. A utilização de cartão bancário, modus operandi do PROS, impede atestar qual o
montante foi efetivamente utilizado pelo candidato, já que inexiste qualquer rastro da
efetiva destinação dos recursos. Também não é possível aferir a real destinação dos
recursos, uma vez que não houve a apresentação das faturas ou qualquer documento
comprobatório das despesas e de seu pagamento.
 
3. Pacificou-se nesta Corte o entendimento de que as contratações da prestação de
serviços por meio de doação do partido por meio de cartão bancário tratam-se de doação
financeira, e não doação estimável em dinheiro.
 
4. Não há falar em condenação e recolhimento ao erário em duplicidade, pois não é possível
antever a decisão que será proferida em sede de prestação de contas do partido nacional do
PROS no Tribunal Superior Eleitoral, acrescentando, que os processos são autônomos, não
existindo qualquer interdependência por ocasião do julgamento do mérito. O que ocorre na
prática é mero batimento efetuado pelo Sistema SPCE dos registros das doações declaradas
tanto na prestação de contas do candidato quanto na do partido doador.
 
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.
 
(TRE/GO, Agravo Interno nº 0603035-31.2018.6.09.0000, Rel. Juiz José Proto de Oliveira.
Votaram: Desembargador Luiz Eduardo de Sousa e Juízes Membros Sérgio de Abreu Cordeiro
Magalhães, Vicente Lopes da Rocha Júnior, Átila Naves Amaral e Alderico Rocha Santos, DJE
de 13.8.2020, g.)
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Os depoimentos das testemunhas ouvidas pelo Juízo deprecado, Alessandro José
Dias, Diego Ernesto Dinato Silva, Júlio César Lemes Rodrigues e Reinner Lucas Santos Vieira,
opõem-se às alegações do investigado, no sentido de que teriam sido contratadas pela
campanha, ou de que teria havido carreata após os abastecimentos, mesmo porque, boa parte
dos abastecimentos ocorreu no dia das Eleições de 2018, quando não é permitida a realização
de carreatas.
 

Alessandro José Dias, Gerente Administrativo do Auto Posto Santos Dumont,
declarou o seguinte: AMAURI esteve no posto para informar que iria adquirir combustível, e que
José Carlos levaria os cartões para realizar o pagamento do combustível. O combustível
adquirido foi pago por meio de cartões e cheque da campanha. Foram levados aproximadamente
15 (quinze) cartões, correspondendo a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os cartões estavam em
nome do PROS. O José Carlos tinha as senhas dos cartões e repassou todas. Foram fornecidas
requisições de abastecimento, em sua maioria no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). Acha que
os abastecimentos ocorreram em dois dias. Não sabe dizer se as pessoas que abasteciam
trabalhavam para AMAURI.
 

Diego Ernesto Dinato Silva disse que: recebeu do José Carlos, assessor de
AMAURI, três requisições, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), para abastecer seu veículo no
Auto Posto Santos Dumont. Era ajuda de custo semanal, para colocar adesivo em seu veículo e
entregar santinhos. Adesivou o veículo para receber as requisições. No início não era cabo
eleitoral, mas depois foi registrado. Não sabe explicar porque foi registrado, acha que por causa
de alguma ilegalidade. Não recebeu dinheiro, apenas as requisições para ajudar na campanha.
Conheceu o AMAURI através de sua mãe.
 

Afirmou ainda que: lá em casa a gente ia apoiar ele sem custo nenhum, aí ele
pegou e apareceu e falou “oh toma aí uma ajuda de custo. R$ 50,00 toda semana, pra você
continuar ajudando com santinho e continuar com seu carro adesivado” (sic). Trabalhou
voluntariamente. O José Carlos, que trabalha para AMAURI, pediu seus dados para registrar na
campanha, pra não dar problema, mas não recebeu outros valores além das três requisições.
Não houve oferta de valor em troca do voto. O valor recebido seria como se fosse uma locação
do seu carro para AMAURI.
 

