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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Referência:
Notícia de Fato n.º 1.28.000.002504/2018-65

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu Procurador Regional Eleitoral Auxiliar que esta
subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências,
com supedâneo nos artigos 30-A, caput, §§ 1º e 2º e 24, III, da Lei nº 9.504/1997, c/c artigo 22 da LC nº 64/1990, e,
ainda, com esteio nos Autos de Notícia de Fato nº 1.28.000.002504/2018-65, que seguem em anexo, apresentar

REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO E GASTO ILÍCITOS DE RECURSOS PARA FINS ELEITORAIS COM
PEDIDO LIMINAR

em face de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Deputado Estadual eleito pelo PSOL – Partido Socialismo e
Liberdade, que deverá ser notificado no endereço cadastrado perante esta Justiça Eleitoral, pelos fatos e
fundamentos jurídicos a seguir articulados.
1. Dos fatos
Através do Relatório de Conhecimento número 003100/2018, elaborado pela Secretaria de
Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA) da Procuradoria Geral da República, foram apontados a esta Procuradoria
Regional Eleitoral diversos indícios de possíveis irregularidades, dentre os quais saltou aos olhos deste Órgão
Ministerial a “identificação de empresas fornecedoras de bens e serviços de campanha com número reduzido de
empregados, indicando indícios de falta de capacidade operacional” (Tipologia n.º 1), e a “identificação de
fornecedores de campanha que não estejam registrados/ativos na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do
Norte, indicando indícios de falta de capacidade operacional” (Tipologia n.º 8).
Assim, esta PRE instaurou a Notícia de Fato n.º 1.28.000.002504/2018-65, a qual é instruída com
Parecer pela Desaprovação das Contas apresentado por este Órgão Ministerial no processo de prestação de contas
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n.º 0601222-60.2018, em que é requerente o Deputado Estadual eleito Sandro de Oliveira Pimentel.
Com vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais, exarou relatório preliminar para
complementação das informações, obtenção de esclarecimentos, bem como saneamento das falhas apontadas (ID
329071).
Notificado (ID 329671), o requerente apresentou prestação de contas retificadora e manifestação
(ID 370571).
Mais uma vez, os autos foram encaminhados à Comissão de Análise de Contas Eleitorais, que,
pelo parecer de ID 434671, mesmo à vista dos esclarecimentos prestados, opinou pela desaprovação das contas.
Assim, considerando que a prestação de contas de campanha encontra-se sujeita às formalidades
contábeis e financeiras, segundo as disposições constantes da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução n.º 23.553/17 do
TSE, bem como que houve violação de diversos dispositivos eleitorais relativos à arrecadação de recursos, o
Ministério Público Eleitoral ajuíza a presente representação, nos termos dos artigos 30-A, da Lei nº 9.504/1997, e 22,
da Lei Complementar nº 64/1990.
2. Da Legitimidade Ativa do Ministério Público Eleitoral para a propositura da demanda
É sabido que a literalidade do art. 30-A, caput, não menciona o Ministério Público Eleitoral como
parte legítima para a propositura da representação por arrecadação e gastos de recursos eleitorais. Entretanto, mera
inexistência de menção ao Parquet Eleitoral no dispositivo legal não afasta a legitimidade ativa assegurada a este
Órgão Ministerial pelo art. 127, caput, da Constituição da República, cumulado com art. 72, caput, da Lei
Complementar nº 75/1993, uma vez que este assegura a participação do MP em todas as fases e instâncias do
processo
eleitoral e aquele atribui ao Ministério Público a tarefa de defender a ordem jurídica e o regime democrático.
Nessa trilha é a jurisprudência. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. SENADOR. REPRESENTAÇÃO. ARRECADAÇÃO E GASTO
ILÍCITO DE CAMPANHA. OCORRÊNCIA. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos do art. 30-A da Lei
9.504/97, qualquer partido político ou coligação (ou, ainda, o Ministério Público Eleitoral, segundo a
jurisprudência do TSE) poderá ajuizar representação para apurar condutas em desacordo com as normas
relativas à arrecadação e despesas de recursos de campanha.

2. Na espécie, o candidato recorrido arrecadou recursos antes da abertura da conta bancária específica de campanha,
bem como foi - no mínimo – conivente com o uso de CNPJ falso em material de propaganda eleitoral, além de não ter
contabilizado em sua prestação de contas despesas com banners, minidoors e cartazes.

3. Para a aplicação da sanção de cassação do diploma pela prática de arrecadação e gastos ilícitos de recursos de
campanha não basta a ocorrência da ilegalidade. Além da comprovação do ilícito, deve-se examinar a relevância do
ato contrário à legislação ante o contexto da campanha do candidato.

Precedentes.

4. Na hipótese dos autos, não obstante o caráter reprovável das condutas de responsabilidade do recorrido, verifica-se
que o montante comprovado das irregularidades (R$ 21.643,58) constitui parcela de pouca significação no contexto da
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campanha do candidato, na qual se arrecadou R$ 1.336.500,00 e se gastou R$ 1.326.923,08. Logo, a cassação do
mandato eletivo não guarda proporcionalidade com as condutas ilícitas praticadas pelo recorrido no contexto de sua
campanha eleitoral, razão pela qual se deixa de aplicar a sanção do § 2º do art. 30-A da Lei 9.504/97.

5. Recurso ordinário não provido.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 28448, Acórdão, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Publicação: DJE - Diário
de justiça eletrônico, Tomo 87, Data 10/05/2012, Página 362)

Assim, sanada a eventual preliminar que poderia impedir o conhecimento da matéria, adentra-se
ao mérito da questão.
3. Do Mérito
Da análise da Lei nº 9.504/1997, artigo 28, assim como do artigo 33, da Resolução TSE nº
23.406/2014, que regulamentam a norma constante do artigo 17, III, da Constituição da República (que também se
aplica aos candidatos), deflui-se a obrigação de candidatos e partidos políticos prestarem contas da arrecadação e
gastos de recursos para fins eleitorais, no evidente intuito de controle da legitimidade do processo eleitoral.

Ainda, por força de interpretação literal dos dispositivos constantes do caput e § 2º do artigo 30-A
da Lei nº 9.504/1997, extrai-se o imperativo de adequada discriminação tanto da captação como da utilização dos
recursos arrecadados durante a campanha eleitoral:

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

(…)

§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou
cassado, se já houver sido outorgado.

No caso em apreço, debruçando-me sobre o parecer de ID 434671observo que as
irregularidades apontadas pela unidade técnica consistem em:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros, representando 13,04%
do total de receitas declaradas na prestação de contas;
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ii) doações recebidas de pessoas físicas, que, somadas totalizam o valor de R$ 35.350,00
(trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais), realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre
as contas bancárias do doador e do beneficiário;

iii) realização de doação estimável em dinheiro de equipamento de som e iluminação, no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não registrado na declaração de bens apresentada pelo candidato por ocasião
do seu pedido de registro de candidatura, desacompanhada, ainda, defonte de avaliação válida como referência e de
comprovação de propriedade;

iv) omissão de sobras de campanha, considerando que remanesceram inconsistências em
relação aos comprovantes de pagamento efetuados (R$ 7.000,00) e os documentos fiscais apresentados (R$
4.391,58), no tocante as notas fiscais emitidas pelo Facebook Serviços online do Brasil Ltda;

v) divergências entre as informações relativas às despesas nas prestações de contas final
e parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização.

A primeira irregularidade apontada pelo órgão técnico (item 1) diz respeito a inobservância
do prazo de entrega dos relatórios financeiros, o que contraria o disposto no art. 50, inciso I, da Resolução n.º
23.553/2017 do TSE, verbis:

Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a entregar à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I – os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral, em até
72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

(…)

§ 7 º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o inciso I do caput
deve ser examinada, de acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do julgamento da
prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à sua rejeição.
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No caso, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha em relação às
doações apontadas no parecer técnico, no montante de R$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais),
representa 13,04%das doações recebidas. Uma vez examinada em conjunto com as demais irregularidades
assinaladas, revela inconsistência grave, pois além de impedir o controle das contas pela Justiça Eleitoral e pela
sociedade, prejudicou a transparência concomitante do financiamento das campanhas eleitorais.

A propósito disso, convém trazer à colação precedente do e. TRE/SP:

Recurso Eleitoral. Prestação de contas de candidato relativas ao pleito de 2016. Vereador. Contas
desaprovadas. Omissão de receitas e gastos eleitorais com serviços de contabilidade e advocacia. Hipótese
em testilha que se amolda ao permissivo do art. 29, § 1º-A, da Res. TSE n° 23.463/2015. Posicionamento
firmado por esta C. Corte, ressalvado meu entendimento. Entrega dos relatórios financeiros de campanha fora
do prazo estabelecido pela legislação eleitoral. Inconsistência grave que, no caso em concreto,
caracteriza omissão de informação que obsta o controle concomitante de regularidade das contas pela
Justiça Eleitoral, bem como o controle social. Inteligência do § 7° do art. 43 da resolução citada. Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TRE/SP, RE 18402 - São José Do Rio Preto/SP, Rel. Claudia Lúcia Fonseca
Fanucchi, pub. DJE 13/08/2018)

Também foram detectadas doações financeiras oriundas de recursos próprios e de pessoa
física (identificada como DANILLO TOTTA PRISCO ANTUNES), totalizando a quantia de R$ 35.350,00 (trinta e cinco
mil, trezentos e cinquenta reais), por meio de ingresso na conta bancária da campanha mediante depósitos em
espécie, o que contraria a regra prevista no art. 22, § 1º, da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, verbis:

Art. 22 (...)

§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação. (grifos acrescidos)

Embora o prestador sustente a possibilidade de identificação dos doadores, atendendo,
portanto, a finalidade da norma, tal afirmação não afasta a irregularidade constatada pelo órgão técnico, uma vez que
a legislação eleitoral disciplina, de forma expressa, que o aporte de recursos em conta bancária de campanha,
quando superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), deve, obrigatoriamente, ocorrer
mediante transferência bancária a fim de se permitir a identificação do doador e a origem dos valores.

Assinado eletronicamente por: FERNANDO ROCHA DE ANDRADE - 14/12/2018 15:06:05
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121415060209700000000549832
Número do documento: 18121415060209700000000549832

Num. 569421 - Pág. 5

O objetivo da norma em referência é voltado a impedir a arrecadação de fontes ilícitas,
oriundas, por exemplo de fontes vedadas, porquanto a doação realizada de forma distinta daquela prevista na
legislação impossibilita a efetiva identificação do doador, trazendo prejuízo à confiabilidade das contas.

Desse modo, ainda que o candidato utilize o depósito identificado, o doador
permanece velado, pois não é possível aferir a origem do dinheiro, apenas a identidade do depositante. Logo,
bastaria ao donatário impedido proceder ao saque e entregar a terceiro para que realizasse o depósito.

Nesse sentido, confira-se julgado do TRE/MG:

Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Eleições 2016. Prestação de contas. Prefeito. Eleito. Aprovação das
contas com ressalva.

Não observância do art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que determina a doação por meio
de transferência eletrônica quando o valor doado for superior a R$1.064,10. Dois depósitos em
espécie: R$10.000,00 e R$25.000,00 representativos de 21,86% do total de receitas da campanha.

Na exigência prevista no art. 18, § 1º, da Resolução não há ressalvas para os casos em que a doação é feita
pelo próprio candidato, motivo pelo qual o montante doado por ele à sua campanha deveria ter sido
transferido pela via eletrônica e não por depósitos. Desta maneira, tais doações de recursos próprios
impediram a identificação da origem bancária dos recursos, vez que somente a transferência
eletrônica seria capaz de informar a conta corrente de origem dos valores doados.

Com o depósito bancário, sabe-se apenas quem é o portador dos valores doados, em razão da
identificação com o CPF. Todavia, não se pode concluir qual seria a origem da conta bancária de onde
provieram os valores, sobretudo em se tratando de recursos em espécie.

Alegação de omissão de despesas com serviço de transporte de eleitores durante a campanha eleitoral.
Juntadas cópias do procedimento eleitoral nº 470-69.2016.6.13.027. Todavia, embora haja indícios do fato
imputado, com desdobramento no presente processo, não houve a formação de elementos probantes
capazes de delinear a ocorrência de gastos não contabilizados. Não se está a afirmar que não ocorreram,
pois há indícios, mas não houve a colheita de provas extreme de dúvidas para comprovação cabal de
omissão de receitas de campanha com serviços de transporte não declarados.

Recurso PROVIDO para DESAPROVAR as contas. (TRE/MG, RE 52435 – Ladainha/MG, Rel. Paulo Rogério
de Sousa Abrantes, pub. DJe 09/10/2017)
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Com efeito, mesmo tendo o candidato apresentado os extratos bancários de suas contas
pessoais, o corpo técnico verificou que “ao longo do período apresentado, o candidato sacou o equivalente a R$
45.000,00 de suas contas, cujos débitos não correspondem aos valores creditados na sua conta de campanha,
o que, a nosso ver, salvo melhor juízo, não confirma a utilização dos recursos para fins de campanha eleitoral”
(destaques acrescidos).

Ademais, na hipótese de inobservância do dispositivo em referência, os valores devem ser
devolvidos ao doador ou recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme prevê o § 3º do art. 22 da Resolução n.º
23.553/2017 do TSE, o que demonstra a rigidez da legislação: “As doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo não podem ser utilizadase devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na
impossibilidade, recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 34 desta resolução.”

Deve-se frisar que o referido valor de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil e trezentos e
cinquenta reais) corresponde a quase integralidade dos recursos financeiros arrecadados pelo candidato, pois
equivalente ao percentual de 78,82%. Portanto, trata-se deirregularidade grave que compromete a maior parte da
arrecadação da campanha. Cite-se a esse respeito:

Recurso. Prestação de contas. Candidato. Doação financeira. Depósito direto. Resolução TSE n. 23.463/15.
Eleições 2016.

Preliminar afastada. Oportunizada manifestação do prestador para fins de demonstração da origem do valor
depositado em sua conta. Ato precluso, haja vista o caráter jurisdicional do procedimento de prestação de
contas.

O recebimento de recurso financeiro por meio de depósito bancário contraria o disposto no art. 18, §
1º, da Resolução TSE n. 23.463/15, que exige transferência eletrônica. Incontroversa a realização de
depósito em dinheiro na conta bancária eleitoral em quantia que representa elevada porcentagem em
relação ao total de recursos arrecadados. Fato que prejudica a confiabilidade das contas e leva à sua
desaprovação.Possibilidade de afastar a incidência do § 3º do art. 18 da Resolução TSE n. 23.463/15
‘restituição do recurso ao doador ou recolhimento ao erário’ porque plausível a identificação do doador
originário (o próprio candidato). Reforma da sentença para afastar a obrigação de restituição ao Tesouro
Nacional.

Parcial provimento. (TRE/RS, RE nº 28279 – Tapejara/RS, Rel. Paulo Afonso Brum Vaz, pub. DJe 08/05/2017,
Página 4)
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E, noutra oportunidade, confirmando a necessidade da transferência
bancária em hipóteses como essa, asseverou o TRE/TO, verbis: “a utilização de recursos
doados, com valores acima de 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos),não
realizados por meio de transferência eletrônica é irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas e o recolhimento do valor, considerado de origem não identificada,
ao Tesouro Nacional, na forma do § 3º do art. 18 da Resolução TSE nº 23.463/2015.” (TRE/TO,
RE nº 87525, Tocantinópolis/TO, Rel. Ângela Maria Ribeiro Prudente, pub. DJE 02/02/2018, pg.
4 e 5).
Constatou-se, ainda, a realização de doação estimada relativa a equipamento de som e
iluminação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não registrado na declaração de bens apresentada pelo
candidato por ocasião do seu pedido de registro de candidatura, e, quanto a ela, estão ausentes a fonte de avaliação
e a comprovação de propriedade, afrontando o disposto no art. 61 da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, verbis:

Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:

I – documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do doador ou instrumento de
doação, quando se tratar de doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de candidato

ou partido político;

II – instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se tratar de
bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caputdeve ser feita mediante a comprovação dos
preços habitualmente praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação
da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos nocapute seus incisos, poderão ser admitidos outros meios de prova
lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da
prestação de contas.

Nesse sentido, merece ser trazido à colação entendimento do e. Tribunal Regional Eleitoral
do Amazonas,conforme julgado abaixo transcrito:

Prestação de contas. Campanha Eleitoral. Candidatura Proporcional. Eleições 2010. 1. Não-comprovação da
observância à norma insculpida no art. 1º, § 3º, da Resolução/TSE nº. 23.217/2010. Impropriedade que não
compromete a regularidade das contas, posto que a mencionada norma é dirigida ao doador. Precedente da
Corte (Acórdão TRE/AM nº. 1.825/2010). 2. Infração que impede o controle pela Justiça Eleitoral da
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regularidade de utilização das fontes de financiamento de campanha eleitoral: ausência de discriminação do
critério de avaliação mediante notas explicativas, contendo a descrição, a quantia e o valor unitário dos bens
e/ou dos serviços e/ou estes não foram avaliados pelos preços praticados no mercado, através da indicação
da origem da avaliação (documento fiscal ou pesquisa de mercado) e do respectivo recibo eleitoral, em
desconformidade com o disposto no art. 29, § 2º, da Resolução/TSE n. 23.217/2010, nas receitas estimáveis
em dinheiro. 3. O candidato não efetuou a abertura da conta bancária nos moldes da aludida Resolução, posto
que a Comissão de Prestação de Contas realizou pesquisa no banco de dados do SPCE e apurou não haver
lançamento para o CNPJ do candidato. Ademais, o extrato bancário trazido aos autos não possui a
identificação "ELEIÇÃO 2010 - FERNANDO NOGUEIRA DE MENEZES - Deputado Estadual - AM", exigência
estabelecida no art. 11, § 2º, da mencionada Resolução. 4. Intimado, o candidato apresentou somente um
recibo de compra e venda de imóvel objeto de cessão por Edilson Sarrazin Góes, não comprovando a
propriedade do citado imóvel, e não apresentou todos os termos de doação das receitas estimadas
provenientes de pessoa física requeridos pela Comissão de Prestação de Contas. 5. Desaprovação das
contas. 6. Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral. (TRE/AM, PC - Prestação de Contas nº
423629 – Manaus/AM, Rel. Vasco Pereira do Amaral, pub. DJe 30/03/2011)

Instado a se manifestar acerca da irregularidade em referência, o requerente alegou tão
somente que o bem doado à campanha, além de ser de uso doméstico, teria sido adquirido há anos atrás,
representando objeto de pequeno valor.

Contudo, não convencem as meras alegações do requerente, que não seguem
corroboradas por qualquer mínimo lastro documental, tornando impossível a averiguação da origem dos recursos
arrecadados, comprometendo mais uma vez a confiabilidade das contas.

Houve ainda a omissão de sobra de campanha. As explicações oferecidas pelo candidato
quanto à omissão de despesas identificadas na base de dados da Justiça Eleitoral, mediante confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, acabou resultando na constatação de divergência de valores apresentados.