Júlio César Lemes Rodrigues informou que: recebeu duas requisições, no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais), para abastecer seu veículo no Auto Posto Santos Dumont, em troca
de divulgar a campanha por meio de adesivo afixado em seu veículo. O adesivo cobria todo o
vidro traseiro do veículo. Não recebeu outros benefícios ou dinheiro de AMAURI. Foi Josafá
quem lhe entregou as requisições. Sabe que ele trabalha junto com AMAURI, acredita que é
assessor dele. Esteve na casa de AMAURI para saber como funcionaria a campanha, e ele disse
que pediria para Josafá procurá-lo. AMAURI disse que, se ele colocasse o adesivo da campanha,
ele iria receber a requisição para abastecer. Recebeu as duas requisições no mesmo momento.
Não trabalhou como cabo eleitoral de AMAURI. Não recebeu dinheiro da campanha de AMAURI.
Recebeu o valor para utilizar o adesivo, o qual não estava relacionado a carreata, pois não
participou de nenhuma. Sabe que outras pessoas também receberam requisições de combustível
para colocar adesivos nos veículos. Quando abasteceu, não lhe pediram seus dados. Abasteceu
o veículo Cobalt, com R$ 100,00 (cem reais) de gasolina. Não votou nas eleições de 2018. Não
tinha impedimento para votar. Josafá não lhe pediu o voto em troca das requisições, apenas para
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fazer a propaganda eleitoral. Não recebeu santinhos de AMAURI.
 

Reinner Lucas Santos Vieira relatou que: Recebeu de Josafá, assessor de AMAURI,
quatro requisições de R$ 50,00 (cinquenta reais), para abastecer seu veículo no Auto Posto
Santos Dumont. Ficou sabendo, por um amigo, que AMAURI forneceria o combustível para que
andasse em seu veículo utilizando o adesivo da campanha, e para entregar santinho. Josafá
estava presente no dia em que seu veículo foi adesivado. Quatro dias depois recebeu as
requisições de abastecimento. Recebeu as requisições na casa de Josafá. Todos que
adesivaram seus veículos recebiam as requisições. Quando foi buscar suas requisições, tinham
duas ou três pessoas lá com o mesmo objetivo. As três primeiras requisições, recebeu
semanalmente, na quarta vez que abasteceu não teve requisição, foi direto no outro posto da
Santos Dumont. Disseram para falar para o gerente que o Josafá tinha liberado o abastecimento.
Pediram-lhe que fosse voluntário, mas não recebeu outros valores além das requisições de
combustível. Essa proposta foi realizada antes de ir ao Ministério Público. Não conhecia o Josafá
antes das eleições. Participou de carreata do AMAURI, mas no final de semana em que foi
ouvido no Ministério Público não houve carreata. Não foi exigido o seu voto. Informou que lhe
pediram para rodar com o veículo e lhe entregaram um pacote de santinhos, mas não realizou a
entrega para outros além de sua família. Foi convidado para adesivar o veículo no grupo de 
WhatsApp do pessoal do AMAURI.
 

Nesse contexto, a partir dos depoimentos, é possível concluir que AMAURI
contratou o Auto Posto Santos Dumont para fornecer combustíveis, por meio de requisições, o
qual foi pago através de recursos oriundos do FEFC, com cartões bancários do PROS, deixados
no estabelecimento contratado juntamente com as respectivas senhas. Além de que, AMAURI
oferecia abertamente R$ 50,00 (cinquenta reais), por semana, a quem se prontificasse a utilizar o
seu adesivo de campanha.
 

E, ainda, que Diego, Reinner e Júlio foram pagos, por meio de combustíveis, para
que utilizassem os seus veículos com o adesivo da campanha eleitoral de AMAURI. Diego e
Reinner, embora tenham sido relacionados por AMAURI como contratados por sua campanha (ID
7885790), com a contraprestação pelos seus serviços, na ordem de R$ 500,00 (quinhentos
reais), foram enfáticos em afirmar que não receberam outros valores além das requisições de
combustível. Além de que, deixaram claro que outras pessoas também foram arregimentadas
com o mesmo objetivo, de receber combustível para usar o adesivo da campanha de AMAURI.
Por fim, que não houve carreata nos dias seguintes ao abastecimento.
 

Feitas estas considerações quanto às provas dos autos, cumpre identificar se as
condutas perpetradas se amoldam às tipificações imputadas.
 

Frisa-se que as despesas realizadas foram pagas com verbas do FEFC, as quais
foram disponibilizadas por meio de cartões pré-pagos. Portanto, os recursos não transitaram na
conta-corrente de campanha e tampouco houve a comprovação fidedigna da destinação
conferida a essa vultosa receita.
 

Os contratos e recibos são meios previstos para comprovação da licitude dos
gastos, consoante redação do art. 63, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE 23.553/2017, verbis:
 
 
  

Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
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emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
 
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
 
I - contrato;
 

[...]
 

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser feita por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e
do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador
de serviços.
 
(original sem destaque)
 

 
  

Todavia, conforme constou do parecer da ASEPA, a relação de veículos, que teriam
sido utilizados para deslocamento do pessoal a serviço da candidatura, veio desacompanhada
dos respectivos contratos. Consequentemente, é inadmissível aceitar a alegação de que o
combustível teria sido distribuído apenas a contratados, mesmo porque, os relatos das
testemunhas e demais provas são contrários a esta afirmação.
 

Frustrou-se, portanto, a aferição da movimentação financeira proveniente de
recursos públicos, em desacordo com a Lei das Eleições e com a Resolução TSE 23.553/2017.
 

Lado outro, a forma utilizada pelo investigado para movimentação financeira e
pagamento das despesas, por meio de cartões bancários, não se encontra prevista na legislação
eleitoral, impossibilitando que a Justiça Eleitoral fiscalizasse a arrecadação e os gastos de
campanha.
 

A arrecadação e a realização de gastos na campanha eleitoral, sobretudo com a
utilização de recursos provenientes do Erário, exigem a abertura de conta bancária específica
para cada fundo público, a fim de que a movimentação financeira entre o partido e o candidato se
dê de forma transparente, garantindo-se a higidez, a moralidade da eleição e a igualdade de
oportunidades entre os concorrentes. Todas essas exigências estão contidas na legislação
eleitoral, senão vejamos:
 
 
  

Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições):
 
Art. 17. As despesas da campanha eleitoral serão realizadas sob a responsabilidade dos
partidos, ou de seus candidatos, e financiadas na forma desta Lei.
 

[...]
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Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por ele
designada, a administração financeira de sua campanha usando recursos repassados pelo
partido, inclusive os relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de
pessoas físicas, na forma estabelecida nesta Lei.
 

[...]
 

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica 
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
 
(original sem grifos)
 
 
 
Resolução TSE 23.553/2017:
 
Art. 11. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos do Fundo de
Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e para aqueles
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na hipótese de
repasse de recursos dessas espécies.
 
§ 1º O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve fazer
a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art. 43 da Lei nº
9.096/1995, vedada a transferência desses recursos para a conta "Doações para Campanha" ou
para a conta destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC).
 
§ 2º É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para as contas "Doações para Campanha" e "Fundo Partidário".
 

[...]
 

Art. 16. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 10 e 11 implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou do candidato.
 
§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o
registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).
 
§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral que não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.
 

[...]
 

Art. 21. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos do Fundo
Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores.
 
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais pode
ser realizada mediante:
 
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos termos do art.
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11 desta resolução;
 

[...]
 

III - pagamento dos custos e despesas diretamente relacionados às campanhas eleitorais dos
candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua individualização.
 
(grifou-se)
 

 
  

Como se vê, várias foram as normas infringidas pelo investigado. Diante desse
panorama, inegável a prática do ilícito tipificado no art. 30-A da Lei das Eleições.
 