Sobre esse ponto, assim se pronunciou a Comissão de Análise de Contas Eleitorais, verbis
:
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Diligenciado, o prestador das contas, através do seu advogado (ID 370571), afirma que, “não obstante tão
somente por esta ocasião seja juntada as notas fiscais relativas à prestação de serviços identificada no item 6,
crítica 6.14, do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências, o valor de R$ 400,00 e R$ 3.991,58, fonte
de pagamento e o fiel recibo de quitação já integram os presentes autos”. (grifos nossos)

Fez a juntada, aos presentes autos, das notas fiscais eletrônicas evidenciadas no exame (ID 371021 e ID
370671), esclarecendo que o FACEBOOK emite suas notas fiscais, tão somente, “após determinado período
contratado pelo candidato para impulsionamento de materiais legais de campanha”, razão pela qual somente
agora as apresentou. (grifos nossos)

Ocorre que, as notas fiscais registradas pelo fornecedor não possuem a contrapartida de pagamento
transitando na conta bancária aberta em nome do candidato, nem foram juntados aos autos comprovante da
efetivação de pagamentos nesses valores, nem tão pouco constam do relatório de despesas efetuadas pelo
candidato (ID 368321).

No referido relatório, constam despesas para o fornecedor Adyen Brasil Ltda (Adyen a serviço de
Facebook_Ads_BR) com valores que somados perfazem o total de R$ 7.000,00, dos quais apenas R$
6.000,00 possuem comprovação de pagamento com trânsito pela conta bancária aberta em nome do
candidato.

O candidato fez juntada, também, de dois comprovantes de pagamento de boleto no valor de R$ 3.000,00
cada, no entanto, trata-se do mesmo boleto com pagamento através do cheque número 900003 (ID 368371).

No entanto, em análise dos extratos eletrônicos, constata-se o pagamento do cheque de número 900008 no
valor de R$ 3.000,00 ao fornecedor Adyen do Brasil, corroborando com o constante no relatório de despesas
efetuadas (ID 368321).

No que se refere aos R$ 1.000,00, encontra-se nos autos o pagamento de boleto (ID 370721), através de
cheque avulso, que, após análise da regularidade realizada no item 6, verifica-se integrar o montante para
perfazer, ao final, juntamente com os outros boletos, o total de R$ 7.000,00.

Em razão do funcionamento do Facebook, onde o contratante paga pela concessão de determinada
quantidade de créditos que vão sendo utilizados ao longo do tempo de duração do contrato, para que fosse
possível auferir o valor efetivamente gasto pelo candidato, seria oportuno a apresentação de relatório de
faturamento do fornecedor, que evidenciasse se o total de pagamento efetuado corresponde ao valor do
montante dos serviços relacionados nas despesas efetuadas pelo candidato (ID 368321).

Ante a não apresentação do relatório de faturamento por parte do prestador das contas, constatou-se, após
análise dos extratos e dos comprovantes juntados, que a soma dos pagamentos efetuados e comprovados na
prestação de contas, perfazem um total R$ 7.000,00 (ID 368371, ID 368321 e ID 370721).
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Confrontados os comprovantes de pagamento efetuados (R$ 7.000,00) com os documentos fiscais
apresentados (R$ 4.391,58), constata-se uma divergência de valores, configurando, dessa maneira, uma
sobra de campanha de R$ 2.608,42, apenas nessa operação, o que se constitui irregularidade, uma vez que,
em obediência ao disposto no art. 53, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, as sobras de campanha
eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário.

Por fim, consoante o item 9.8 do Parecer técnico, a partir do confronto entre as prestações
de contas final e parcial, restou detectada divergência nas informações quanto à realização de despesa com
atividades de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A respeito da irregularidade em tela, o requerente informou que houve o lançamento
indevido dos dados, uma vez que o prestador de serviços desistiu da avença antes mesmo de iniciada.

A despeito disso, o requerente deixou de apresentar a devida prestação de contas
retificadora, na forma prevista pelo art. 74, inciso I, da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, o que somente reforça o
total descaso do candidato com as formalidades legais inerentes a esse processo.

Destarte, assiste razão à unidade técnica quando salienta que as irregularidades
detectadas na espécie afiguram-se óbices suficientes, capazes de ensejar a desaprovação das contas examinadas.
Isso porque referidas irregularidades, analisadas em seu conjunto, inviabilizam um seguro pronunciamento acerca da
sua regularidade e lisura, uma vez que tornam obscuros aspectos decisivos da movimentação financeira do
candidato, mormente no que diz respeito aos recursos arrecadados, o que impossibilita o efetivo controle das contas
por parte da Justiça Eleitoral.

Como visto, a conduta do representado infringiu diversas disposições normativas
especialmente voltadas para o controle da higidez e legitimidade do processo eleitoral, motivo mais que razoável para
a aplicação da sanção cassação de diploma.

Portanto, verificada a gravidade e a relevância jurídica da conduta, a procedência da
representação é medida que se impõe.
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4. Da cautelar incidental. Negativa de diplomação do candidato. Presença simultânea da fumaça do bom
direito e do perigo da demora. Necessidade de concessão de liminar

Dada a gravidade da consequência cominada pela lei ao julgamento de procedência da representação proposta com
fulcro no art. 30-A da Lei das Eleições, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se sedimentou no sentido de
que não basta a simples demonstração da ilicitude para a aplicação da sanção, pois a irregularidade deve "ostentar
gravidade ou relevância jurídica para justificar a aplicação da sanção, levando em consideração no julgamento o
1

contexto da campanha e os valores envolvidos na irregularidade "

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. LEI Nº 9.504/97. ART. 30-A.

DEPUTADO FEDERAL. SAQUE. CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE CONTÁBIL. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE
PROVA.

DESAPROVAÇÃO

DAS

CONTAS.

INSUFICIÊNCIA.

CASSAÇÃO.

DIPLOMA.

PRINCÍPIO

DA

PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

1. É cabível o recurso ordinário se o feito versa sobre inelegibilidade ou envolve a possibilidade de cassação de diploma
ou mandato relativo a eleições federais ou estaduais, seja o acórdão regional pela procedência ou improcedência do
pedido. Precedente.

2. 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.

3. A desaprovação das contas devido à realização de saque para pagamento em espécie de despesas eleitorais, em
contrariedade ao disposto no § 1º do art. 21 da Res.-TSE nº 23.217/2010, não acarreta necessariamente a procedência
da representação, mormente quando não demonstrada a ilicitude da origem ou da destinação dos recursos
movimentados na campanha eleitoral.

4. Recurso ordinário desprovido.

(TSE - Recurso Ordinário nº 874, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência
do TSE, Volume 24, Tomo 2, Data 07/05/2013, Página 512)

No caso ora em análise, a gravidade das circunstâncias e a relevância jurídica da
irregularidade fazem-se eminentemente presentes.

Sabe-se queo deferimento da medida reclama-se a presença simultânea da fumaça do bom
direitoe do perigo da demora, ambas concomitantemente presentes na situação dos autos, segundo se
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demonstrará.
No caso concreto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte julgou, em 14 de dezembro do corrente ano o
processo de prestação de contas n.º 0601222-60.2018.6.20.0000, tendo proferido Acórdão pela desaprovação das
contas de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL. A propósito segue trecho do respectivo Acórdão:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEITAS FINANCEIRAS ACIMA DE 1.064,10 NÃO
REALIZADAS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. USO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE QUE INTEGRAVAM O PATRIMONIO DO CANDIDATO ANTES DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA PARCIAL
EM CONFRONTO COM OS DADOS LANÇADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INCONSISTÊNCIA
ENTRE OS DADOS DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E AS DESPESAS CONTRATADAS REVELANDO
INDÍCIOS

DE

OMISSÃO

DE

GASTOS.

CONJUNTO

DE

IRREGULARIDADES

GRAVES.

COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE, TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.

Prestação de contas final apresentada tempestivamente.

A entrega tardia dos relatórios financeiros de campanha, quando o registro da doação for devidamente
efetuado na prestação de contas, na esteira do entendimento consolidado deste Tribunal, configura
irregularidade de natureza formal, porquanto não compromete a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral
acerca da movimentação financeira de campanha (TRE/RN. PC 205-09.2016.620.0000. Rel. José Dantas de
Paiva. J. 31/07/2018. DJE 02/08/2018; RE 808-77.2016.620.0034. Rel. Francisco Glauber Pessoa Alves. J.
05/10/2017. DJE 06/10/2017).

Recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou provenientes de recursos próprios em valores
acima de R$ 1.064,10, por meio de depósito em espécie, em infringência ao disposto no Art. 22, §1º, da
Resolução 23.553 do TSE.
As referidas doações irregulares (R$ 35.350,00) representam 78,82 % do total de recursos financeiros
arrecadados pelo candidato.
A atitude do candidato, por si só, independente de qualquer aferição quanto a sua má-fé, compromete
substancialmente a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral quanto a real origem de parte considerável da
receita financeira empregada na campanha, maculando irremediavelmente a regularidade da prestação de
contas.
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A utilização de recursos doados, com valores acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), não realizados por meio de transferência eletrônica é irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas.

Uso de recursos próprios estimáveis em dinheiro na campanha, sem comprovação de que integravam o
patrimônio do candidato em período anterior ao pedido de registro de candidatura, consistente na cessão de
um “equipamento de som e de iluminação”. Subsistência da irregularidade porquanto não fora juntado aos
autos documento comprobatório de sua propriedade, nem indicada a sua fonte de avaliação, descumprindo-se
a exigência emanada do Art. 27, §1º, da Resolução 23.553/2017.
Contudo, a falha apontada não foi capaz de prejudicar a regularidade das contas, representando apenas 3,8%
do total das despesas declaradas na campanha.

Divergência entre as despesas registradas na prestação de contas parcial e na prestação de contas final,
consubstanciada na retirada da prestação de contas final de um gasto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
concernente à contratação de pessoal para atividades de militância e mobilização de rua.
A frustração do ajuste antes da sua execução, com a apresentação dos instrumentos de desfazimento do
ajuste, justificam a retirada da despesa da prestação de contas final.
O simples fato de não ter sido apresentada uma prestação de contas parcial retificadora não possui o condão
de macular a transparência das contas, por se tratar de um vício irrelevante no conjunto da prestação de
contas, não comprometendo, por si só, a regularidade das contas sob exame.

Divergência entre os dados constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo fornecedor Facebook

Serviços Online do Brasil Ltdae o relatório de despesas contratadas, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais.

Circularização junto ao FACEBOOK com a obtenção de duas outras notas fiscais de serviços não informadas
pelo candidato, referente aos meses de agosto e de novembro de 2018.

Postagens do mês de novembro referentes às atividades parlamentares do candidato, cujas faturas de
serviços se referem a mesma conta de anúncio usada pelo candidato na campanha (325475837488553),
vinculada ao CNPJ de campanha, justificando a existência da referida nota fiscal. Irregularidade afastada com
relação à contratação de despesa após a eleição.
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No entanto, com relação à nota fiscal 03954266, emitida em 04/09/2018, pelo FACEBOOK, no valor de R$
400,00(quatrocentos reais), referente aos serviços contratados junto ao FACEBOOK no mês de agosto de
2018, não é possível afirmar que as postagens juntadas aos autos são exatamente aquelas objeto da nota
fiscal regularmente emitida pelo FACEBOOK, tendo como tomador dos serviços o CNPJ do candidato, porque
as faturas relacionadas as postagens anexadas posteriormente pelo candidato apresentam como sacado o Sr.
JOÃO VICTOR, pessoa física, não havendo qualquer vinculação ao CNPJ de campanha.

Configuração de omissão de despesas e documentos fiscais na presente prestação de contas, como também
ocorrência de pagamento de gastos eleitorais sem o trânsito dos recursos pela conta bancária de campanha
do candidato (R$ 400,00), consubstanciando irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a sua
reprovação.

Conjunto de irregularidades graves que comprometem irremediavelmente a regularidade, transparência e
lisura das contas apresentadas.

Desaprovação das contas.

ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, por maioria
de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em DESAPROVAR AS
CONTASde SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, referente ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
gerais de 2018, nos termos do voto do relator e das notas de julgamento, partes integrantes da presente
decisão. Vencido o Juiz Wlademir Capistrano que aprovava as contas com ressalvas. Por maioria de votos, a
corte deliberou ainda pela desnecessidade de devolução de valores ao Tesouro Nacional. Vencidos, nesse
ponto, o relator e o Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, que determinavam a devolução dos valores
depositados em desconformidade ao Art. 22, §1º, da Resolução 23.553 do TSE. Anotações e comunicações.

Como se evidencia, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte corroborou as
irregularidades indicadas pela Procuradoria Regional Eleitoral no parecer apresentado nos autos da Prestação de
Contas n.º 0601222-60.2018.6.20.0000 (ID 449421).
Simultaneamente a essa prova inconteste, e segundo relatado, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL encontra-se em
vias de ser diplomado como Deputado Estadual pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, diplomação
essa a ocorrer da data próxima de 19 de dezembro de 2018.
O ato da diplomação é um marco referencial para uma série de consequências jurídicas, tais
como o foro privilegiadoe a imunidade parlamentar- inviabilizando, em algumas situações, a prisão do mandatário,
salvo em flagrante de crime inafiançável (ex: art. 53, § 2º, da Constituição da República). Nesse aspecto, não há
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sentido algum conferir tamanhos poderes àquele que praticou diversas irregularidades durante a campanha eleitoral e
teve inclusive suas contas desaprovadas em Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte nos autos da Prestação de Contas n.º 0601222-60.2018.6.20.0000.
Cabe ressaltar que a medida visando combater a diplomação não é alienígena ao nosso
ordenamento jurídico. A atual redação do art. 262 do Código Eleitoral expressamente prevê o cabimento de Recurso
contra a Expedição de Diploma (RCED) em casos de falta de condições de elegibilidade, sendo mais um indicativo
de que, se a lei permite a cassação do diploma em determinadas circunstâncias, com mais razão autorizará a
sua própria denegação, como medida de prevenção.
Acerca do tema, assim leciona José Jairo Comes (COMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14ª.
ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 821-822):

“Momento para o ajuizamento– reza o artigo 30-A, caput, que a ação deve ser proposta “no prazo de 15 (quinze) dias da
diplomação”. No entanto, a interpretação sistemática dessa regra revela que a propositura pode ocorrer até 15 dias da
diplomação, antes, portanto, da prática desse ato. Do contrário, haveria conflito insolúvel com o disposto no §2º consiste
na negativa de diploma. Só se nega diploma se ele ainda não tiver sido expedido. Logo, a possibilidade de se ajuizar a
demanda antes da diplomação tem por si a expressa previsão da sanção de negativa de diploma.

Frise-se, porém, que a ação deve ser iniciada após as eleições, nomeadamente depois da proclamação dos resultados do
pleito. Se ajuizada antes desse evento, em princípio, faltaria ao autor interesse de agir, pois inexistiria diploma a ser
negado ou cassado. Nesse caso, em homenagem aos princípios da economia processual e efetividade da jurisdição, em
vez de extinguir o processo, melhor seria que o juiz determinasse o seu sobrestamento”.

Noutro giro, como forma de impedimento ao exercício da cidadania passiva, buscou o constituinte “ proteger a

probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta” (art. 14, § 9º). NÃO É MINIMAMENTE MORAL PARA O
EXERCÍCIO DO MANDATO ELETIVO CONFERI-LO A QUEM TEVE SUA CONTAS REPROVADAS PELO TRE/RN.
Além disso, em situação como a ora analisada, outros fatores devem ser observados. Há que se fazer uma
ponderação entre os interesses em jogo. De um lado está o direito de uma pessoa interessada em ocupar um cargo
eletivo. De outro, o interesse de toda uma coletividade em ver ocupando cargos públicos pessoas idôneas, de moral
ilibada.
2

No escólio de José Jairo Gomes o ato da diplomação “trata-se de ato formal, pelo qual os eleitos são oficialmente

credenciados e habilitados a se investirem nos mandatos público-eletivos para os quais foram escolhidos”. Para o
doutrinador “o diploma apenas evidencia que o rito e as formalidades estabelecidas foram atendidas, estando o

eleito legitimado ao exercício do poder estatal”.
3

Segundo José dos Santos Carvalho Filho , “para que o ato administrativo seja válido, seu

objeto deve ser lícito. A licitude é, pois, o requisito fundamental de validade do objeto, exigível, como é natural,
também para o ato jurídico”.
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Assim sendo, o ato da diplomação, tal como os atos administrativos, deve ser dotado de
controle de legalidade em sua própria produção, não podendo a Administração esquivar-se do dever de observância
à legalidade a fim de atender a finalidade última da mens legis. No momento, conferir o diploma ao representado não
se mostra, prima facie, ato sensato.
Dessa forma, a negativa da sua diplomação enquadra-se na hipótese preventiva que
visa proteger a probidade administrativa e a moralidade pública de candidato que tenham comprovadamente
praticados atos atentatórios à dignidade da respublica ou à normalidade e à legitimidade das eleições.
O fumus boni jurisestá claramente demonstrado e repousa segura nos seguintes elementos: foram desaprovadas
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte a Prestação de Contas n.º 0601222-60.2018.6.20.0000,
do candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual Sandro de Oliveira Pimentel, referentes às Eleições 2018,
em razão de diversas irregularidades identificadas por ocasião da prestação de contas final da campanha
eleitoral.
O periculum in moraconsubstancia-se no fato de que o representado encontra-se em vias de ser diplomado ao
cargo de Deputado Estadual, de maneira que eventual diplomação (com o foro privilegiado e as imunidades
decorrentes) trará muitos prejuízos à probidade administrativa e à a moralidade para exercício do mandato
eletivo.

5. Dos Pedidos

Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral requer:

a) o recebimento e processamento da presente Representação por Captação e Gasto Ilícito
de Recursos para Fins Eleitorais, prevista no artigo 30-A da Lei das Eleições;

b) a juntada de cópia integral dos autos de Notícia de Fato nº 1.25.000.002504/2018-65;

c)concessão de tutela provisória inibitória em caráter incidental para IMPEDIR A
DIPLOMAÇÃO de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, eis que presentes a fumaça do bom direito e do perigo na
demora;
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d) a notificação do representado, no endereço constante do banco de dados desse
Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para, querendo, apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do
artigo 22, I, alínea "a" da LC nº 64/1990;
e) a regular tramitação desta Representação, nos termos do artigo 22 e seus incisos da Lei
Complementar n.º 64/90, para, ao final, ser julgada procedente, aplicando-se ao candidato representado SANDRO
DE OLIVEIRA PIMENTEL a negação ou cassação de seus diplomas, nos termos do § 2º do artigo 30-A da Lei nº
9.504/1997, bem como determinando-se a anotação do código ASE 540 em seus cadastros eleitorais (art. 1º, inciso I,
alínea j, da Lei Complementar n.º 64/90).

Protesta-se, finalmente, pela produção de provas, por todos os meios e formas em direito
admitidos, em especial pela oitiva do Sr. Danilo Totta Prisco Antunes (brasileiro, empresário, nascido aos
19/07/1990, portador do CPF 364.169.748-43, residente à Avenida Litorânea, S/N Santa Rita, Extremoz/RN, CEP:
59.575-000 e a juntada de novos documentos.

Natal-RN, 14 de dezembro de 2018.

FERNANDO ROCHA DE ANDRADE
Procurador Regional Eleitoral Auxiliar

1MEDEIROS, Marcilio Nunes. Legislação eleitoral: comentada e anotada. Salvador: JusPodivm,
2017, p. 869.
2GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Editora Atlas. 12. ed. São Paulo. 2016. Página 637-638.
3CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Editora Atlas . 29ª Edição. São Paulo. 2015. Pag. 110-111.
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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE

Referência:
Notícia de Fato n.º 1.28.000.002504/2018-65

O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por seu Procurador
Regional Eleitoral Auxiliar que esta subscreve, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, vem, respeitosamente, perante Vossas Excelências, com
supedâneo nos artigos 30-A, caput, §§ 1º e 2º e 24, III, da Lei nº 9.504/1997, c/c
artigo 22 da LC nº 64/1990, e, ainda, com esteio nos Autos de Notícia de Fato nº
1.28.000.002504/2018-65, que seguem em anexo, apresentar

REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO E GASTO ILÍCITOS DE RECURSOS PARA
FINS ELEITORAIS COM PEDIDO LIMINAR

em face de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, Deputado Estadual eleito pelo
PSOL – Partido Socialismo e Liberdade, que deverá ser notificado no endereço
cadastrado perante esta Justiça Eleitoral, pelos fatos e fundamentos jurídicos a
seguir articulados.
1. Dos fatos
Através do Relatório de Conhecimento número 003100/2018,
elaborado pela Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise (SPPEA) da Procuradoria
Geral da República, foram apontados a esta Procuradoria Regional Eleitoral
Avenida Deodoro da Fonseca, nº 743, Tirol CEP 59.020-600, Natal, Rio Grande do Norte.
Telefone: (084) 3232-3900 – Fax: 3232-3952. Endereço eletrônico: www.prrn.mpf.gov.br.
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diversos indícios de possíveis irregularidades, dentre os quais saltou aos olhos
deste Órgão Ministerial a “identificação de empresas fornecedoras de bens e
serviços de campanha com número reduzido de empregados, indicando indícios de
falta de capacidade operacional” (Tipologia n.º 1), e a “identificação de fornecedores
de campanha que não estejam registrados/ativos na Junta Comercial do Estado do
Rio Grande do Norte, indicando indícios de falta de capacidade operacional”
(Tipologia n.º 8).
Assim,

esta

PRE

instaurou

a

Notícia

de

Fato

n.º

1.28.000.002504/2018-65, a qual é instruída com Parecer pela Desaprovação das
Contas apresentado por este Órgão Ministerial no processo de prestação de contas
n.º 0601222-60.2018, em que é requerente o Deputado Estadual eleito Sandro de
Oliveira Pimentel.
Com vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais,
exarou relatório preliminar para complementação das informações, obtenção de
esclarecimentos, bem como saneamento das falhas apontadas (ID 329071).
Notificado (ID 329671), o requerente apresentou prestação de contas
retificadora e manifestação (ID 370571).
Mais uma vez, os autos foram encaminhados à Comissão de Análise
de Contas Eleitorais, que, pelo parecer de ID 434671, mesmo à vista dos
esclarecimentos prestados, opinou pela desaprovação das contas.
Assim, considerando que a prestação de contas de campanha
encontra-se sujeita às formalidades contábeis e financeiras, segundo as disposições
constantes da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução n.º 23.553/17 do TSE, bem como
que houve violação de diversos dispositivos eleitorais relativos à arrecadação de
recursos, o Ministério Público Eleitoral ajuíza a presente representação, nos termos
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dos artigos 30-A, da Lei nº 9.504/1997, e 22, da Lei Complementar nº 64/1990.
2. Da Legitimidade Ativa do Ministério Público Eleitoral para a propositura da
demanda
É sabido que a literalidade do art. 30-A, caput, não menciona o
Ministério Público Eleitoral como parte legítima para a propositura da representação
por arrecadação e gastos de recursos eleitorais. Entretanto, mera inexistência de
menção ao Parquet Eleitoral no dispositivo legal não afasta a legitimidade ativa
assegurada a este Órgão Ministerial pelo art. 127, caput, da Constituição da
República, cumulado com art. 72, caput, da Lei Complementar nº 75/1993, uma vez
que este assegura a participação do MP em todas as fases e instâncias do processo
eleitoral e aquele atribui ao Ministério Público a tarefa de defender a ordem jurídica
e o regime democrático.
Nessa trilha é a jurisprudência. Veja-se:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. SENADOR.
REPRESENTAÇÃO. ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA.
OCORRÊNCIA. SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Nos termos do art.
30-A da Lei 9.504/97, qualquer partido político ou coligação (ou, ainda,
o Ministério Público Eleitoral, segundo a jurisprudência do TSE)
poderá ajuizar representação para apurar condutas em desacordo com
as normas relativas à arrecadação e despesas de recursos de
campanha.
2. Na espécie, o candidato recorrido arrecadou recursos antes da abertura
da conta bancária específica de campanha, bem como foi - no mínimo –
conivente com o uso de CNPJ falso em material de propaganda eleitoral,
além de não ter contabilizado em sua prestação de contas despesas com
banners, minidoors e cartazes.
3. Para a aplicação da sanção de cassação do diploma pela prática de
arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha não basta a
ocorrência da ilegalidade. Além da comprovação do ilícito, deve-se
examinar a relevância do ato contrário à legislação ante o contexto da
campanha do candidato.
Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, não obstante o caráter reprovável das condutas
de responsabilidade do recorrido, verifica-se que o montante comprovado
das irregularidades (R$ 21.643,58) constitui parcela de pouca significação
no contexto da campanha do candidato, na qual se arrecadou R$
1.336.500,00 e se gastou R$ 1.326.923,08. Logo, a cassação do mandato

Avenida Deodoro da Fonseca, nº 743, Tirol CEP 59.020-600, Natal, Rio Grande do Norte.
Telefone: (084) 3232-3900 – Fax: 3232-3952. Endereço eletrônico: www.prrn.mpf.gov.br.

Assinado eletronicamente por: FERNANDO ROCHA DE ANDRADE - 14/12/2018 15:06:09
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121415060593600000000549932
Número do documento: 18121415060593600000000549932

Num. 569521 - Pág. 3

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO RIO GRANDE DO NORTE
eletivo não guarda proporcionalidade com as condutas ilícitas praticadas
pelo recorrido no contexto de sua campanha eleitoral, razão pela qual se
deixa de aplicar a sanção do § 2º do art. 30-A da Lei 9.504/97.
5. Recurso ordinário não provido.
(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 28448, Acórdão, Relator(a)
Min. Marco Aurélio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 87,
Data 10/05/2012, Página 362)

Assim, sanada a eventual preliminar que poderia impedir o
conhecimento da matéria, adentra-se ao mérito da questão.
3. Do Mérito
Da análise da Lei nº 9.504/1997, artigo 28, assim como do artigo
33, da Resolução TSE nº 23.406/2014, que regulamentam a norma constante do
artigo 17, III, da Constituição da República (que também se aplica aos candidatos),
deflui-se a obrigação de candidatos e partidos políticos prestarem contas da
arrecadação e gastos de recursos para fins eleitorais, no evidente intuito de controle
da legitimidade do processo eleitoral.

Ainda, por força de interpretação literal dos dispositivos constantes
do caput e § 2º do artigo 30-A da Lei nº 9.504/1997, extrai-se o imperativo de
adequada discriminação tanto da captação como da utilização dos recursos
arrecadados durante a campanha eleitoral:
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à
Justiça Eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação, relatando
fatos e indicando provas, e pedir a abertura de investigação judicial
para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei, relativas à
arrecadação e gastos de recursos. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de
2009)
(…)
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins
eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido
outorgado.
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No caso em apreço, debruçando-me sobre o parecer de ID
434671 observo que as irregularidades apontadas pela unidade técnica consistem
em:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios
financeiros, representando 13,04% do total de receitas declaradas na prestação de
contas;
ii) doações recebidas de pessoas físicas, que, somadas
totalizam o valor de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais),
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário;
iii)

realização

de

doação

estimável

em

dinheiro

de

equipamento de som e iluminação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não
registrado na declaração de bens apresentada pelo candidato por ocasião do seu
pedido de registro de candidatura, desacompanhada, ainda, de fonte de avaliação
válida como referência e de comprovação de propriedade;
iv) omissão de sobras de campanha, considerando que
remanesceram

inconsistências em relação aos comprovantes de pagamento

efetuados (R$ 7.000,00) e os documentos fiscais apresentados (R$ 4.391,58), no
tocante as notas fiscais emitidas pelo Facebook Serviços online do Brasil Ltda;
v) divergências entre as informações relativas às despesas nas
prestações de contas final e parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas
de controle concomitante, transparência e fiscalização.
A primeira irregularidade apontada pelo órgão técnico (item 1)
diz respeito a inobservância do prazo de entrega dos relatórios financeiros, o que
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contraria o disposto no art. 50, inciso I, da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE,
verbis:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante
as campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º):
I – os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento;
(…)
§ 7 º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar
à sua rejeição.

No caso, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros de
campanha em relação às doações apontadas no parecer técnico, no montante de
R$ 5.850,00 (cinco mil e oitocentos e cinquenta reais), representa 13,04% das
doações

recebidas.

Uma

vez

examinada

em

conjunto

com

as

demais

irregularidades assinaladas, revela inconsistência grave, pois além de impedir o
controle das contas pela Justiça Eleitoral e pela sociedade, prejudicou a
transparência concomitante do financiamento das campanhas eleitorais.
A propósito disso, convém trazer à colação precedente do e.
TRE/SP:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas de candidato relativas ao
pleito de 2016. Vereador. Contas desaprovadas. Omissão de receitas
e gastos eleitorais com serviços de contabilidade e advocacia.
Hipótese em testilha que se amolda ao permissivo do art. 29, § 1º-A,
da Res. TSE n° 23.463/2015. Posicionamento firmado por esta C.
Corte, ressalvado meu entendimento. Entrega dos relatórios
financeiros de campanha fora do prazo estabelecido pela legislação
eleitoral. Inconsistência grave que, no caso em concreto,
caracteriza omissão de informação que obsta o controle
concomitante de regularidade das contas pela Justiça Eleitoral,
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bem como o controle social. Inteligência do § 7° do art. 43 da
resolução citada. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TRE/SP,
RE 18402 - São José Do Rio Preto/SP, Rel. Claudia Lúcia Fonseca
Fanucchi, pub. DJE 13/08/2018)

Também foram detectadas doações financeiras oriundas de
recursos próprios e de pessoa física (identificada como DANILLO TOTTA PRISCO
ANTUNES), totalizando a quantia de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil, trezentos e
cinquenta reais), por meio de ingresso na conta bancária da campanha mediante
depósitos em espécie, o que contraria a regra prevista no art. 22, § 1º, da Resolução
n.º 23.553/2017 do TSE, verbis:
Art. 22 (...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação. (grifos acrescidos)

Embora o prestador sustente a possibilidade de identificação
dos doadores, atendendo, portanto, a finalidade da norma, tal afirmação não afasta
a irregularidade constatada pelo órgão técnico, uma vez que a legislação eleitoral
disciplina, de forma expressa, que o aporte de recursos em conta bancária de
campanha, quando superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), deve, obrigatoriamente, ocorrer mediante transferência bancária a fim
de se permitir a identificação do doador e a origem dos valores.
O objetivo da norma em referência é voltado a impedir a
arrecadação de fontes ilícitas, oriundas, por exemplo de fontes vedadas, porquanto
a doação realizada de forma distinta daquela prevista na legislação impossibilita a
efetiva identificação do doador, trazendo prejuízo à confiabilidade das contas.
Desse modo, ainda que o candidato utilize o depósito
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identificado, o doador permanece velado, pois não é possível aferir a origem
do dinheiro, apenas a identidade do depositante. Logo, bastaria ao donatário
impedido proceder ao saque e entregar a terceiro para que realizasse o depósito.
Nesse sentido, confira-se julgado do TRE/MG:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Eleições 2016. Prestação de
contas. Prefeito. Eleito. Aprovação das contas com ressalva.
Não observância do art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015 que determina a doação por meio de transferência
eletrônica quando o valor doado for superior a R$1.064,10. Dois
depósitos
em
espécie:
R$10.000,00
e
R$25.000,00
representativos de 21,86% do total de receitas da campanha.
Na exigência prevista no art. 18, § 1º, da Resolução não há
ressalvas para os casos em que a doação é feita pelo próprio
candidato, motivo pelo qual o montante doado por ele à sua
campanha deveria ter sido transferido pela via eletrônica e não por
depósitos. Desta maneira, tais doações de recursos próprios
impediram a identificação da origem bancária dos recursos, vez
que somente a transferência eletrônica seria capaz de informar
a conta corrente de origem dos valores doados.
Com o depósito bancário, sabe-se apenas quem é o portador
dos valores doados, em razão da identificação com o CPF.
Todavia, não se pode concluir qual seria a origem da conta
bancária de onde provieram os valores, sobretudo em se
tratando de recursos em espécie.
Alegação de omissão de despesas com serviço de transporte de
eleitores durante a campanha eleitoral. Juntadas cópias do
procedimento eleitoral nº 470-69.2016.6.13.027. Todavia, embora
haja indícios do fato imputado, com desdobramento no presente
processo, não houve a formação de elementos probantes capazes
de delinear a ocorrência de gastos não contabilizados. Não se está a
afirmar que não ocorreram, pois há indícios, mas não houve a
colheita de provas extreme de dúvidas para comprovação cabal de
omissão de receitas de campanha com serviços de transporte não
declarados.
Recurso PROVIDO para DESAPROVAR as contas. (TRE/MG, RE
52435 – Ladainha/MG, Rel. Paulo Rogério de Sousa Abrantes, pub.
DJe 09/10/2017)

Com efeito, mesmo tendo o candidato apresentado os extratos
bancários de suas contas pessoais, o corpo técnico verificou que “ao longo do
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período apresentado, o candidato sacou o equivalente a R$ 45.000,00 de suas
contas, cujos débitos não correspondem aos valores creditados na sua conta
de campanha, o que, a nosso ver, salvo melhor juízo, não confirma a utilização dos
recursos para fins de campanha eleitoral” (destaques acrescidos).
Ademais, na hipótese de inobservância do dispositivo em
referência, os valores devem ser devolvidos ao doador ou recolhidos ao Tesouro
Nacional, conforme prevê o § 3º do art. 22 da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, o
que demonstra a rigidez da legislação: “As doações financeiras recebidas em
desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na hipótese de
identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade, recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 34 desta resolução.”
Deve-se frisar que o referido valor de R$ 35.350,00 (trinta e
cinco mil e trezentos e cinquenta reais) corresponde a quase integralidade dos
recursos financeiros arrecadados pelo candidato, pois equivalente ao percentual de
78,82%. Portanto, trata-se de irregularidade grave que compromete a maior
parte da arrecadação da campanha. Cite-se a esse respeito:
Recurso. Prestação de contas. Candidato. Doação financeira.
Depósito direto. Resolução TSE n. 23.463/15. Eleições 2016.
Preliminar afastada. Oportunizada manifestação do prestador para
fins de demonstração da origem do valor depositado em sua conta.
Ato precluso, haja vista o caráter jurisdicional do procedimento de
prestação de contas.
O recebimento de recurso financeiro por meio de depósito
bancário contraria o disposto no art. 18, § 1º, da Resolução TSE
n. 23.463/15, que exige transferência eletrônica. Incontroversa a
realização de depósito em dinheiro na conta bancária eleitoral
em quantia que representa elevada porcentagem em relação ao
total de recursos arrecadados. Fato que prejudica a
confiabilidade das contas e leva à sua desaprovação.
Possibilidade de afastar a incidência do § 3º do art. 18 da Resolução
TSE n. 23.463/15 ‘restituição do recurso ao doador ou recolhimento
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ao erário’ porque plausível a identificação do doador originário (o
próprio candidato). Reforma da sentença para afastar a obrigação de
restituição ao Tesouro Nacional.
Parcial provimento. (TRE/RS, RE nº 28279 – Tapejara/RS, Rel. Paulo
Afonso Brum Vaz, pub. DJe 08/05/2017, Página 4)

E, noutra oportunidade, confirmando a necessidade da
transferência bancária em hipóteses como essa, asseverou o TRE/TO, verbis: “a
utilização de recursos doados, com valores acima de 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), não realizados por meio de transferência eletrônica
é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas e o recolhimento
do valor, considerado de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, na forma do
§ 3º do art. 18 da Resolução TSE nº 23.463/2015.” (TRE/TO, RE nº 87525,
Tocantinópolis/TO, Rel. Ângela Maria Ribeiro Prudente, pub. DJE 02/02/2018, pg. 4
e 5).
Constatou-se, ainda, a realização de doação estimada relativa
a equipamento de som e iluminação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não
registrado na declaração de bens apresentada pelo candidato por ocasião do seu
pedido de registro de candidatura, e, quanto a ela, estão ausentes a fonte de
avaliação e a comprovação de propriedade, afrontando o disposto no art. 61 da
Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, verbis:
Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I – documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido
em nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de
doação de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de
candidato
ou partido político;
II – instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos
temporariamente ao candidato ou ao partido político;
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput
deve ser feita mediante a comprovação dos preços habitualmente
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praticados pelo doador e a sua adequação aos praticados no
mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos,
poderão ser admitidos outros meios de prova lícitos para a
demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nesse sentido, merece ser trazido à colação entendimento do
e. Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, conforme julgado abaixo transcrito:
Prestação de contas. Campanha Eleitoral. Candidatura Proporcional.
Eleições 2010. 1. Não-comprovação da observância à norma
insculpida no art. 1º, § 3º, da Resolução/TSE nº. 23.217/2010.
Impropriedade que não compromete a regularidade das contas, posto
que a mencionada norma é dirigida ao doador. Precedente da Corte
(Acórdão TRE/AM nº. 1.825/2010). 2. Infração que impede o controle
pela Justiça Eleitoral da regularidade de utilização das fontes de
financiamento de campanha eleitoral: ausência de discriminação do
critério de avaliação mediante notas explicativas, contendo a
descrição, a quantia e o valor unitário dos bens e/ou dos serviços
e/ou estes não foram avaliados pelos preços praticados no mercado,
através da indicação da origem da avaliação (documento fiscal ou
pesquisa de mercado) e do respectivo recibo eleitoral, em
desconformidade com o disposto no art. 29, § 2º, da Resolução/TSE
n. 23.217/2010, nas receitas estimáveis em dinheiro. 3. O candidato
não efetuou a abertura da conta bancária nos moldes da aludida
Resolução, posto que a Comissão de Prestação de Contas realizou
pesquisa no banco de dados do SPCE e apurou não haver
lançamento para o CNPJ do candidato. Ademais, o extrato bancário
trazido aos autos não possui a identificação "ELEIÇÃO 2010 FERNANDO NOGUEIRA DE MENEZES - Deputado Estadual - AM",
exigência estabelecida no art. 11, § 2º, da mencionada Resolução. 4.
Intimado, o candidato apresentou somente um recibo de compra e
venda de imóvel objeto de cessão por Edilson Sarrazin Góes, não
comprovando a propriedade do citado imóvel, e não apresentou
todos os termos de doação das receitas estimadas provenientes de
pessoa física requeridos pela Comissão de Prestação de Contas. 5.
Desaprovação das contas. 6. Remessa de cópia dos autos ao
Ministério Público Eleitoral. (TRE/AM, PC - Prestação de Contas nº
423629 – Manaus/AM, Rel. Vasco Pereira do Amaral, pub. DJe
30/03/2011)