Segundo a lição de José Jairo Gomes[2], o termo captação ilícita remete tanto à
fonte quanto à forma de obtenção de recursos. Assim, abrange não só o recebimento de
recursos de fontes ilícitas e vedadas (vide art. 24 da LE), como também sua obtenção de
modo ilícito, embora aqui a fonte seja legal. Exemplo deste último caso são os recursos
obtidos à margem do sistema legal de controle, que compõem o que se tem denominado
de “caixa dois” de campanha.
 

No mesmo sentido, cita-se precedente desta Corte Eleitoral, que julgou procedente
Representação fulcrada no artigo 30-A da Lei das Eleições, em caso análogo, no qual se
constatou a distribuição e gastos de fundos públicos por meio de cartões fornecidos pelo PROS, 
verbis:
 
 
  

REPRESENTAÇÃO. ARRECADAÇÃO E GASTOS ILÍCITOS DE RECURSOS. ARTIGO 30-A.
LEI N. 9.504/1997. IRREGULARIDADE GRAVE. APTIDÃO PARA VULNERAR O BEM
JURÍDICO PROTEGIDO. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
 
1. O artigo 30-A da Lei n. 9.504/1997 visa proteger a incolumidade das campanhas
eleitorais por meio da idônea arrecadação e gastos de recursos.
 
2. O termo "captação ilícita" abarca também a obtenção de recursos de modo ilícito, ainda
que sua fonte seja legal, de modo que toda toda arrecadação e todo gasto de recursos de
campanha que esteja em dissonância com a legislação eleitoral e ostente gravidade
suficiente para macular o bem jurídico protegido pela norma implicará na aplicação da
sanção prevista para o art. 30-A da Lei das Eleições.
 
3. A utilização de cartão de débito para pagamento das despesas de campanha não se
encontra disciplinada na legislação, sobretudo por ausência de trânsito financeiro em
conta corrente específica, quando da utilização de recursos públicos provenientes do
Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
consubstanciando-se em irregularidade gravíssima.
 
4. A ausência de comprovação dos gastos efetuados com recursos de origem pública, em
expressivo percentual representativo e absoluto dos recursos arrecadados, vulnera o bem
jurídico salvaguardado e é suficiente para a procedência da Representação por arrecadação e
gastos ilícitos de recursos.
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6. Representação julgada procedente.
 
(TRE/GO, Representação nº 060372645, Acórdão, Rel. Desembargador Leandro Crispim, DJ de
28/01/2020, g.)
 

 
  

Com efeito, em diversos momentos, tal prática revelada nas prestações de contas
dos candidatos do PROS foi enfrentada sob a ótica do art. 30-A, oportunidades em que este
Tribunal entendeu pela configuração do referido ilícito eleitoral.
 

Cita-se, v.g., o julgamento dos autos de Representação nº 0603721-
23.2018.6.09.0000, o qual culminou com a cassação do diploma conferido a candidato eleito
Deputado Estadual por esta Corte, cuja conclusão restou confirmada pelo Tribunal Superior
Eleitoral.
 

Eis a ementa do julgado, litteris:
 
 
  

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.
 
1. A citação de nome de terceiro na petição inicial uma única vez consiste em mero erro material
que não atrai o reconhecimento da ilegitimidade passiva, uma vez que o polo passivo foi
corretamente identificado.
 
2. 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.
 
3. É lícito utilizar as Representações Eleitorais para apurar infração ao art. 30-A da Lei 9.504/97,
desde que se observe o rito do art. 22 da LC 64/90.
 
4. Há legitimidade do Ministério Público Eleitoral para promover Representações, a teor do
disposto no art. 3º da Resolução TSE nº 23.547/2017.
 
5. A captação ilícita de recursos abrange a obtenção de recursos de forma irregular,
alcançando toda arrecadação e todo gasto de recursos de campanha em dissonância com
a legislação eleitoral, desde que o fato ostente gravidade suficiente para macular o bem
jurídico protegido pela norma.
 