Instado a se manifestar acerca da irregularidade em referência,
o requerente alegou tão somente que o bem doado à campanha, além de ser de uso
doméstico, teria sido adquirido há anos atrás, representando objeto de pequeno
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valor.
Contudo, não convencem as meras alegações do requerente,
que não seguem corroboradas por qualquer mínimo lastro documental, tornando
impossível a averiguação da origem dos recursos arrecadados, comprometendo
mais uma vez a confiabilidade das contas.
Houve ainda a omissão de sobra de campanha. As explicações
oferecidas pelo candidato quanto à omissão de despesas identificadas na base de
dados da Justiça Eleitoral, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, acabou resultando na constatação de divergência de valores
apresentados.
Sobre esse ponto, assim se pronunciou a Comissão de Análise
de Contas Eleitorais, verbis:
Diligenciado, o prestador das contas, através do seu advogado (ID
370571), afirma que, “não obstante tão somente por esta ocasião
seja juntada as notas fiscais relativas à prestação de serviços
identificada no item 6, crítica 6.14, do Relatório Preliminar para
Expedição de Diligências, o valor de R$ 400,00 e R$ 3.991,58, fonte
de pagamento e o fiel recibo de quitação já integram os presentes
autos”. (grifos nossos)
Fez a juntada, aos presentes autos, das notas fiscais eletrônicas
evidenciadas no exame (ID 371021 e ID 370671), esclarecendo que
o FACEBOOK emite suas notas fiscais, tão somente, “após
determinado
período
contratado
pelo
candidato
para
impulsionamento de materiais legais de campanha”, razão pela qual
somente agora as apresentou. (grifos nossos)
Ocorre que, as notas fiscais registradas pelo fornecedor não
possuem a contrapartida de pagamento transitando na conta
bancária aberta em nome do candidato, nem foram juntados aos
autos comprovante da efetivação de pagamentos nesses valores,
nem tão pouco constam do relatório de despesas efetuadas pelo
candidato (ID 368321).
No referido relatório, constam despesas para o fornecedor Adyen
Brasil Ltda (Adyen a serviço de Facebook_Ads_BR) com valores que
somados perfazem o total de R$ 7.000,00, dos quais apenas R$
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6.000,00 possuem comprovação de pagamento com trânsito pela
conta bancária aberta em nome do candidato.
O candidato fez juntada, também, de dois comprovantes de
pagamento de boleto no valor de R$ 3.000,00 cada, no entanto, tratase do mesmo boleto com pagamento através do cheque número
900003 (ID 368371).
No entanto, em análise dos extratos eletrônicos, constata-se o
pagamento do cheque de número 900008 no valor de R$ 3.000,00 ao
fornecedor Adyen do Brasil, corroborando com o constante no
relatório de despesas efetuadas (ID 368321).
No que se refere aos R$ 1.000,00, encontra-se nos autos o
pagamento de boleto (ID 370721), através de cheque avulso, que,
após análise da regularidade realizada no item 6, verifica-se integrar
o montante para perfazer, ao final, juntamente com os outros boletos,
o total de R$ 7.000,00.
Em razão do funcionamento do Facebook, onde o contratante paga
pela concessão de determinada quantidade de créditos que vão
sendo utilizados ao longo do tempo de duração do contrato, para
que fosse possível auferir o valor efetivamente gasto pelo candidato,
seria oportuno a apresentação de relatório de faturamento do
fornecedor, que evidenciasse se o total de pagamento efetuado
corresponde ao valor do montante dos serviços relacionados nas
despesas efetuadas pelo candidato (ID 368321).
Ante a não apresentação do relatório de faturamento por parte do
prestador das contas, constatou-se, após análise dos extratos e dos
comprovantes juntados, que a soma dos pagamentos efetuados e
comprovados na prestação de contas, perfazem um total R$ 7.000,00
(ID 368371, ID 368321 e ID 370721).
Confrontados os comprovantes de pagamento efetuados (R$
7.000,00) com os documentos fiscais apresentados (R$ 4.391,58),
constata-se uma divergência de valores, configurando, dessa
maneira, uma sobra de campanha de R$ 2.608,42, apenas nessa
operação, o que se constitui irregularidade, uma vez que, em
obediência ao disposto no art. 53, § 1º da Resolução TSE nº
23.553/2017, as sobras de campanha eleitorais devem ser
transferidas ao órgão partidário.

Por fim, consoante o item 9.8 do Parecer técnico, a partir do
confronto entre as prestações de contas final e parcial, restou detectada divergência
nas informações quanto à realização de despesa com atividades de militância e
mobilização de rua, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A respeito da irregularidade em tela, o requerente informou que
houve o lançamento indevido dos dados, uma vez que o prestador de serviços
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desistiu da avença antes mesmo de iniciada.
A despeito disso, o requerente deixou de apresentar a devida
prestação de contas retificadora, na forma prevista pelo art. 74, inciso I, da
Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, o que somente reforça o total descaso do
candidato com as formalidades legais inerentes a esse processo.
Destarte, assiste razão à unidade técnica quando salienta que
as irregularidades detectadas na espécie afiguram-se óbices suficientes, capazes de
ensejar

a

desaprovação

irregularidades,

analisadas

das
em

contas
seu

examinadas.
conjunto,

Isso

porque

inviabilizam

um

referidas
seguro

pronunciamento acerca da sua regularidade e lisura, uma vez que tornam obscuros
aspectos decisivos da movimentação financeira do candidato, mormente no que diz
respeito aos recursos arrecadados, o que impossibilita o efetivo controle das contas
por parte da Justiça Eleitoral.
Como visto, a conduta do representado infringiu diversas
disposições normativas especialmente voltadas para o controle da higidez e
legitimidade do processo eleitoral, motivo mais que razoável para a aplicação da
sanção cassação de diploma.
Portanto, verificada a gravidade e a relevância jurídica da
conduta, a procedência da representação é medida que se impõe.
4. Da cautelar incidental. Negativa de diplomação do candidato. Presença
simultânea da fumaça do bom direito e do perigo da demora. Necessidade de
concessão de liminar
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Dada a gravidade da consequência cominada pela lei ao
julgamento de procedência da representação proposta com fulcro no art. 30-A da Lei
das Eleições, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral se sedimentou no
sentido de que não basta a simples demonstração da ilicitude para a aplicação da
sanção, pois a irregularidade deve "ostentar gravidade ou relevância jurídica para
justificar a aplicação da sanção, levando em consideração no julgamento o contexto
da campanha e os valores envolvidos na irregularidade 1"
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO. REPRESENTAÇÃO. LEI Nº 9.504/97. ART. 30-A.
DEPUTADO FEDERAL. SAQUE. CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE
CONTÁBIL. ILICITUDE. AUSÊNCIA DE PROVA. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. INSUFICIÊNCIA. CASSAÇÃO. DIPLOMA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. É cabível o recurso ordinário se o feito versa sobre inelegibilidade ou
envolve a possibilidade de cassação de diploma ou mandato relativo a
eleições federais ou estaduais, seja o acórdão regional pela procedência ou
improcedência do pedido. Precedente.
2. 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.
3. A desaprovação das contas devido à realização de saque para
pagamento em espécie de despesas eleitorais, em contrariedade ao
disposto no § 1º do art. 21 da Res.-TSE nº 23.217/2010, não acarreta
necessariamente a procedência da representação, mormente quando não
demonstrada a ilicitude da origem ou da destinação dos recursos
movimentados na campanha eleitoral.
4. Recurso ordinário desprovido.
(TSE - Recurso Ordinário nº 874, Acórdão, Relator(a) Min. Dias Toffoli,
Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 24, Tomo 2,
Data 07/05/2013, Página 512)

No caso ora em análise, a gravidade das circunstâncias e a
relevância jurídica da irregularidade fazem-se eminentemente presentes.
1 MEDEIROS, Marcilio Nunes. Legislação eleitoral: comentada e anotada. Salvador: JusPodivm,
2017, p. 869.
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Sabe-se que o deferimento da medida reclama-se a presença
simultânea da fumaça do bom direito e do perigo da demora, ambas
concomitantemente presentes na situação dos autos, segundo se demonstrará.
No caso concreto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte julgou, em 14 de dezembro do corrente ano o processo de prestação de
contas n.º 0601222-60.2018.6.20.0000, tendo proferido Acórdão pela desaprovação
das contas de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL. A propósito segue trecho do
respectivo Acórdão:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEITAS FINANCEIRAS ACIMA DE
1.064,10 NÃO REALIZADAS POR TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA.
USO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO SEM
COMPROVAÇÃO DE QUE INTEGRAVAM O PATRIMONIO DO
CANDIDATO ANTES DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA
PARCIAL EM CONFRONTO COM OS DADOS LANÇADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INCONSISTÊNCIA ENTRE OS
DADOS DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E AS DESPESAS
CONTRATADAS REVELANDO INDÍCIOS DE OMISSÃO DE
GASTOS. CONJUNTO DE IRREGULARIDADES GRAVES.
COMPROMETIMENTO DA REGULARIDADE, TRANSPARÊNCIA E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
Prestação de contas final apresentada tempestivamente.
A entrega tardia dos relatórios financeiros de campanha, quando o
registro da doação for devidamente efetuado na prestação de contas,
na esteira do entendimento consolidado deste Tribunal, configura
irregularidade de natureza formal, porquanto não compromete a
atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral acerca da movimentação
financeira de campanha (TRE/RN. PC 205-09.2016.620.0000. Rel.
José Dantas de Paiva. J. 31/07/2018. DJE 02/08/2018; RE 80877.2016.620.0034. Rel. Francisco Glauber Pessoa Alves. J.
05/10/2017. DJE 06/10/2017).
Recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou
provenientes de recursos próprios em valores acima de R$ 1.064,10,
por meio de depósito em espécie, em infringência ao disposto no Art.
22, §1º, da Resolução 23.553 do TSE.
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As referidas doações irregulares (R$ 35.350,00) representam 78,82
% do total de recursos financeiros arrecadados pelo candidato.
A atitude do candidato, por si só, independente de qualquer aferição
quanto a sua má-fé, compromete substancialmente a atividade
fiscalizadora da Justiça Eleitoral quanto a real origem de parte
considerável da receita financeira empregada na campanha,
maculando irremediavelmente a regularidade da prestação de contas.

A utilização de recursos doados, com valores acima de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não realizados por
meio de transferência eletrônica é irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas.
Uso de recursos próprios estimáveis em dinheiro na campanha, sem
comprovação de que integravam o patrimônio do candidato em
período anterior ao pedido de registro de candidatura, consistente na
cessão de um “equipamento de som e de iluminação”. Subsistência
da irregularidade porquanto não fora juntado aos autos documento
comprobatório de sua propriedade, nem indicada a sua fonte de
avaliação, descumprindo-se a exigência emanada do Art. 27, §1º, da
Resolução 23.553/2017.
Contudo, a falha apontada não foi capaz de prejudicar a regularidade
das contas, representando apenas 3,8% do total das despesas
declaradas na campanha.
Divergência entre as despesas registradas na prestação de contas
parcial e na prestação de contas final, consubstanciada na retirada
da prestação de contas final de um gasto no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), concernente à contratação de pessoal para
atividades de militância e mobilização de rua.
A frustração do ajuste antes da sua execução, com a apresentação
dos instrumentos de desfazimento do ajuste, justificam a retirada da
despesa da prestação de contas final.
O simples fato de não ter sido apresentada uma prestação de contas
parcial retificadora não possui o condão de macular a transparência
das contas, por se tratar de um vício irrelevante no conjunto da
prestação de contas, não comprometendo, por si só, a regularidade
das contas sob exame.
Divergência entre os dados constantes nas notas fiscais eletrônicas
emitidas pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e o
relatório de despesas contratadas, revelando indícios de omissão de
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gastos eleitorais.
Circularização junto ao FACEBOOK com a obtenção de duas outras
notas fiscais de serviços não informadas pelo candidato, referente
aos meses de agosto e de novembro de 2018.
Postagens do mês de novembro referentes às atividades parlamentares do candidato, cujas faturas de serviços se referem a mesma conta
de
anúncio
usada
pelo
candidato
na
campanha
(325475837488553), vinculada ao CNPJ de campanha, justificando a
existência da referida nota fiscal. Irregularidade afastada com relação
à contratação de despesa após a eleição.
No entanto, com relação à nota fiscal 03954266, emitida em
04/09/2018, pelo FACEBOOK, no valor de R$ 400,00(quatrocentos
reais), referente aos serviços contratados junto ao FACEBOOK no
mês de agosto de 2018, não é possível afirmar que as postagens
juntadas aos autos são exatamente aquelas objeto da nota fiscal
regularmente emitida pelo FACEBOOK, tendo como tomador dos
serviços o CNPJ do candidato, porque as faturas relacionadas as
postagens anexadas posteriormente pelo candidato apresentam
como sacado o Sr. JOÃO VICTOR, pessoa física, não havendo
qualquer vinculação ao CNPJ de campanha.
Configuração de omissão de despesas e documentos fiscais na presente prestação de contas, como também ocorrência de pagamento
de gastos eleitorais sem o trânsito dos recursos pela conta bancária
de campanha do candidato (R$ 400,00), consubstanciando irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a sua reprovação.
Conjunto
de
irregularidades
graves
que
comprometem
irremediavelmente a regularidade, transparência e lisura das contas
apresentadas.
Desaprovação das contas.
ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do
Estado do Rio Grande do Norte, por maioria de votos, em
consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em
DESAPROVAR AS CONTAS de SANDRO DE OLIVEIRA
PIMENTEL, referente ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
gerais de 2018, nos termos do voto do relator e das notas de
julgamento, partes integrantes da presente decisão. Vencido o Juiz
Wlademir Capistrano que aprovava as contas com ressalvas. Por
maioria de votos, a corte deliberou ainda pela desnecessidade de
devolução de valores ao Tesouro Nacional. Vencidos, nesse ponto, o
relator e o Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, que determinavam a
devolução dos valores depositados em desconformidade ao Art. 22,
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§1º, da Resolução 23.553 do TSE. Anotações e comunicações.

Como se evidencia, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte corroborou as irregularidades indicadas pela Procuradoria Regional
Eleitoral no parecer apresentado nos autos da Prestação de Contas n.º 060122260.2018.6.20.0000 (ID 449421).
Simultaneamente a essa prova inconteste, e segundo relatado,
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL encontra-se em vias de ser diplomado como
Deputado Estadual pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte,
diplomação essa a ocorrer da data próxima de 19 de dezembro de 2018.
O ato da diplomação é um marco referencial para uma série de
consequências jurídicas, tais como o foro privilegiado e a imunidade parlamentar inviabilizando, em algumas situações, a prisão do mandatário, salvo em flagrante de
crime inafiançável (ex: art. 53, § 2º, da Constituição da República). Nesse aspecto,
não há sentido algum conferir tamanhos poderes àquele que praticou diversas
irregularidades durante a campanha eleitoral e teve inclusive suas contas
desaprovadas em Acórdão proferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte nos autos da Prestação de Contas n.º 0601222-60.2018.6.20.0000.
Cabe ressaltar que a medida visando combater a diplomação não
é alienígena ao nosso ordenamento jurídico. A atual redação do art. 262 do Código
Eleitoral expressamente prevê o cabimento de Recurso contra a Expedição de
Diploma (RCED) em casos de falta de condições de elegibilidade, sendo mais um
indicativo de que, se a lei permite a cassação do diploma em determinadas
circunstâncias, com mais razão autorizará a sua própria denegação, como
medida de prevenção.
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Acerca do tema, assim leciona José Jairo Comes (COMES, José
Jairo. Direito Eleitoral. 14ª. ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 821-822):
“Momento para o ajuizamento – reza o artigo 30-A, caput, que a ação deve ser
proposta “no prazo de 15 (quinze) dias da diplomação”. No entanto, a
interpretação sistemática dessa regra revela que a propositura pode ocorrer
até 15 dias da diplomação, antes, portanto, da prática desse ato. Do contrário,
haveria conflito insolúvel com o disposto no § 2º consiste na negativa de
diploma. Só se nega diploma se ele ainda não tiver sido expedido. Logo, a
possibilidade de se ajuizar a demanda antes da diplomação tem por si a
expressa previsão da sanção de negativa de diploma.
Frise-se, porém, que a ação deve ser iniciada após as eleições,
nomeadamente depois da proclamação dos resultados do pleito. Se ajuizada
antes desse evento, em princípio, faltaria ao autor interesse de agir, pois
inexistiria diploma a ser negado ou cassado. Nesse caso, em homenagem aos
princípios da economia processual e efetividade da jurisdição, em vez de
extinguir o processo, melhor seria que o juiz determinasse o seu
sobrestamento”.

Noutro giro, como forma de impedimento ao exercício da
cidadania passiva, buscou o constituinte “proteger a probidade administrativa, a
moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e
a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou
indireta” (art. 14, § 9º). NÃO É MINIMAMENTE MORAL PARA O EXERCÍCIO DO
MANDATO ELETIVO CONFERI-LO A QUEM TEVE SUA CONTAS REPROVADAS
PELO TRE/RN.
Além disso, em situação como a ora analisada, outros fatores
devem ser observados. Há que se fazer uma ponderação entre os interesses em
jogo. De um lado está o direito de uma pessoa interessada em ocupar um cargo
eletivo. De outro, o interesse de toda uma coletividade em ver ocupando cargos
públicos pessoas idôneas, de moral ilibada.
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No escólio de José Jairo Gomes 2 o ato da diplomação “trata-se
de ato formal, pelo qual os eleitos são oficialmente credenciados e habilitados a se
investirem nos mandatos público-eletivos para os quais foram escolhidos”. Para o
doutrinador “o diploma apenas evidencia que o rito e as formalidades estabelecidas
foram atendidas, estando o eleito legitimado ao exercício do poder estatal”.
Segundo José dos Santos Carvalho Filho3, “para que o ato
administrativo seja válido, seu objeto deve ser lícito. A licitude é, pois, o requisito
fundamental de validade do objeto, exigível, como é natural, também para o
ato jurídico”.
Assim sendo, o ato da diplomação, tal como os atos
administrativos, deve ser dotado de controle de legalidade em sua própria produção,
não podendo a Administração esquivar-se do dever de observância à legalidade a
fim de atender a finalidade última da mens legis. No momento, conferir o diploma ao
representado não se mostra, prima facie, ato sensato.
Dessa forma, a negativa da sua diplomação enquadra-se na
hipótese preventiva que visa proteger a probidade administrativa e a
moralidade pública de candidato que tenham comprovadamente praticados
atos atentatórios à dignidade da res publica ou à normalidade e à legitimidade
das eleições.
O fumus boni juris está claramente demonstrado e repousa
segura nos seguintes elementos: foram desaprovadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Rio Grande do Norte a Prestação de Contas n.º 060122260.2018.6.20.0000, do candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual Sandro
2
3

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. Editora Atlas. 12. ed. São Paulo. 2016. Página 637-638.
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Editora Atlas . 29ª Edição. São Paulo. 2015. Pag.
110-111.
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de Oliveira Pimentel, referentes às Eleições 2018, em razão de diversas
irregularidades identificadas por ocasião da prestação de contas final da
campanha eleitoral.
O periculum in mora consubstancia-se no fato de que o
representado encontra-se em vias de ser diplomado ao cargo de Deputado
Estadual, de maneira que eventual diplomação (com o foro privilegiado e as
imunidades decorrentes) trará muitos prejuízos à probidade administrativa e à
a moralidade para exercício do mandato eletivo.

5. Dos Pedidos
Ante o exposto, a Procuradoria Regional Eleitoral requer:
a) o recebimento e processamento da presente Representação
por Captação e Gasto Ilícito de Recursos para Fins Eleitorais, prevista no artigo 30A da Lei das Eleições;
b) a juntada de cópia integral dos autos de Notícia de Fato nº
1.25.000.002504/2018-65;
c) concessão de tutela provisória inibitória em caráter
incidental para IMPEDIR A DIPLOMAÇÃO de SANDRO DE OLIVEIRA
PIMENTEL, eis que presentes a fumaça do bom direito e do perigo na demora;
d) a notificação do representado, no endereço constante
do banco de dados desse Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, para, querendo,
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apresentar defesa no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 22, I, alínea "a"
da LC nº 64/1990;
e) a regular tramitação desta Representação, nos termos do
artigo 22 e seus incisos da Lei Complementar n.º 64/90, para, ao final, ser julgada
procedente, aplicando-se ao candidato representado SANDRO DE OLIVEIRA
PIMENTEL a negação ou cassação de seus diplomas, nos termos do § 2º do
artigo 30-A da Lei nº 9.504/1997, bem como determinando-se a anotação do código
ASE 540 em seus cadastros eleitorais (art. 1º, inciso I, alínea j, da Lei
Complementar n.º 64/90).
Protesta-se, finalmente, pela produção de provas, por todos os
meios e formas em direito admitidos, em especial pela oitiva do Sr. Danilo Totta
Prisco Antunes (brasileiro, empresário, nascido aos 19/07/1990, portador do CPF
364.169.748-43, residente à Avenida Litorânea, S/N Santa Rita, Extremoz/RN, CEP:
59.575-000 e a juntada de novos documentos.

Natal-RN, 14 de dezembro de 2018.

FERNANDO ROCHA DE ANDRADE
Procurador Regional Eleitoral Auxiliar
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º: 0601222-60.2018.6.20.0000
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – DEPUTADO
ESTADUAL – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE:
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
ADVOGADO:
CAIO FREDERICK DE FRANÇA BARROS CAMPOS E OUTROS
RELATOR:
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA
DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEITAS FINANCEIRAS
ACIMA DE 1.064,10 NÃO REALIZADAS POR TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA. USO DE RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS
EM DINHEIRO SEM COMPROVAÇÃO DE QUE INTEGRAVAM
O PATRIMONIO DO CANDIDATO ANTES DO REGISTRO DE
CANDIDATURA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES
CONSTANTES DA PARCIAL EM CONFRONTO COM OS
DADOS LANÇADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
INCONSISTÊNCIA ENTRE OS DADOS DAS NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS
E
AS
DESPESAS
CONTRATADAS
REVELANDO INDÍCIOS DE OMISSÃO DE GASTOS.
CONJUNTO
DE
IRREGULARIDADES
GRAVES.
COMPROMETIMENTO
DA
REGULARIDADE,
TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
Prestação de contas final apresentada tempestivamente.
A entrega tardia dos relatórios financeiros de campanha, quando o
registro da doação for devidamente efetuado na prestação de contas,
na esteira do entendimento consolidado deste Tribunal, configura
irregularidade de natureza formal, porquanto não compromete a
atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral acerca da movimentação
financeira de campanha (TRE/RN. PC 205-09.2016.620.0000. Rel.
José Dantas de Paiva. J. 31/07/2018. DJE 02/08/2018; RE 80877.2016.620.0034. Rel. Francisco Glauber Pessoa Alves. J.
05/10/2017. DJE 06/10/2017).
Recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou
provenientes de recursos próprios em valores acima de R$ 1.064,10,
por meio de depósito em espécie, em infringência ao disposto no Art.
22, §1º, da Resolução 23.553 do TSE.
As referidas doações irregulares (R$ 35.350,00) representam 78,82 %
do total de recursos financeiros arrecadados pelo candidato.
A atitude do candidato, por si só, independente de qualquer aferição
quanto a sua má-fé, compromete substancialmente a atividade
fiscalizadora da Justiça Eleitoral quanto a real origem de parte
considerável da receita financeira empregada na campanha,
maculando irremediavelmente a regularidade da prestação de contas.
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A utilização de recursos doados, com valores acima de R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não realizados por meio
de transferência eletrônica é irregularidade grave que enseja a
desaprovação das contas.
Uso de recursos próprios estimáveis em dinheiro na campanha, sem
comprovação de que integravam o patrimônio do candidato em
período anterior ao pedido de registro de candidatura, consistente na
cessão de um “equipamento de som e de iluminação”. Subsistência da
irregularidade porquanto não fora juntado aos autos documento
comprobatório de sua propriedade, nem indicada a sua fonte de
avaliação, descumprindo-se a exigência emanada do Art. 27, §1º, da
Resolução 23.553/2017.
Contudo, a falha apontada não foi capaz de prejudicar a regularidade
das contas, representando apenas 3,8% do total das despesas
declaradas na campanha.
Divergência entre as despesas registradas na prestação de contas
parcial e na prestação de contas final, consubstanciada na retirada da
prestação de contas final de um gasto no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil reais), concernente à contratação de pessoal para atividades de
militância e mobilização de rua.
A frustração do ajuste antes da sua execução, com a apresentação dos
instrumentos de desfazimento do ajuste, justificam a retirada da
despesa da prestação de contas final.
O simples fato de não ter sido apresentada uma prestação de contas
parcial retificadora não possui o condão de macular a transparência
das contas, por se tratar de um vício irrelevante no conjunto da
prestação de contas, não comprometendo, por si só, a regularidade das
contas sob exame.
Divergência entre os dados constantes nas notas fiscais eletrônicas
emitidas pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e o
relatório de despesas contratadas, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais.
Circularização junto ao FACEBOOK com a obtenção de duas outras
notas fiscais de serviços não informadas pelo candidato, referente aos
meses de agosto e de novembro de 2018.
Postagens do mês de novembro referentes às atividades parlamentares
do candidato, cujas faturas de serviços se referem a mesma conta de
anúncio usada pelo candidato na campanha (325475837488553), vinculada ao CNPJ de campanha, justificando a existência da referida
nota fiscal. Irregularidade afastada com relação à contratação de despesa após a eleição.
No entanto, com relação à nota fiscal 03954266, emitida em
04/09/2018, pelo FACEBOOK, no valor de R$ 400,00(quatrocentos
reais), referente aos serviços contratados junto ao FACEBOOK no
mês de agosto de 2018, não é possível afirmar que as postagens
juntadas aos autos são exatamente aquelas objeto da nota fiscal
regularmente emitida pelo FACEBOOK, tendo como tomador dos
serviços o CNPJ do candidato, porque as faturas relacionadas as
postagens anexadas posteriormente pelo candidato apresentam como
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sacado o Sr. JOÃO VICTOR, pessoa física, não havendo qualquer
vinculação ao CNPJ de campanha.
Configuração de omissão de despesas e documentos fiscais na presente prestação de contas, como também ocorrência de pagamento de
gastos eleitorais sem o trânsito dos recursos pela conta bancária de
campanha do candidato (R$ 400,00), consubstanciando irregularidade
grave e insanável, apta a ensejar a sua reprovação.
Conjunto
de
irregularidades
graves
que
comprometem
irremediavelmente a regularidade, transparência e lisura das contas
apresentadas.
Desaprovação das contas.

ACORDAM os Juízes do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande
do Norte, por maioria de votos, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, em
DESAPROVAR AS CONTAS de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, referente ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições gerais de 2018, nos termos do voto do relator e das notas de julgamento,
partes integrantes da presente decisão. Vencido o Juiz Wlademir Capistrano que aprovava as contas com
ressalvas. Por maioria de votos, a corte deliberou ainda pela desnecessidade de devolução de valores ao
Tesouro Nacional. Vencidos, nesse ponto, o relator e o Juiz Francisco Glauber Pessoa Alves, que
determinavam a devolução dos valores depositados em desconformidade ao Art. 22, §1º, da Resolução
23.553 do TSE. Anotações e comunicações.

Natal(RN), 14 de dezembro de 2018.

JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA - RELATOR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º: 0601222-60.2018.6.20.0000
ASSUNTO:
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO – DEPUTADO
ESTADUAL – ELEIÇÕES 2018
REQUERENTE: SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
ADVOGADO: CAIO FREDERICK DE FRANÇA BARROS CAMPOS E OUTROS
RELATOR:
JUIZ JOSÉ DANTAS DE PAIVA
RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas referente às ELEIÇÕES GERAIS 2018, apresentada por SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL.
Após análise dos autos e a apresentação pelo candidato de documentação e
esclarecimentos complementares (IDs 368271, 368321, 368371, 368421, 368471, 368521,
368571, 370521, 371071), a Comissão de Análise de Contas Eleitorais entendeu subsistirem
as seguintes impropriedades nas contas: (1ª) descumprimento quanto à entrega dos relatórios
financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral; (2ª) doações
financeiras recebidas de pessoas físicas ou a partir de recursos próprios, acima de R$ 1.064,10
(um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não realizadas por meio de transferência
eletrônica; (3ª) uso de recursos próprios estimáveis em dinheiro na campanha, sem
comprovação de que integravam o patrimônio do candidato em período anterior ao pedido de
registro de candidatura; (4ª) divergências entre as informações relativas às despesas
constantes da prestação de contas final e aquelas descritas na prestação de contas parcial,
consubstanciada nos contratos de valor correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
atividades de militância e mobilização de rua; e (5ª) divergência entre os dados constantes nas
notas fiscais eletrônicas emitidas pelo fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e
o relatório de despesas contratadas, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
referente ao serviço de impulsionamento de conteúdo.
Considerando, então, a subsistência das falhas apontadas, o órgão técnico
emitiu parecer conclusivo pela desaprovação das contas (ID 434671).
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A Procuradoria Regional Eleitoral (PRE) também opinou pela desaprovação
das contas (ID 449421).
Após o parecer da PRE, o candidato apresentou nova manifestação, apontando,
relativamente às questões adiante enumeradas, os seguintes esclarecimentos: (i) a doação
realizada por Danilo Rotta Prisco Antunes, embora não realizada por transferência bancária,
teria atendido à finalidade da norma contida no art. 22, § 1º, da Resolução TSE 23.553/2017,
centrada, em seu entender, na identificação do doador; (ii) inexistência de sobras de campanha
relativamente ao serviço contratado à empresa Facebook; e (iii) inexecução do contrato de
prestação de serviços de mobilização para fins de campanha eleitoral, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais), que foi frustrado entes mesmo de sua execução.
Com a manifestação, o candidato juntou novos documentos, dentre eles o
relatório de cobrança do FACEBOOK, referente ao período de 05/09/2018 a 07/10/2018,
perfazendo um total de R$ 6.976,74 utilizados pelo tomador dos serviços (ID 471221).
Conclusos os autos, esta relatoria, verificando a existência de incongruência na
correlação entre os valores constantes no referido relatório de cobrança e aqueles presentes
nas Notas Fiscais colacionadas aos autos, determinou a intimação do FACEBOOK para que
apresentasse todas as notas fiscais emitidas em nome do CNPJ do candidato tomador dos
serviços (494271).
Em atenção à diligência, o FACEBOOK apresentou sua manifestação (ID
507121), bem como procedeu à juntada das notas fiscais de ID 507221, 507271, 507321 e
507371.
O órgão técnico emitiu parecer complementar ratificando a sua manifestação
anterior quanto à desaprovação das contas do candidato (ID 509421).
Este relator converteu o feito em diligência, a fim de que o candidato pudesse
se manifestar acerca da documentação apresentada pelo FACEBOOK, bem como sobre o
parecer técnico complementar (ID 513371).
Intimado, o candidato apresentou a manifestação ID 560071, com vários
documentos relacionados.
Em seguida os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
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VOTO
A presente prestação de contas está adstrita aos requisitos impostos pela Lei n.º
9.504/97 e especificamente pela Resolução n.º 23.553/2017 do Tribunal Superior Eleitoral.
A prestação de contas final foi apresentada tempestivamente, em 26 de outubro
de 2018 (ID 111621), atendendo ao disposto no Art. 52 1 da Resolução TSE 23.553/2017, que
estabelecia o prazo de 30 (trinta) dias após a eleição para a sua apresentação (06/11/2018 –
Res. 23.555/2017 TSE – Calendário Eleitoral).
Conforme acima relatado, mesmo após a apresentação de documentos
complementares, com os respectivos esclarecimentos, ainda remanesceram algumas
irregularidades na prestação de contas, as quais levaram o órgão técnico e a Procuradoria
Regional Eleitoral a sugerirem sua desaprovação.
Primeiramente, no que diz respeito à entrega tardia dos relatórios financeiros
de campanha, constitui entendimento já pacificado deste Tribunal caracterizar-se, em regra,
como irregularidade formal, uma vez que o registro das informações na prestação de contas
final supre os dados necessários à atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral quanto à
movimentação financeira da campanha (TRE/RN. RE 808-77.2016.620.0034. Rel. Francisco
Glauber Pessoa Alves. J. 05/10/2017. DJE 06/10/2017).
No ponto, cumpre destacar ainda que foram efetuadas 14 doações financeiras
destinadas à campanha do candidato, das quais apenas 3(três) não observaram o prazo de 72
horas para sua informação à Justiça Eleitoral.
Além disso, conforme destacado no parecer do órgão técnico, os relatórios
financeiros referentes às três doações que descumpriram o prazo de 72 horas foram
apresentados no dia 05/10/2018, ou seja, com razoável antecedência quanto à prestação de
contas final (26/10/2018), não se vislumbrando qualquer prejuízo a atividade de fiscalização
da Justiça Eleitoral.
De sorte que o simples descumprimento do prazo estabelecido na legislação
eleitoral não comprometeu a análise e a confiabilidade das contas, não sendo capaz de ensejar
a sua rejeição.

1

Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos
políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior à realização das
eleições.
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A segunda irregularidade apontada pelo órgão técnico consistiu no recebimento
de doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou a partir de recursos próprios, acima de
R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não realizadas por meio de
transferência eletrônica.
Nos termos do parecer técnico, as referidas doações, realizadas por depósito
em espécie, alcançaram o total de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil trezentos e cinquenta
reais), representando 78,82% dos recursos financeiros arrecadados.
Em sua manifestação, o candidato justificou a realização dos depósitos em
dinheiro em razão "de recorrentes aborrecimentos do Sr. Sandro Pimentel com a qualidade
da prestação de serviços bancários pela Caixa Econômica Federal (CEF)", razão pela qual
"antes mesmo de iniciar a sua campanha eleitoral, passou a sacar valores de sua conta e
guardá-los em sua residência, para o caso de necessidade".
Contudo, os argumentos expendidos pelo candidato prestador das contas não se
justificam. A atitude do candidato, por si só, independente de qualquer aferição quanto a sua
má-fé, compromete substancialmente a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral quanto a
real origem de parte considerável da receita financeira empregada na campanha, maculando
irremediavelmente a regularidade da prestação de contas.
O art. 22 da Resolução TSE n.º 23.553/2017 disciplina a matéria nos seguintes
termos:
Art. 22. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado;
(...).
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos),

só poderão ser realizadas mediante transferência eletrônica

entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. (grifos acrescidos)

Por sua vez, o Art. 29, §1º, da mencionada resolução é claro ao estabelecer
que: “O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o limite de
gastos estabelecido para o cargo ao qual concorre, devendo observar, no caso de
recursos financeiros, o disposto no § 1º do Art. 22 desta resolução.
Relacionando-se com a tutela da higidez e da moralidade na arrecadação e
utilização dos recursos utilizados nas campanhas eleitorais, vê-se que a norma é objetiva, não
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abrindo margem para relativizações por parte do órgão julgador, sob pena de ferir o escopo
principal da norma, no sentido de permitir o “rastreamento” da real origem das receitas
financeiras empregadas na campanha, principalmente após a vedação do financiamento das
campanhas por pessoas jurídicas.
Tal como ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral, ainda que o
candidato utilize o depósito identificado, não é possível aferir a origem do dinheiro, podendose constatar apenas a identidade do depositante.
Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal e do Tribunal Regional
Eleitoral do Estado de minas Gerais, que confirmam a existência de irregularidade grave,
comprometedora da transparência e confiabilidade das contas em face do recebimento de
quantias consideráveis sem a observância da exigência de transferência eletrônica de valores:
RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2016
- CANDIDATO - PREFEITO E VICE-PREFEITO - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS DOAÇÃO FINANCEIRA - INOBSERVÂNCIA DO ART. 18, §1º, DA RESOLUÇÃO-TSE
Nº 23.463/2015 - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Doação financeira recebida de pessoa física em inobservância ao prescrito no art. 18, §1º, da
Resolução TSE nº 23.463/2015.
A receita considerada irregular corresponde a um percentual elevado frente ao total de recursos
arrecadados pelo candidato.
Moldura fática que compromete a regularidade, a transparência e a confiabilidade das contas
apresentadas, não merecendo guarida a pretensão recursal.
Desprovimento do recurso. (TRE/RN. RE 274-34.2016.620.0067. Rel. Des. Ibanez Monteiro.
J. 05/04/2018. DJE 09/04/2018).

Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Eleições 2016. Prestação de contas. Prefeito. Eleito.
Aprovação das contas com ressalva.
Não observância do art. 18, §1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que determina a doação
por meio de transferência eletrônica quando o valor doado for superior a R$1.064,10. Dois
depósitos em espécie: R$10.000,00 e R$25.000,00 representativos de 21,86% do total de
receitas da campanha.
Na exigência prevista no art. 18, § 1º, da Resolução não há ressalvas para os casos em
que a doação é feita pelo próprio candidato, motivo pelo qual o montante doado por ele à
sua campanha deveria ter sido transferido pela via eletrônica e não por depósitos. Desta
maneira, tais doações de recursos próprios impediram a identificação da origem
bancária dos recursos, vez que somente a transferência eletrônica seria capaz de
informar a conta corrente de origem dos valores doados.
Com o depósito bancário, sabe-se apenas quem é o portador dos valores doados, em
razão da identificação com o CPF. Todavia, não se pode concluir qual seria a origem da
conta bancária de onde provieram os valores, sobretudo em se tratando de recursos em
espécie.
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Alegação de omissão de despesas com serviço de transporte de eleitores durante a campanha
eleitoral. Juntadas cópias do procedimento eleitoral nº 470-69.2016.6.13.027. Todavia, embora
haja indícios do fato imputado, com desdobramento no presente processo, não houve a
formação de elementos probantes capazes de delinear a ocorrência de gastos não
contabilizados. Não se está a afirmar que não ocorreram, pois há indícios, mas não houve a
colheita de provas extreme de dúvidas para comprovação cabal de omissão de receitas de
campanha com serviços de transporte não declarados.
Recurso PROVIDO para DESAPROVAR as contas. (TRE/MG. RE 524-35.2016.613.0270.
Rel. Paulo Rogério de Souza Abrantes. J. 25/09/2017. DJE 09/10/2017).

No ponto, cumpre destacar que este relator não desconhece que na sessão do
dia 04/12/2018, este Tribunal, por maioria de votos, apreciando o processo PC 060120909.2018.6.20.0000, da relatoria do Juiz André Medeiros, aprovou com ressalvas a prestação
de contas de candidato que havia empregado recursos financeiros próprios em campanha por
meio de depósito identificado no valor de R$ 10.000,00(dez mil reais).
Todavia, o presente feito possui algumas diferenças que autorizam a não
aplicação do referido julgado, porquanto naquele caso, além de ter restado comprovada a
ocorrência de impossibilidade técnica por parte da instituição bancária em efetuar a
transferência eletrônica, ainda ficou consignado que o depósito identificado foi realizado
imediatamente após o saque da quantia correspondente da conta bancária do doador.
No caso agora em análise, o candidato tenta justificar o descumprimento da
norma sob argumento de que estaria insatisfeito e aborrecido com os serviços prestados pela
Caixa Econômica Federal, razão pela qual teria preferido efetuar o depósito identificado dos
valores.
Todavia, analisando os autos, conclui-se que as alegações do candidato não se
encontram comprovadas nos autos, principalmente quando se verifica, a partir dos extratos da
conta bancária de campanha, que o próprio candidato efetuara cinco transferências eletrônicas
de valores como doação de recursos próprios para a sua campanha eleitoral, não havendo que
se falar em impossibilidade técnica apta a justificar um descumprimento da norma eleitoral.
DATA
17/08/2018

DOADOR
Sandro

VALOR

Modalidade

de

Oliveira

2.000,00

Transferência eletrônica

de

Oliveira

2.000,00

Transferência eletrônica

de

Oliveira

1.800,00

Transferência eletrônica

Pimentel
25/08/2018

Sandro
Pimentel

29/08/2018

Sandro
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Pimentel
03/09/2018

Sandro

de

Oliveira

1.000,00

Transferência eletrônica

de

Oliveira

700,00

Transferência eletrônica

Pimentel
20/09/2018

Sandro
Pimentel

Portanto, praticamente metade das receitas provenientes de recursos próprios
foi doada por meio de transferências eletrônicas.
No entanto, as outras 6(seis) doações de recursos financeiros declarados como
próprios foram realizadas por meio de depósito em dinheiro, consistindo justamente nas
doações referentes às maiores quantias, demandando, por conseguinte, uma maior atenção da
Justiça Eleitoral.
DATA

DOADOR

10/09/2018

Sandro

VALOR

Modalidade

de

Oliveira

3.000,00

Depósito em espécie

de

Oliveira

2.850,00

Depósito em espécie

de

Oliveira

4.500,00

Depósito em espécie

de

Oliveira

9.000,00

Depósito em espécie

de

Oliveira

2.000,00

Depósito em espécie

de

Oliveira

10.000,00

Depósito em espécie

Pimentel
18/09/2018

Sandro
Pimentel

20/09/2018

Sandro
Pimentel

26/09/2018

Sandro
Pimentel

28/09/2018

Sandro
Pimentel

01/10/2018

Sandro
Pimentel

O candidato fez juntar aos autos cópia dos extratos bancários de sua conta
corrente pessoal (ID 370621), na tentativa de comprovar, por meio dos vários saques ali
evidenciados, em diferentes valores (R$ 150,00; R$ 200,00; R$ 500,00; R$ 600,00; R$
700,00), desde o início do ano, a disponibilidade das quantias financeiras empregadas na sua
campanha eleitoral.
Contudo, na esteira do precedente desta Corte, da relatoria do Des. Ibanez
Monteiro, o simples fato do candidato demonstrar a sua capacidade econômico financeira de
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fazer frente à determinada doação, não retira a necessidade de comprovar a origem lícita
daqueles valores, exigindo-se pelo menos uma correlação direta e imediata entre o valor
sacado de uma conta e imediatamente depositado na conta bancária de campanha.
A alegação do candidato de que todos esses saques em valores pequenos teriam
sido somados para fazer frente às doações realizadas durante o período da campanha eleitoral
não atende aos anseios da norma, porquanto inviabiliza completamente a atividade de
fiscalização da Justiça Eleitoral.
O TSE, apreciando processo recente, consolidou o entendimento no sentido de
prestigiar a literalidade da norma, quanto à necessidade da realização de transferência
eletrônica com relação às doações de recursos financeiros de valores superiores à R$
1.064,10:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PREFEITO. RECURSOS PRÓPRIOS. DEPÓSITO BANCÁRIO EM
ESPÈCIE. CONTA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. GRAVIDADE. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS. PROVIMENTO.
Histórico da demanda
Contra acórdão do TRE/RO, pelo qual aprovadas, com ressalvas, as contas de Adilson Júlio
Pereira, candidato não eleito ao cargo de Prefeito do Município Rolim de Moura/RO, nas Eleições 2016, interpôs recurso especial o Ministério Público Eleitoral.
Negado seguimento ao recurso especial pelo relator, Ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, ao fundamento
de que, identificada pelo Tribunal a quo a origem do recurso arrecadado - oriundo do próprio
candidato, efetivado por intermédio de depósito bancário, transitado pela sua conta de campanha -, inexiste gravidade suficiente à rejeição das contas, na linha da jurisprudência do TSE.
Do agravo regimental
Os recursos próprios dos candidatos destinados às campanhas eleitorais devem observar
o preceito contido no art. 18, §1, da Res.-TSE n° 23.463/2015, devendo a doação financei ra ocorrer mediante transferência eletrônica entre a conta bancária do doador - pessoa
física - e a conta específica de campanha - na condição de candidato ao pleito.
A ratio essendi da norma é identificar a origem de recurso arrecadado, com o rastreamento a partir da transferência eletrônica efetivada entre estabelecimentos bancários.
A doação de valor acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), em
espécie, por meio de depósito bancário, não se revela mera irregularidade formal - notadamente quando efetivados depósitos, em espécie, que totalizam R$ 60.900,00 (sessenta
mil e novecentos reais)-, caracteriza irregularidade grave a ensejar, portanto, a desaprovação das contas, comprometida sobremaneira a transparência do ajuste contábil.
Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e, assim, desaprovar as
contas de Adilson Júlio Pereira ao cargo de Prefeito do Município de Rolim de Moura/RO, nas
Eleições 2016. (TSE. AgReg – Respe 265-35.2016.6.22.0029. Rel. Min. Tarcisio Vieira de carvalho Neto. Redatora para o Acórdão Min. Rosa Weber. Julgado em 11/09/2018).

Assinado eletronicamente por: FERNANDO ROCHA DE ANDRADE - 14/12/2018 15:06:15
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121415061256000000000550032
Número do documento: 18121415061256000000000550032

Num. 569621 - Pág. 8

Na hipótese sob exame, o candidato declarou o uso de recursos financeiros
próprios no montante de R$ 38.850,00 (trinta e oito mil, oitocentos e cinqüenta reais), sendo
R$ 31.350,00 mediante depósito em espécie na conta de campanha, correspondendo a 69,89%
do total de recursos financeiros recebidos na campanha (R$ 44.850,00) e 59,48% do total das
receitas declaradas na campanha eleitoral do candidato (R$ 52.699,00), ratificando o perfeito
enquadramento do presente caso aos referenciados precedentes.
O mesmo entendimento até aqui explanado também deve ser aplicado à doação
financeira realizada pelo Sr. DANILLO ROTTA PRISCO ANTUNES à campanha eleitoral
do candidato prestador das contas.
DATA

DOADOR

17/09/2018

Danillo

Rotta

VALOR
Prisco

4.000,00

Modalidade
Depósito em espécie

Antunes

Acerca dessa irregularidade, o candidato apresentou o mesmo argumento
quanto à possibilidade de identificação do doador, sustentando o atendimento à finalidade da
norma.
O candidato também apresentou os extratos bancários da conta pessoal do
referido doador e afirmou que os diversos saques efetuados na conta bancária comprovaria a
disponibilidade da quantia financeira doada (R$ 4.000,00).
Entretanto, pelas mesmas razões já anteriormente expostas, não merecem
acolhidas as razões lançadas pelo candidato, restando completamente maculada a
transparência das contas, justificando, por si só, a sua reprovação.
Ademais, os valores recebidos em desacordo com o Art. 22, da referida
resolução devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos do §3º daquele artigo,
porquanto se trata de recursos de origem não identificada. Eis o teor do dispositivo legal:
“§3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas ou, se isso não for possível, recolhidas ao Tesouro Nacional, na
forma prevista no caput do Art. 34 desta resolução”.
Nesse sentido, colaciono julgados do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e
do Tocantins:
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RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS. PREFEITO.
VICE-PREFEITO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DOAÇÕES FINANCEIRAS
RECEBIDAS SEM TRANSFERÊNCIA ELETRÕNICA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. DESPROVIMENTO.
1. A Resolução TSE n° 23.463/2015, ao estabelecer a obrigatoriedade de todas as doações
serem feitas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação, não faz qualquer distinção entre as doações de terceiros e aquelas feitas
pelos próprios candidatos.
2. A norma tem por escopo permitir a análise sobre a licitude dos recursos utilizados nas
campanhas eleitorais, bem como a identificação de eventual fonte vedada.
3. O depósito em dinheiro permite que se oculte o verdadeiro doador, uma vez que qualquer
pessoa, de posse do numerário, poderá se declarar como doador, embora a quantia pertença, em
verdade, a uma terceira pessoa, não se permitindo saber, com a transparência exigida nas
doações eleitorais, a real origem dos recursos cedidos.
4. A utilização de recursos doados, com valores acima de 1.064,1 O (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), não realizados por meio de transferência eletrônica é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas e o recolhimento do valor,
considerado de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, na forma do § 3° do art. 18
da Resolução TSE n° 23.463/2015.
5. Não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso
em apreço porquanto a irregularidade detectada comprometeu a confiabilidade e lisura das
contas apresentadas, uma vez que impossibilitou a fiscalização da justiça eleitoral e a
identificação da origem dos recursos arrecadados, além de representar 57,25% do total de
recursos financeiros movimentados na campanha eleitoral.
6. Recurso não provido. (TRE/PB. RE 460-88.2016.615.0037. Rel. Paulo Wanderley Câmara.
J. 26/04/2018. DJE 30/04/2018).

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016. CANDIDATOS. PREFEITO. VICEPREFEITO. IRREGULARIDADE DAS CONTAS. DOAÇÕES FINANCEIRAS
RECEBIDAS SEM TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO DETERMINADO. VEÍCULO
CEDIDO PARA A CAMPANHA QUE NÃO INTEGRA O PATRIMONIO DO DOADOR.
DESPROVIMENTO.
1. A Resolução TSE nº 23.463/2015, ao estabelecer a obrigatoriedade de todas as doações
serem feitas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário da doação, não faz qualquer distinção entre as doações de terceiros e aquelas
feitas pelos próprios candidatos.
2. O objetivo da norma é possibilitar a identificação da origem dos recursos empregados
na campanha, através do rastreamento de todo o caminho percorrido pelo dinheiro até
chegar à conta bancária do candidato beneficiário.
3. O número do CPF no depósito identificado possibilita apenas a identificação da pessoa
que efetuou o depósito, mas não permite saber, com a transparência exigida nas doações
eleitorais, a real origem dos recursos doados.
4. A utilização de recursos doados, com valores acima de 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), não realizados por meio de transferência eletrônica é irregularidade
grave que enseja a desaprovação das contas e o recolhimento do valor, considerado de
origem não identificada, ao Tesouro Nacional, na forma do § 3º do art. 18 da Resolução
TSE nº 23.463/2015.
5. Não é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso
em apreço porque, embora não tenha sido comprovada a má-fé dos recorrentes, a
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irregularidade detectada comprometeu a confiabilidade e lisura das contas apresentadas, uma
vez que impossibilitou a fiscalização da justiça eleitoral e a identificação da origem dos
recursos arrecadados, além de representar 49,52% do total de recursos financeiros
movimentados na campanha eleitoral.
6. Não merece prosperar a alegação de que deve ser levado em consideração o valor máximo
permitido e não o efetivamente arrecadado, uma vez que tanto o TSE quanto esta Corte tem
admitido a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade sempre levando
em consideração os valores arrecadados.
7. A transferência de veículos deve ser feita com o devido registro junto ao Departamento de
Trânsito - DETRAN. A apresentação de cópia de contrato de compra e venda, o qual sequer
dispõe de reconhecimento de firma ou outro meio que ratifique a data de sua assinatura, não
tem o condão de comprovar a propriedade do veículo pelo cedente.
8. A retificação das contas, alterando o nome do doador, e a apresentação da documentação do
veículo e do termo de cessão de uso do bem sana a irregularidade detectada.
9. Recurso parcialmente provido.
10. Recolhimento de recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional determinado.
(TRE/TO. RE 875-25.2016.627.0009. Rel. Ângela Maria Ribeiro Prudente. J. 31/01/2018. DJE
02/02/2018).

Por conseguinte, o uso dos valores de origem não comprovada compromete
completamente a regularidade das contas e obriga o candidato a proceder ao recolhimento dos
recursos ao Tesouro Nacional.
Quanto à terceira irregularidade, consistente no uso de recursos próprios
estimáveis em dinheiro na campanha, sem comprovação de que integravam o patrimônio do
candidato em período anterior ao pedido de registro de candidatura, verificou-se que o
candidato cedeu em favor da sua campanha “equipamento de som e de iluminação”, sem
haver nos autos comprovação da propriedade do referido equipamento.
Instado a se pronunciar, o candidato asseverou que o equipamento fora
adquirido há muito tempo, não havendo como comprovar a sua propriedade, assim como
alegou que o seu valor seria pequeno, em face da sua deterioração pelo decurso do tempo.
Apesar das explicações do candidato, o órgão técnico entendeu pela
subsistência do vício, porquanto não fora juntado aos autos documento comprobatório de sua
propriedade, nem indicada a sua fonte de avaliação, descumprindo-se a exigência emanada do
Art. 27, §1º, da Resolução 23.553/2017, no sentido de que deve ser demonstrado que os bens
próprios do candidato já integravam seu patrimônio antes do registro de candidatura.
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Contudo, conforme acentuado no próprio parecer técnico, a falha apontada não
foi capaz de prejudicar a regularidade das contas, representando apenas 3,8% do total das
despesas declaradas na campanha.
A Comissão de análise da Contas Eleitorais também apontou como
irregularidade não sanada a divergência entre as informações relativas às despesas constantes
da prestação de contas final e aquelas descritas nas contas parciais.
Detectou-se a existência de divergência entre as despesas registradas na
prestação de contas parcial e na prestação de contas final, consubstanciada na retirada da
prestação de contas final de um gasto no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), concernente à
contratação de pessoal para atividades de militância e mobilização de rua.
No caso, o candidato registrou em suas contas parciais dois contratos de
atividades de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) cada um.
Contudo, a referida despesa foi retirada da prestação de contas final, sob a fundamentação de
que o ajuste teria sido frustrado antes mesmo da sua execução.
Em ratificação as suas alegações, o candidato juntou aos autos (IDs 471271 e
471321) cópia tanto dos contratos celebrados com GUSTAVO HENRIQUE SILVA MEIRA
e MICHAEL CRISTIAN DUARTE HENRIQUE, quanto dos respectivos instrumentos de
desfazimento dos ajustes.
O órgão técnico manteve o parecer pela manutenção da referida irregularidade
porque,

apesar

da

justificativa

apresentada,

o

candidato

não

teria

promovido,

tempestivamente, a retificação da prestação de contas parcial.
No entanto, a despeito da não apresentação da retificadora das contas parciais,
o candidato, por ocasião da prestação de contas final, prestou os devidos esclarecimentos e em
sua última manifestação nos autos fez a juntada de documentos aptos a justificar a retirada
daquela despesa da prestação de contas final. O simples fato de não ter sido apresentada uma
prestação de contas parcial retificadora não possui o condão de macular a transparência das
contas, por se tratar de um vício irrelevante no conjunto da prestação de contas, não
comprometendo, por si só, a regularidade das contas sob exame.
Por fim, o setor técnico ainda apontou como irregularidade a existência de uma
divergência entre os dados constantes nas notas fiscais eletrônicas emitidas pelo fornecedor
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda e o relatório de despesas contratadas.
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O órgão técnico, confrontando as notas fiscais eletrônicas com as despesas
constantes na prestação de contas, detectou indícios de omissão de gastos eleitorais.
A Comissão de análise de contas ainda assentou que as notas fiscais registradas
pelo fornecedor não possuiria contrapartida de pagamento transitando na conta bancária do
candidato, nem teria sido juntado aos autos o relatório de faturamento do FACEBOOK.
A partir da constatação de pagamentos efetuados pelo candidato ao
FACEBOOK, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), constatou-se uma divergência de
valores entre o que fora pago e o que constava nas notas fiscais emitidas pelo fornecedor (R$
4.391,58), gerando uma diferença de R$ 2.608,42, que o técnico entendera, inicialmente,
como sobra de campanha.
Após o parecer técnico conclusivo e depois da manifestação ministerial, o
candidato apresentou a manifestação ID 470971, juntamente com a documentação ID 471121,
471221, 471271 e 471321.
No entanto, a referida documentação, em vez de sanar o vício concernente à
suposta sobra de campanha, acabou por ratificar os indícios de omissão de gastos eleitorais e
da respectiva documentação fiscal, em afronta aos dispostos nos Artigos 56, I, “g” e 63 2 da já
referenciada Resolução.
Com efeito, na documentação de ID 471221 consta um relatório de cobrança
dos serviços prestados pelo FACEBOOK à campanha do candidato Sandro Pimentel, abrangendo o período de 05/09/2018 a 07/10/2018, por meio do qual se verifica que durante aquele
período o candidato contratou a realização de anúncios no FACEBOOK em um valor total de
R$ 6.976,74 (seis mil, novecentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos).
A Nota Fiscal Eletrônica Nº 03954266, emitida em 04/09/2018, pelo FACEBOOK, no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), discrimina como serviços contratados “a
inserção de anúncios no mês de agosto de 2018” (ID 371021).
Por sua vez, a Nota Fiscal Eletrônica Nº 04404456, emitida em 05/10/2018,
pelo Facebook, no valor de R$ 3.991,58 (três mil, novecentos e noventa e um reais e cinqüenta e oito centavos), discrimina como serviços contratados “a inserção de anúncios no mês de
setembro de 2018” (ID 370671).
2

Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo 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.
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Compulsando os autos, observa-se, tanto dos extratos da conta de campanha
(ID 368571), quanto dos comprovantes de pagamento àquele prestador de serviços (ID
471221), que o candidato efetuou os seguintes pagamentos: R$ 1.000,00 (mil reais) –
03/09/2018; R$ 3.000,00 (três mil reais) – 10/09/2018; e R$ 3.000,00 (três mil reais) –
28/09/2018, totalizando o importe declarado de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Sabe-se que nesse tipo de contratação o pagamento é feito de modo antecipado,
gerando um crédito em favor do contratante para ser consumido durante o período de vigência
do ajuste; além disso, também se constata que o Facebook emite o comprovante fiscal do serviço algum tempo depois do seu efetivo pagamento.
Conforme já foi explicitado, o candidato apresentara apenas duas notas fiscais
referentes aos serviços contratados junto ao FACEBOOK, enquanto que foram efetuados três
pagamentos àquele prestador de serviços, todos durante o mês de setembro de 2018.
Percebeu-se ainda que as referidas notas fiscais somavam um valor de R$
4.391,58, enquanto que o relatório de cobrança do FACEBOOK, referente ao período de
05/09/2018 a 07/10/2018, apresentado pelo próprio candidato, perfazia um montante de
R$ 6.976,74.
Constatadas essas incongruências, os autos foram convertidos em diligência, a
fim de que o indicado prestador de serviços apresentasse todas as notas fiscais referente aos
serviços contratados pelo candidato prestador das contas.
O FACEBOOK, em atenção à referida diligência apresentou, além das notas
fiscais que já constavam dos autos (NFs 03954266 e 04404456), outras duas notas fiscais:
1) NF – 05095955 – valor R$ 3.007,16 – emitida em 03/11/2018 – referente
aos serviços prestados em outubro;
2) NF – 05705402 – valor R$ 239,00 - emitida em 05/12/2018 - referente
aos serviços prestados em novembro.