6. A utilização de cartão de débito em nome de partido político para pagamento das
despesas de campanha de candidato não está disciplinada na legislação, sobretudo por
ausência de trânsito financeiro em conta-corrente específica dos recursos públicos
provenientes do Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC.
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7. É grave a ausência de comprovação de gastos com a utilização de recursos públicos,
cuja consequência é a aplicação da sanção de cassação prevista no § 2º do art. 30-A da
Lei 9.504/97.
 
8. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
 
(TRE/GO, Representação nº 0603721-23.2018.6.09.0000, Rel. Desembargador Zacarias Neves
Coêlho. Votaram, à unanimidade: Desembargador Carlos Escher e Juízes Membros Luciano
Mtanios Hanna, Rodrigo de Silveira, Vicente Lopes da Rocha Júnior, Átila Naves Amaral e
Alderico Rocha Santos. DJE de 4.5.2020, g.)
 

 
  

Por derradeiro, destaque-se que a gravidade da conduta, em razão da relevância
jurídica das irregularidades, ficou amplamente demonstrada com a vultosa utilização de recursos
públicos de forma ilícita, haja vista que, em relação ao combustível constatou-se o gasto no
montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), contudo, o total declarado como recebido do
PROS, por meio de cartões bancários, atingiu a monta de R$ 118.969,00 (cento e dezoito mil,
novecentos e sessenta e nove reais), representando 80,49% (oitenta inteiros e quarenta e nove
centésimos de porcento) das receitas da campanha eleitoral[3].
 

Ademais, conforme sobejou consignado em sua prestação de contas (PC nº
0603035-31.2018.6.09.0000), as irregularidades lá apontadas, e que aqui persistiram, ostentam
gravidade, posto que a receita declarada como doação estimável em verdade se revela doação
em espécie.
 

A esse respeito, transcreve-se a seguir escólio de José Jairo Gomes, segundo o
qual a conduta narrada na exordial atrai a incidência da norma sub examine:
 
 
  

O bem jurídico protegido é a lisura da campanha eleitoral. Arbor ex fructu cognoscitur, pelo fruto
se conhece a árvore. Se a campanha é alimentada com recursos de fontes proibidas ou obtidos
de modo ilícito ou, ainda, realiza gastos não tolerados, ela mesma acaba por contaminar-se,
tornando-se ilícita. De campanha ilícita jamais poderá nascer mandato legítimo, pois árvore
malsã não produz senão frutos doentios[4].
 

 
  

Salienta-se que a potencialidade de a conduta desequilibrar o pleito eleitoral não é
exigida para a caracterização da conduta de arrecadação e gasto ilícitos de recursos, e a sanção
de cassação do mandato é a consequência imposta pelo § 2º do art. 30-A da Lei das Eleições,
em razão da prática das condutas descritas no caput (TSE, Agravo de Instrumento nº 0000339-
86.2016.6.21.0039, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Acórdão de 15.8.2019).
 

Outrossim, o descumprimento das regras relativas à utilização de recursos do
FEFC, evidenciada pela má gestão dos recursos públicos, impossibilitou a aferição pela
Justiça Eleitoral da correta destinação dos recursos provenientes do Erário, inquinando de
ilicitude os atos perpetrados pelo investigado, violadores dos bens jurídicos tutelados
pelo art. 30-A da Lei das Eleições, sendo, por isso, proporcional e razoável a sanção de
cassação.
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Além de estar configurada a prática de captação e/ou gasto ilícitos de recursos, as
condutas praticadas ainda se amoldam como captação ilícita de sufrágio.
 

Explico.
 

Ao interpretar o art. 41-A da Lei das Eleições, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral tem entendido que a configuração da captação ilícita de sufrágio depende, além do
requisito temporal (ato praticado em período compreendido entre o registro de candidatura e a
data da eleição), de três elementos: (i) a prática de qualquer das condutas de doar, ofertar,
prometer, ou entregar bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza ao eleitor; (ii) a finalidade
eleitoral da conduta; e (iii) a participação, direta ou indireta, do candidato, ou, ao menos, o
consentimento, a anuência, o conhecimento ou mesmo a ciência dos fatos que resultaram na
prática do ilícito eleitoral (TSE, Ação Cautelar nº 060026495, Relator Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 10.9.2019, g.).
 