O FACEBOOK ainda asseverou em sua manifestação que “as referidas notas
ficais trazem a descrição do serviço efetivamente prestado, bem como o período que fora
realizado”.
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Assim, após a análise dos documentos apresentados pelo candidato, pôde-se
concluir que a Nota Fiscal Eletrônica Nº 03954266, emitida em 04/09/2018, pelo
FACEBOOK, no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), refere-se aos serviços
contratados junto ao FACEBOOK no mês de agosto de 2018, não estando abrangido pelo
relatório de faturamento apresentado pelo candidato, cujo período vai de 05/09/2018 a
07/10/2018. Assim como não se evidenciou nos autos os recursos financeiros utilizados
para o seu pagamento.
Por sua vez, a Nota Fiscal Eletrônica Nº 04404456, emitida em 05/10/2018,
pelo FACEBOOK, no valor de R$ 3.991,58 (três mil, novecentos e noventa e um reais e
cinqüenta e oito centavos), refere-se aos serviços contratados com o FACEBOOK para a
inserção de anúncios no mês de setembro de 2018, cujo pagamento foi realizado por meio
da compra dos créditos de: R$ 1.000,00 – dia 03/09/2018 e R$ 3.000,00 – dia 10/09/2018,
perfazendo um total de R$ 4.000,00 contratados para fazer frente às despesas constantes
na nota fiscal 04404456 (R$ 3.991,58), havendo uma sobra de R$ 8,42.
A Nota Fiscal Nº 05095955 (obtida mediante circularização junto ao
FACEBOOK), no valor R$ 3.007,16, emitida em 03/11/2018, refere-se aos serviços
prestados no mês de outubro/2018.
O serviço de impulsionamento do mês de outubro foi custeado mediante o
aproveitamento da sobra de R$ 8,42 dos valores pagos em setembro, somado ao pagamento
de R$ 3.000,00, efetuado em 28/09/2018, perfazendo o importe de R$ 3.008,42 (três mil e
oito reais e quarenta e dois centavos para fazer frente aos R$ 3.007,16, efetivamente
utilizados e constantes da nota fiscal respectiva (NF 05095955).
A outra Nota Fiscal obtida mediante a circularização junto ao FACEBOOK
(NF – 05705402 – valor R$ 239,00 - emitida em 05/12/2018) revelou ainda a existência de
contratação de serviços de impulsionamento vinculados ao CNPJ do candidato, no mês de
novembro de 2018, em afronta ao Art. 35 da Resolução 23.553, que permite contrair
obrigações até o dia da eleição.
A respeito dessas novas notas Fiscais obtidas mediante circularização junto ao
FACEBOOK, o candidato afirma que elas seriam referentes à despesas contratadas pelo Sr.
SANDRO PIMENTEL na condição de vereador, não se relacionando às suas atividades de
campanha.
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Na tentativa de justificar suas alegações, foram carreadas aos autos várias
postagens referentes à contratação de serviços de publicidades das atividades parlamentares
do vereador, tanto do mês de agosto como do mês de novembro de 2018.
Com relação as postagens do mês de novembro, constata-se que as faturas
constantes nos documentos de ID 561871, 561921 e 561971 se referem a mesma conta de
anúncio usada pelo candidato na campanha (325475837488553) e vinculada ao CNPJ do
candidato, justificando a existência da referida nota fiscal. Contudo, realmente se verifica que
o conteúdo das postagens são relacionados à atividade parlamentar do candidato, não
configurando a existência de despesa de campanha não declarada. A nota fiscal foi emitida em
nome do CNPJ do candidato por causa do uso da mesma conta de anúncio utilizada na
campanha eleitoral.
Por conseguinte, no que se refere à suposta contratação de despesas após a
campanha eleitoral, considero a irregularidade sanada.
No entanto, com relação à nota fiscal 03954266, emitida em 04/09/2018, pelo
FACEBOOK, no valor de R$ 400,00(quatrocentos reais), referente aos serviços
contratados junto ao FACEBOOK no mês de agosto de 2018, não é possível afirmar que as
postagens juntadas aos autos são exatamente aquelas objeto da nota fiscal regularmente
emitida pelo FACEBOOK, tendo como tomador dos serviços o CNPJ do candidato, porque as
faturas relacionadas as postagens do mês de agosto, anexadas ao ID 560071, apresentam
como sacado o Sr. JOÃO VICTOR, CPF 094.306.094-08, não havendo qualquer vinculação
ao CNPJ do candidato.
Portanto, a documentação fiscal apresentada pelo FACEBOOK, confirma não
só a omissão de despesas e documentos fiscais na presente prestação de contas, como também
revela o pagamento de gastos eleitorais, contratados no mês de agosto, por meio de recursos
financeiros que não transitaram pela conta bancária de campanha do candidato (R$ 400,00),
consubstanciando irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a sua reprovação, conforme
preceitua o Art. 16 da já referida resolução: “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”.
Cumpre destacar ainda que, mesmo depois de intimado para se manifestar
acerca dos indícios de omissão de despesas, o candidato não diligenciou juntar as notas fiscais
comprobatórias dos serviços contratados.
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Deste modo, considerando a existência de irregularidades graves e insanáveis,
aptas a comprometer a regularidade, transparência e confiabilidade das contas, a sua
desaprovação é medida impositiva.
Diante do exposto, em consonância com o parecer do órgão técnico e com a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, VOTO pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS de campanha do candidato SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, referente às
eleições 2018, nos termos do Art. 77, III, da Resolução 23.553/2018 do TSE, determinando-se
o recolhimento do valor de R$ 35.350,00(trinta e cinco mil, trezentos e cinqüenta reais) ao
Tesouro Nacional, em face da origem não identificada desses valores.
Após o trânsito em julgado da decisão, notifique-se o candidato para que, no
prazo de 05(cinco) dias, proceda à devolução da referida quantia, devidamente atualizada, nos
termos do Art. 34, §§ 2º e 3° da Resolução de prestação de contas de campanha
É como voto.
Natal/RN, 14 de dezembro de 2018.

Juiz JOSÉ DANTAS DE PAIVA
Relator
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO.
DEPUTADO ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEITAS
FINANCEIRAS ACIMA DE 1.064,10 NÃO REALIZADAS
POR TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA. USO
DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO SEM
COMPROVAÇÃO
DE
QUE
INTEGRAVAM
O
PATRIMONIO DO CANDIDATO ANTES DO REGISTRO
DE CANDIDATURA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS
INFORMAÇÕES CONSTANTES DA PARCIAL EM
CONFRONTO COM OS DADOS LANÇADOS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INCONSISTÊNCIA
ENTRE OS DADOS DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS
E AS DESPESAS CONTRATADAS REVELANDO INDICIOS
DE
OMISSÃO
DE
GASTOS.
CONJUNTO
DE
IRREGULARIDAES GRAVES. COMPROMETIMENTO DA
REGULARIDADE,
TRANSPARÊNCIA
E
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
Prestação de contas final apresentada tempestivamente.
A entrega tardia dos relatórios financeiros de campanha, quando
o registro da doação for devidamente efetuado na prestação de
contas, na esteira do entendimento consolidado deste Tribunal,
configura irregularidade de natureza formal, porquanto não
compromete a atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral acerca
da movimentação financeira de campanha (TRE/RN. PC 20509.2016.620.0000. Rel. José Dantas de Paiva. J. 31/07/2018.
DJE 02/08/2018; RE 808-77.2016.620.0034. Rel. Francisco
Glauber Pessoa Alves. J. 05/10/2017. DJE 06/10/2017).
Recebimento de doações financeiras de pessoas físicas ou
provenientes de recursos próprios em valores acima de R$
1.064,10, por meio de depósito em espécie, em infringência ao
disposto no Art. 22, §1º, da Resolução 23.553 do TSE.
As referidas doações irregulares (R$ 35.350,00) representam
78,82 % do total de recursos financeiros arrecadados pelo
candidato.
A atitude do candidato, por si só, independente de qualquer
aferição quanto a sua má-fé, compromete substancialmente a
atividade fiscalizadora da Justiça Eleitoral quanto a real origem
de parte considerável da receita financeira empregada na
campanha, maculando irremediavelmente a regularidade da
prestação de contas.
A utilização de recursos doados, com valores acima de R$
1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não
realizados por meio de transferência eletrônica é irregularidade
grave que enseja a desaprovação das contas e o recolhimento do
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valor, considerado de origem não identificada, ao Tesouro
Nacional, na forma do §3º do art. 22 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
Uso de recursos próprios estimáveis em dinheiro na campanha,
sem comprovação de que integravam o patrimônio do candidato
em período anterior ao pedido de registro de candidatura,
consistente na cessão de um “equipamento de som e de
iluminação”. Subsistência da irregularidade porquanto não fora
juntado aos autos documento comprobatório de sua propriedade,
nem indicada a sua fonte de avaliação, descumprindo-se a
exigência emanada do Art. 27, §1º, da Resolução 23.553/2017.
Contudo, a falha apontada não foi capaz de prejudicar a
regularidade das contas, representando apenas 3,8% do total das
despesas declaradas na campanha.
Divergência entre as despesas registradas na prestação de contas
parcial e na prestação de contas final, consubstanciada na
retirada da prestação de contas final de um gasto no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), concernente à contratação de pessoal
para atividades de militância e mobilização de rua.
A frustração do ajuste antes da sua execução, com a
apresentação dos instrumentos de desfazimento do ajuste,
justificam a retirada da despesa da prestação de contas final.
O simples fato de não ter sido apresentada uma prestação de
contas parcial retificadora não possui o condão de macular a
transparência das contas, por se tratar de um vício irrelevante no
conjunto da prestação de contas, não comprometendo, por si só,
a regularidade das contas sob exame.
Divergência entre os dados constantes nas notas fiscais
eletrônicas emitidas pelo fornecedor Facebook Serviços Online
do Brasil Ltda e o relatório de despesas contratadas, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais.

Circularização junto ao FACEBOOK com a obtenção de duas
outras notas fiscais de serviços não informadas pelo candidato,
referente aos meses de agosto e de novembro de 2018.
Postagens do mês de novembro referentes às atividades parlamentares do candidato, cujas faturas de serviços se referem a
mesma conta de anúncio usada pelo candidato na campanha
(325475837488553), vinculada ao CNPJ de campanha, justifi-
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cando a existência da referida nota fiscal. Irregularidade afastada
com relação à contratação de despesa após a eleição.
No entanto, com relação à nota fiscal 03954266, emitida em
04/09/2018, pelo FACEBOOK, no valor de R$
400,00(quatrocentos reais), referente aos serviços contratados
junto ao FACEBOOK no mês de agosto de 2018, não é possível
afirmar que as postagens juntadas aos autos são exatamente
aquelas objeto da nota fiscal regularmente emitida pelo
FACEBOOK, tendo como tomador dos serviços o CNPJ do
candidato, porque as faturas relacionadas as postagens anexadas
posteriormente pelo candidato apresentam como sacado o Sr.
JOÃO VICTOR, pessoa física, não havendo qualquer
vinculação ao CNPJ de campanha.
Configuração de omissão de despesas e documentos fiscais na
presente prestação de contas, como também ocorrência de pagamento de gastos eleitorais sem o transito dos recursos pela conta
bancária de campanha do candidato (R$ 400,00), consubstanciando irregularidade grave e insanável, apta a ensejar a sua reprovação.
Conjunto de irregularidades graves que comprometem
irremediavelmente a regularidade, transparência e lisura das
contas apresentadas.
Após o trânsito em julgado da decisão, notifique-se o candidato
para, no prazo de 05(cinco) dias, recolher os valores ao Tesouro
Nacional.
Desaprovação das contas.

Assinado eletronicamente por: FERNANDO ROCHA DE ANDRADE - 14/12/2018 15:06:15
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121415061256000000000550032
Número do documento: 18121415061256000000000550032

Num. 569621 - Pág. 20

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Relatório de Pesquisa Automático Nº 3754/2018

14 de Dezembro de 2018

Relatório de Pesquisa Automática
Nº
Nº 3754/2018
3754/2018
Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento.
Nº 1.28.000.002504/2018-65 - Pesquisa sobre CPF
444.475.234-34

Excelentíssimo Senhor Procurador da República
Dr. FERNANDO ROCHA DE ANDRADE

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de
Pesquisa Automática Nº 2121/2018, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema
Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 14/12/2018, apresentamos o levantamento
das pesquisas coligidas a respeito do CPF 444.475.234-34.
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Relatório de Pesquisa Automático Nº 3754/2018

14 de Dezembro de 2018

QUALIFICAÇÃO
De acordo com os dados obtidos na base de dados da Receita Federal, o pesquisado(a) SANDRO
DE OLIVEIRA PIMENTEL está registrado no CPF com o número 444.475.234-34 (situação
REGULAR), nasceu em 28/05/1966, é filho(a) de MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA PIME e possui
título de eleitor nº 0013012511678.

Fonte: Base da Receita Federal/CPF, com os dados atualizados no sistema da RFB em 12/06/2005, e com o último envio ao MPF
pelo SERPRO em 02/12/18.

ENDEREÇO
Os dados de endereço que constam na base de dados da Receita Federal para o pesquisado(a)
são:
RUA WALLACE MARTINS GOMES, 29, N. S APRESENTACAO, NATAL, RN
CEP: 59114140
Telefone: (0084) 32347404

Fonte: Base da Receita Federal/CPF, com os dados atualizados no sistema da RFB em 12/06/2005, e com o último envio ao MPF
pelo SERPRO em 02/12/18.

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
De acordo com os dados obtidos na base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS/MTE), para o período de 2005 a 2015, seguem os vinculos empregatícios do pesquisado:

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2015
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
Página 2 de 4
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Relatório de Pesquisa Automático Nº 3754/2018

14 de Dezembro de 2018

PIS: 17029338543
Ano:: 2014
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2013
4. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2012
5. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: ********
PIS: 17029338543
Ano:: 2011
6. NOME DA EMPRESA NÃO ESPECIFICADO
CNPJ: NÃO ESPECIFICADO
Data de Admissão: 23091991
PIS: NÃO ESPECIFICADO
Ano:: 2010
7. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2009
8. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2005

Fonte: Base da Receita Federal/RAIS com abrangência de 2005 a 2015 .

TSE-ELEITOR
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Relatório de Pesquisa Automático Nº 3754/2018

14 de Dezembro de 2018

De acordo com os registros mantidos na base de dados da SPPEA/PGR referentes ao Cadastro
Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, especificamente para os registros em que constam o
CPF e considerando que a última carga informada ao MPF é de 18/03/17, seguem as informações
encontradas para o CPF informado:

1. Nome: SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Filiação: Mãe: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA PIMENTEL e Pai: CLOVIS ARRUDA
PIMENTEL
Data de Nascimento: 28/05/1966
Título de eleitor: 013012511678
CPF: 44447523434
Documento informado: 634.198-SSP/RN
Endereço: WALLACE MARTINS GOMES 29 N.S.DA APRESENTAÇÃO 29 - LOT SANTAREM.
CEP 59114140 - RN
Telefones: 91284946 e

Fonte: Base do Cadastro Eleitoral do TSE disponibilizada ao MPF 18/03/17.
Observações:
1: Existe a possibilidade de dados eleitorais informados sem o respectivo cadastro do CPF.
2: Caso uma pesquisa não retorne resultado, existe a possibilidade de um pedido complementar para a ASSPAD loc al, para a busca
por nome do pesquisado nos sistemas e bases do TSE.

Relatório de Pesquisa Automática Solicitado por:
Matrícula: 23728
GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Relatório de Pesquisa Automático Nº 3755/2018

14 de Dezembro de 2018

Relatório de Pesquisa Automática
Nº
Nº 3755/2018
3755/2018
Ementa: No interesse da instrução do Processo/Procedimento.
Nº 1.28.000.002504/2018-65 - Pesquisa sobre

Excelentíssimo Senhor Procurador da República
Dr. FERNANDO ROCHA DE ANDRADE

Cumprimentando-o, em atendimento a solicitação de Vossa Excelência contida no Pedido de
Pesquisa Automática Nº 2121/2018, encaminhada eletronicamente por intermédio do Sistema
Nacional de Pesquisa e Análise - SNP/SINASSPA em 14/12/2018, apresentamos o levantamento
das pesquisas coligidas a respeito do .
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Relatório de Pesquisa Automático Nº 3755/2018

14 de Dezembro de 2018

QUALIFICAÇÃO
De acordo com os dados obtidos na base de dados da Receita Federal, o pesquisado(a) SANDRO
DE OLIVEIRA PIMENTEL está registrado no CPF com o número 444.475.234-34 (situação
REGULAR), nasceu em 28/05/1966, é filho(a) de MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA PIME e possui
título de eleitor nº 0013012511678.