Em relação à individualização de eleitor cuja manifestação de vontade tenha sido
viciada, em alinhamento com a jurisprudência do TSE, afirma-se que a doação de combustível,
quando realizada indiscriminadamente a eleitores, evidencia, ainda que implicitamente, o
fim de captar–lhes o voto, caracterizando o ilícito eleitoral descrito no art. 41–A da Lei nº
9.504/97 (TSE, REspe nº 355–73, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 6.9.2016, g.).
 

Transcreve-se outros precedentes da Corte Superior Eleitoral, no mesmo sentido, 
verbis:
 
 
  

AGRAVO INTERNO. RECURSOS ESPECIAIS.  ELEIÇÕES 2016.  PREFEITO.
VICE–PREFEITO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE
PODER ECONÔMICO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. USO DE RECURSOS NÃO
CONTABILIZADOS. OFERTA DE BENESSES A ELEITORES. COMPROVAÇÃO. GRAVIDADE.
SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
1. No decisum monocrático, proveu–se parcialmente os recursos especiais interpostos pelo
prefeito e vice–prefeito de Poço Redondo/SE eleitos em 2016 apenas para afastar a multa
imposta nos embargos declaratórios, mantendo–se aresto do TRE/SE na parte em que se
assentou a perda dos diplomas, bem como inelegibilidade e multa aplicadas em primeiro grau ao
prefeito, pela prática de abuso de poder econômico (art. 22, caput, da LC 64/90) e captação
ilícita de sufrágio (art. 41–A da Lei 9.504/97), haja vista uso de recursos não contabilizados para
doação de combustível a munícipes e pagamento de contas de água e energia elétrica de
eleitores.
 

[...]
 

3. No mérito, consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "[o] abuso de poder econômico
configura–se pelo uso desmedido de aportes patrimoniais que, por sua vultosidade, é capaz de
viciar a vontade do eleitor, desequilibrando, em consequência, o desfecho do pleito e sua lisura"
(RO–El 3185–62/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 15/12/2021).
 
4. Já a captação ilícita de sufrágio configura–se, nos termos do art. 41–A da Lei 9.504/97,
quando o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar bem ou vantagem de qualquer
natureza a eleitor com o fim de obter–lhe o voto.
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5. No caso, demonstrou–se o uso de recursos não contabilizados para a oferta de
benesses a eleitores durante o período de campanha, o que configura tanto o abuso de
poder econômico quanto a captação ilícita de sufrágio.
 
6. É inequívoco que o agravante autorizou diversos eleitores a abastecerem seus veículos
no Posto São Jorge localizado no Município de Poço Redondo/SE, exclusivamente nos
meses de agosto e setembro de 2016 (durante o período eleitoral, portanto), ficando o
pagamento das despesas a cargo do candidato. Conforme se extrai do aresto a quo, em
procedimento de busca e apreensão, apurou–se a existência de 107 DANFEs (Documento
Auxiliar de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica) no importe de R$ 22.100,50 provenientes
dessas autorizações.
 
7. Embora o agravante alegue que as autorizações de abastecimento eram feitas como
empréstimo, e que essa era uma prática habitual, a Corte a quo salientou não ter sido
apresentada nenhuma prova de quitação desses supostos auxílios ou de existirem autorizações
concedidas em períodos anteriores a agosto de 2016.
 
8. As declarações das testemunhas Antelmo Santos Souza e Evaderi Izidio de Lima, motoristas
de caminhão–pipa e beneficiários das doações, no sentido de que recebiam as autorizações de
abastecimento como empréstimo, não tem nenhum respaldo em outras provas, o que
certamente ocorreria se a prática possuísse a regularidade alegada.
 
9. Igualmente, não se sustenta o argumento referido pela testemunha Evaderi de que "não
trabalhou direito ao longo de todo o ano de 2016, porque presta serviços à Defesa Civil e as
vezes esta passa em torno de 90 dias sem realizar os pagamentos, por isso precisava da ajuda
de JÚNIOR CHAGAS". Isso porque, como assentado no aresto do TRE/SE, "expediente enviado
pela Defesa Civil do Estado de Sergipe, fls. 366/367, demonstram (sic) que a atuação daquele
Órgão no Município de Poço Redondo somente ocorreu no mês de Janeiro de 2016,
especificamente no período de 15 a 21, portanto, em período não abrangido pelas ordens de
abastecimento aqui contestadas".
 
10. Verifica–se, desse modo, que houve efetiva doação de combustível a eleitores com o
emprego de recursos não contabilizados no ajuste de contas de campanha (caixa dois). E,
considerando–se que foram realizadas apenas em período eleitoral, é inequívoco que se
destinavam à obtenção de votos para o próprio candidato doador.
 

[...]
 

16. O Tribunal a quo reconheceu a gravidade das condutas, considerando os valores
despendidos e o impacto perante o eleitorado com aptidão para desequilibrar o pleito.
 
17. Não é possível rever o contexto fático delineado pela Corte de origem, assim como as
conclusões por ela expendidas no tocante à gravidade das práticas, em razão do óbice da
Súmula 24/TSE.18. Agravo interno a que se nega provimento.
 
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 45262, Acórdão, Relator Min. Benedito Gonçalves, DJE de
29/06/2022, g.)
 
 
 
Direito Eleitoral, Civil e Processual Civil. Agravos Internos no Agravo de Instrumento. Eleições
2016. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Abuso do Poder Econômico. Ausência de
formação de litisconsórcio passivo necessário. Decadência. Captação ilícita de sufrágio.
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Configuração. Inobservância do ônus da impugnação específica e do princípio da dialeticidade.
Desprovimento. 
 

[...]
 

5. No caso, a Corte Regional realizou análise exauriente dos fatos e das provas, indicando
elementos que conferem suporte à condenação do recorrente pela prática do art. 41–A da Lei
das Eleições, em especial a distribuição indiscriminada de combustíveis a eleitores e a
fragilidade da tese defensiva, no sentido de que houve apenas doação para permitir a
apoiadores participar de atos de campanha, considerando o grande volume de combustível em
cotejo com as datas em que foi distribuído. 
 
6. O entendimento adotado pelo TRE/GO quanto à possibilidade de se inferir do contexto
a pretensão de obter o voto como contrapartida à benesse está em harmonia com a
jurisprudência deste Tribunal no sentido de que “a doação de combustível, quando
realizada indiscriminadamente a eleitores, evidencia, ainda que implicitamente, o fim de
captar–lhes o voto, caracterizando o ilícito eleitoral descrito no art. 41–A da Lei nº
9.504/97” (REspe nº 355–73/MS, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 06.09.2016). 
 

[...]
 

(TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 0000607-35.2016.6.09.0085, Relator
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 15.6.2021, g.)
 

 
  

Diante desses elementos, considerando que as provas dos autos confirmaram
que houve distribuição indiscriminada de combustíveis a eleitores, torna-se inconteste, 
ainda que implicitamente, o fim de captar–lhes o voto, caracterizando o ilícito eleitoral
descrito no art. 41–A da Lei das Eleições.
 

Noutro giro, a legislação expõe que “a veiculação de propaganda eleitoral em bens
particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca
de espaço para esta finalidade” (§ 8º do art. 37 da Lei das Eleições).
 

Verifica-se, no caso dos autos, que o investigado, sob o subterfúgio de promover
sua campanha, autorizou a distribuição indiscriminada de combustíveis, pagos com montante
vultoso de recursos públicos, mediante modus operandi que impediu a aferição da escorreita
destinação dos recursos pela Justiça Eleitoral.
 

O que se apura, na espécie, é que houve uso excessivo durante a campanha de
recursos de valor econômico, buscando beneficiar candidato, afetando, assim, a normalidade e a
legitimidade das eleições, tendo-se em mente que, para a configuração do ato abusivo, não se
considera a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a inegável
gravidade das circunstâncias apuradas no caso dos autos (inciso XVI do art. 22 da Lei de
Inelegibilidades).
 

Nesse contexto, ainda que já reconhecida a captação e o gasto ilícitos de
recursos, bem como a captação ilícita de sufrágio, espécies do gênero abuso de poder
econômico previsto no art. 22 da Lei de Inelegibilidades, inegável que também restou
caracterizado este último, porquanto se constatou nos autos o desvio, abuso e
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malferimento de recursos públicos, com a intenção de gerar resultados no pleito.
 

 
 

3. Dosimetria
 

Para efeitos de sanção, os normativos infringidos impõem como consequência das
ilicitudes reconhecidas, a cassação do diploma, multa e inelegibilidade.
 

Embora o investigado não tenha sido eleito, afigura-se como suplente, motivo pelo
qual impõe-se a cassação do diploma da suplência.
 

Em relação à multa prevista no art. 41-A da Lei das Eleições, considerando o valor
dos bens declarados pelo investigado por ocasião do registro de sua candidatura, e também por
já ter sido condenado a restituir o Erário em sua prestação de contas, fixa-se a multa em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
 

Declara-se a inelegibilidade do investigado, pelo prazo de 8 (oito) anos, com base
nos artigos 1º, I, alíneas “d” e “j”, e 22, XIV, da Lei Complementar 64/1990[5].
 

 
 

4. Dispositivo
 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente  Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE), para cassar o diploma de AMAURI CHAVES DE OLIVEIRA, e condená-lo ao
pagamento de multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do § 2° do artigo 30-A,
c/c § 1º do art. 41-A, ambos da Lei das Eleições, e inciso XIV do art. 22 da Lei de
Inelegibilidades.
 

Seguindo orientação emanada do Tribunal Superior Eleitoral, deverão ser anulados,
para todos os efeitos, os votos atribuídos ao demandado e ao(à) respectivo(a) grêmio/coligação
partidária, de modo que o resultado da eleição deverá ser retotalizado, com a consequente
diplomação de novo representante congressual (TSE, RO nº 060390235, Rel. Min. Sergio Silveira
Banhos, DJE de 23.3.2021; e RO nº 060390065, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE de
26.11.2020).
 

Determino, por último, que seja anotado no cadastro eleitoral, nos assentamentos
do investigado, o ASE correspondente à inelegibilidade prevista nas alíneas “d” e “j” do inciso I do
artigo 1° da Lei Complementar 64/1990, pelo prazo de 8 (oito) anos.
 

É como voto.
 

Goiânia, 5 de setembro de 2022.
 
 
 

Desembargadora AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO
 

Relatora
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[1] https://www.tre-go.jus.br/imprensa/noticias-tre-go/2018/Novembro/diplomacao-dos-eleitos-e-
suplentes-em-2018-sera-realizada-no-dia-19-de-dezembro

[2] Gomes, José Jairo; Direito Eleitoral, 18ª ed., Barueri/SP: ATLAS, 2022, p. 791.

[3] https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2018/2022802018/GO/90000607650

 

[4] Gomes, José Jairo; Direito Eleitoral, 12ª ed., São Paulo/SP: ATLAS, 2016, p. 714.

[5] Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral, em
decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em processo de apuração de
abuso do poder econômico ou político, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido
diplomados, bem como para as que se realizarem nos 8 (oito) anos seguintes;

[...]

j) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado
da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação
ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em
campanhas eleitorais que impliquem cassação do registro ou do diploma, pelo prazo de 8 (oito)
anos a contar da eleição;

[...]

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá
representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar
uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou utilização
indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido
político, obedecido o seguinte rito:  

[...]

XIV – julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do ato,
cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos autos
ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação
penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;       (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
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