Fonte: Base da Receita Federal/CPF, com os dados atualizados no sistema da RFB em 12/06/2005, e com o último envio ao MPF
pelo SERPRO em 02/12/18.

ENDEREÇO
Os dados de endereço que constam na base de dados da Receita Federal para o pesquisado(a)
são:
RUA WALLACE MARTINS GOMES, 29, N. S APRESENTACAO, NATAL, RN
CEP: 59114140
Telefone: (0084) 32347404

Fonte: Base da Receita Federal/CPF, com os dados atualizados no sistema da RFB em 12/06/2005, e com o último envio ao MPF
pelo SERPRO em 02/12/18.

VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS
De acordo com os dados obtidos na base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS/MTE), para o período de 2005 a 2015, seguem os vinculos empregatícios do pesquisado:

1. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2015
2. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
Página 2 de 4
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Relatório de Pesquisa Automático Nº 3755/2018

14 de Dezembro de 2018

PIS: 17029338543
Ano:: 2014
3. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2013
4. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2012
5. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: ********
PIS: 17029338543
Ano:: 2011
6. NOME DA EMPRESA NÃO ESPECIFICADO
CNPJ: NÃO ESPECIFICADO
Data de Admissão: 23091991
PIS: NÃO ESPECIFICADO
Ano:: 2010
7. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2009
8. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ: 243657100001
Data de Admissão: 23091991
PIS: 17029338543
Ano:: 2005

Fonte: Base da Receita Federal/RAIS com abrangência de 2005 a 2015 .

TSE-ELEITOR
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO
NORTE
ASSESSORIA DE PESQUISA E ANÁLISE
Relatório de Pesquisa Automático Nº 3755/2018

14 de Dezembro de 2018

De acordo com os registros mantidos na base de dados da SPPEA/PGR referentes ao Cadastro
Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, especificamente para os registros em que constam o
CPF e considerando que a última carga informada ao MPF é de 18/03/17, seguem as informações
encontradas para o CPF informado:

1. Nome: SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Filiação: Mãe: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA PIMENTEL e Pai: CLOVIS ARRUDA
PIMENTEL
Data de Nascimento: 28/05/1966
Título de eleitor: 013012511678
CPF: 44447523434
Documento informado: 634.198-SSP/RN
Endereço: WALLACE MARTINS GOMES 29 N.S.DA APRESENTAÇÃO 29 - LOT SANTAREM.
CEP 59114140 - RN
Telefones: 91284946 e

Fonte: Base do Cadastro Eleitoral do TSE disponibilizada ao MPF 18/03/17.
Observações:
1: Existe a possibilidade de dados eleitorais informados sem o respectivo cadastro do CPF.
2: Caso uma pesquisa não retorne resultado, existe a possibilidade de um pedido complementar para a ASSPAD loc al, para a busca
por nome do pesquisado nos sistemas e bases do TSE.

Relatório de Pesquisa Automática Solicitado por:
Matrícula: 23728
GABINETE DE PROCURADOR DA REPUBLICA
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PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
Nº
0601222-60.2018.6.20.0000
Relatoria
Juiz
da
Corte
03
JOSE
DANTAS
DE
PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL DEPUTADO ESTADUAL, SANDRO DE OLIVEIRA
P I M E N T E L
Advogados do(a) REQUERENTE: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN005786, CAIO FREDERICK DE
FRANCA BARROS CAMPOS - RN16540, EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA - RN11641,
RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES - RN13273, EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536,
FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - RN16190, CAIO DE PAULA SILVA - RN15485, MONICK EZEQUIEL
CHAVES DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES - RN7864, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA
DE ALMEIDA FILHO - RN6263, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, BRENO HENRIQUE DA SILVA
CARVALHO
RN13056,
FERNANDA
DE
OLIVEIRA
JUSTINO
RN16492
Advogados do(a) REQUERENTE: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN005786, CAIO FREDERICK DE
FRANCA BARROS CAMPOS - RN16540, EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA - RN11641,
RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES - RN13273, EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536,
FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - RN16190, CAIO DE PAULA SILVA - RN15485, MONICK EZEQUIEL
CHAVES DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES - RN7864, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA
DE ALMEIDA FILHO - RN6263, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, BRENO HENRIQUE DA SILVA
CARVALHO
RN13056,
FERNANDA
DE
OLIVEIRA
JUSTINO
RN16492

ATO ORDINATÓRIO

Em conformidade com o disposto no art. 30, §4º, da Lei nº 9.504/1997 c/c com o art. 72, §1º, I, da
Resolução TSE nº. 23.553/2017, fica(m) intimado(s) o(s) requerente(s), por seu(s) representante(s)
legal(is), para, no prazo de 03 (três) dias, manifestar-se sobre o relatório preliminar para expedição de
diligências ID nº 329071.

Em Natal/RN, 13 de novembro de 2018.

Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR RELATOR JOSÉ DANTAS DE PAIVA, DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE

Ref. Processo nº 0601222-60.2018.6.20.0000

ELEIÇÃO
PIMENTEL

DEPUTADO

2018

ESTADUAL,

SANDRO

parte

DE

requerente,

OLIVEIRA
devidamente

qualificada nos autos em epígrafe, vem, mui respeitosamente, através de seus
procuradores in fine assinados, em atendimento ao despacho de Relatório
Preliminar de ID nº 329071, oferecer manifestação acerca das diligências lá
suscitadas, aduzindo, para tanto, o seguinte:

I – DA CRÍTICA 1.1.1 – PTE. DA APRESENTAÇÃO
DE GASTOS ELEITORAIS FORA DO PRAZO
PREVISTO NO ARTIGO 50, I, DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.554/17.
Preclaro julgador, incialmente insta informar que toda
a documentação pertinente à contratação dos prestadores de serviços citados à
referida tabela está colacionada aos autos, permitindo não só apreciação, pela
Justiça Eleitoral, como também a análise de terceiros interessados, da prestação
de conta do Sr. Sandro Pimentel, outrora candidato ao Cargo de Deputado
Estadual.
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Nesse caso, não obstante de fato tenha havido um
lapso por parte do prestador de contas por ocasião da apresentação do restante
da documentação pertinente à gastos eleitorais no prazo de 72h (setenta e duas
horas), na conformidade da Art. 50, I, da Resolução 23.553/17, tal circunstância
não se constitui em verdadeiro óbice à apreciação das contas do candidato
Sandro Pimentel, posto que presentes todos os documentos suficientes para
tanto.
Ademais, a jurisprudência é pacífica ao entender que
a ausência de informação nas parciais da prestação de contas, referente às
doações recebidas à época, constitui falha meramente formal que não
compromete a análise das contas, especialmente quando não há má-fé
nem tentativa de sonegar informações, como no presente caso, senão
vejamos julgado nesse sentido:

Recurso eleitoral. Eleições 2012. Prestação de contas de
candidato. Arrecadação de recursos estimáveis em dinheiro
antes da abertura da conta bancária específica. Ausência
de vedação na Resolução TSE n. 23.376/2012. Doações
recebidas em data anterior à primeira parcial de
prestação

de

contas

não informadas à época. Falha

formal

e
que

não

compromete a análise das contas. Aprovação com
ressalvas. Recurso provido.
I - A arrecadação de recursos para campanha eleitoral
antes da abertura da conta bancária específica não
encontra vedação na Resolução TSE n. 23.376/2012,
máxime quando se tratam de recursos estimáveis em
dinheiro, porquanto esta espécie de receita não transita
pela conta bancária.
II

-

A

ausência

primeira parcial das

de

informação

contas,

na

referente

às doações recebidas à época, mas devidamente
contabilizadas

e

demonstradas

a

origem

e
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destinação na apresentação final, em que não se
vislumbre

má-fé

ou

tentativa

de

sonegar

informações, configura-se mera falha formal que
não compromete a integridade das contas, hipótese
em que devem ser aprovadas com ressalvas, nos
termos do art. 30, inciso II e § 2º-A, da Lei n.
9.504/1997.
III - Recurso provido. (TRE/RO. RE nº 73759. Rel. Juiz José
Jorge da Luz. Dje de 4.03.2013)

E mais,
PRESTAÇÃO

DE

OMISSÃO DE
PRESTAÇÕES

CONTAS.

RECEITAS
DE

2014. A

ELEIÇÕES
E

CONTAS

DESPESAS
PARCIAIS

NAS

QUANDO

LANÇADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
CONSTITUI

MERA

IRREGULARIDADE

FORMAL.

1. As contas poderão ser aprovadas com anotação
de ressalva quando as impropriedades detectadas
não

impedirem

financeiro

dos

o

efetivo

gastos

exame

contábil

e

efetivados

durante

a

campanha eleitoral, nos termos do artigo 54, II, da
Resolução TSE 23.406/2014. 2. Receitas e despesas
omitidas nas prestações de contas parciais, mas
devidamente lançadas na prestação de contas final
não impedem a Justiça Eleitoral de exercer a
fiscalização das contas, constituindo, dessa forma,
irregularidade formal, nos termos do artigo 52 da
Resolução TSE nº 23.406/2014, passível da imputação de
ressalvas. 3. Aprovação com Ressalvas.

II – DA CRÍTICA 4.6. DO RECEBIMENTO DE DOAÇÃO
POR PARTIDO POLÍTICO (PSOL) CUJO VALOR NÃO
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FOI

DECLARADO

PELO

DOADOR

EM

SUA

PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Excelência, é sabido que a obrigação de prestar
contas acerca de todos os recursos auferidos e gastos realizados recai tanto sobre
os partidos políticos, quanto sobre os seus respectivos filiados, candidatos em
dado pleito eleitoral.
Correspondem referidas obrigações à imperativos
legais, constantes na Lei 9.504/97, a qual, nessa mesma linha de raciocínio, prevê
sanções punitivas em caso de desobediência de seus preceitos.
Pois bem. No presente caso, não obstante o Sr.
Sandro Pimentel tenha fielmente observado os ditames legais, no sentido da
informação à Justiça Eleitoral de todos os gastos e valores recebidos em conta
bancária eleitoral, específica, no sentido da administração dos seus atos de
campanha, aí incluindo a quantia de R$ 3.649,40 (três mil seiscentos e quarenta
e nove reais e quarenta centavos), advinda do Partido Político Socialismo e
Liberdade, sob o qual encontra-se filiado, temos que, em tese, olvidou-se a
referida agremiação política de, por sua vez, relatar tal despesa/doação.
Nesse diapasão, de pronto é possível chegar à
seguinte conclusão lógica: se de fato existe qualquer irregularidade no presente
caso, a mesma deverá ser atribuída ao Partido Político e doador PSOL, e não ao
então donatário Sandro Pimentel, na medida em que este último NÃO deu causa
à problemática em comento.
Não há que se atribuir a conduta, o nexo causal e a
eventual irregularidade ao Sr. Sandro Pimentel, posto que, ao receber de boa-fé
o valor de R$ 3.649,40, o mesmo prontamente promoveu o seu registro e, no
prazo de 72h (setenta e duas horas) do seu recebimento, o informou à Justiça
Eleitoral, em observância, pois, ao artigo 50, I, da Resolução 23.553/17.
Há ainda de se levar em conta que eventual
irregularidade foi causada por referida pessoa jurídica de direito privado que,
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supostamente em conduta desidiosa, olvidou-se de, em sua prestação de contas,
informar ao Juízo a remessa do valor de R$ 3.649,40 ao seu candidato, estando
muito além das forças e capacidade deste último em resolver tal problemática,
ao contrário do que pode ser feito pelo próprio causador, no caso, o PSOL.

III – DA CRÍTICA 4.9. EXISTÊNCIA DE 07
(SETE)

DOAÇÕES

IDENTIFICADAS,

FINANCEIRAS

REALIZADAS

TANTO

PRÓPRIO CANDIDATO (06), QUANTO PELO SEU
ASSESSOR (01).
Preclaro julgador, preceitua o artigo 22, §1º, da
Resolução 23.553/17, que “As doações financeiras de valor igual ou superior a

R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias
do doador e do beneficiário da doação”.
Nesse caso, extrai-se que a finalidade da norma
está centrada na identificação do sujeito doador, tendo em vista evitar
condutas ilícitas, como é caso do recebimento, pelo candidato, de valores
advindos de práticas criminosas, bem como de pessoas que não possam figurar
na condição de doadora, como é caso das pessoas jurídicas em geral.
Uma vez atendida a finalidade da norma, com a
identificação do doador, possibilitando, nesse desiderato, a identificação de
ambas as partes, tanto o doador, quanto o donatário, a finalidade da norma
restará atendida, mesmo que por via paralela à legal.
Pois bem. No presente caso, Excelência, em razão de
recorrentes aborrecimentos do Sr. Sandro Pimentel com a qualidade da prestação
de serviços bancários pela Caixa Econômica Federal (CEF), especialmente na
concessão de créditos bancários, bem como para a transferência entre contas de
dos mais variados valores, o mesmo antes mesmo de iniciar a sua campanha
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eleitoral, passou a sacar valores de sua conta e guarda-los em sua residência,
para em caso de necessidade.
Frise-se, nesse caso, que por se tratar de
seguidos saques de sua conta bancária, registrados, portanto, pelos
mais complexos sistemas de rastreamento de valores do Banco Central
do Brasil, tais quantias foram devidamente declaradas à Receita
Federal por ocasião do pagamento do anual imposto de renda (I.R.P.F).
Dito isto, sigamos.
Nesse contexto, novamente se vendo impossibilitado
de efetuar transferências bancárias junto à conta eleitoral específica para tanto,
igualmente de sua titularidade, o Sr. Sandro Pimentel realizou 06 (seis)
depósitos identificados com o seu próprio nome e CPF, direcionados à
sua conta eleitora, dessa vez na condição de candidato.
Em paralelo a isso, igualmente se identificando para
tanto, o seu assessor parlamentar, o Sr. Danillo Rotta Prisco Antunes,
igualmente de boa-fé, por sua vez realizou o sétimo depósito
identificado, fazendo constar além do seu nome, o seu CPF.
Nesse diapasão, não obstante a letra fria da lei não
tenha sido seguida à risca, ambos os depositantes foram devidamente
identificados, por nome e CPF, atendendo, portanto, a finalidade da norma
contida no artigo 22, §1º, da Resolução 23.553/17.
Se esta finalidade maior restou atendida, de
maneira

que

a

irregularidade

assume

caráter

formal,

seria

desproporcional a desaprovação das contas já que a irregularidade é
incapaz

de

macular

integralmente

a

regularidade

das

contas

apresentadas.
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Acerca dessa discussão, assim se posicionou o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL (TRE/AP) em caso análogo vejamos (RE
42208 Santana – AP):

"ELEIÇÕES

2016.

RECURSO

ELEITORAL.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
DOAÇÃO FINANCEIRA ACIMA DE R$ 1.064,00.
DEPÓSITO

BANCÁRIO.

COMPROVANDO
FINANCEIRA.

A

DOCUMENTAÇÃO

ORIGEM

DA

RECEITA

IRREGULARIDADE

APROVAÇÃO

COM

RESSALVAS.

FORMAL.

PROVIMENTO.

1. Doação financeira realizada pelo próprio candidato por
meio de depósito bancário identificado, contrariando o
disposto na Resolução TSE nº 23.463/2015, que exige
transferência

eletrônica.

Irregularidade

que

não

impediu a identificação da fonte de financiamento
da

campanha

eleitoral,

restando

atendida

a

finalidade da norma, não é fato causador de
desaprovação

das

contas,

por

se

tratar

de

irregularidade formal (art. 18, § 1º, da Resolução TSE
nº 23.463/2015 c/c art. 23, §§ 2º e 4º, da Lei 9.504/1997).
2. Quando houver possibilidade de se verificar a
origem das doações realizadas a candidato por
outros meios, não haverá prejuízo ao controle e à
fiscalização

realizada

pela

Justiça

Eleitoral.

3. Recurso provido para aprovação com ressalvas das
contas do Recorrente."

Ademais, levando-se em conta as peculiaridades do
caso concreto, não se vê qualquer gravidade na conduta do Sr. Sandro Pimentel
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e do Sr. Danillo Rotta que por ventura pusessem em xeque a credibilidade da
prestação de contas do candidato Sandro Pimentel, eleito pelo povo potiguar para
o cargo de Deputado Estadual com 19.158 (dezenove mil, cento e cinquenta e
oito votos), não se vislumbrando igualmente má-fé ou tentativa de sonegar
informações, configura-se a conduta dos mesmos em mera falha formal que não
compromete a integridade das contas.
Pelo exposto, portanto, pugna-se, primariamente,
pela aprovação das contas do Sr. Sandro Pimentel, e, em caso subsidiário, que a
aprove, porém, com ressalvas.

IV – DA CRÍTICA 4.11 – PTE. DOS RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO PROVENIENTES DE
DOAÇÕES QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS
ADVIREM

DE

SERVIÇOS

REALMENTE

PRESTADOS PELO DOADOR.
Sobre essa problemática, Excelência, temos que assim
preceitua o artigo 27, caput, da Resolução TSE 23.553/2017:
Art. 27. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro
doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu
próprio serviço, de suas atividades econômicas e, no caso
dos bens, devem integrar seu patrimônio.

No presente caso, não obstante entenda a Justiça
Eleitoral que os recurso doados nos valores de R$ 700,00 (setecentos reais) e R$
300,00 (trezentos reais), respectivamente pelas pessoas de Swelen Praxedes
Pimentel e Catarina Alice dos Santos, em verdade correspondem ao fruto dos
serviços prestados por estas, e devidamente disponibilizados no mercado.
No caso da Sra. Swelen Praxedes Pimentel, na
conformidade da documentação ora acostada aos autos, a mesma labora como
cantora, inclusive na produção de jingles, vinhetas e slogans eleitorais.
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Nesse caso, vejamos os seguintes links do sítio
eletrônico Youtube.com, em que a Sra. Swelen aparece em performances
musicais:
-https://www.youtube.com/watch?v=fPT8T86hMAU
-https://www.youtube.com/watch?v=ZDfPGxUkKPg
-https://www.youtube.com/watch?v=7Dh4HcyLb44
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Noutro pórtico, no tocante à pessoa de Catarina Alice
dos Santos, temos que a mesma de fato atua como fotógrafa, sempre divulgando
o seu trabalho nas redes sociais, mais especificamente através do Facebook
(https://m.facebook.com/CatarinaSantosFotografia)

e

Behance

(https://www.behance.net/catarinasantosphotos).
Isto posto, portanto, restaram devidamente supridas
eventuais omissões ou irregularidades, mediante a apresentação das provas
supra e em anexo a esta manifestação.

V – DA CRÍTICA 4.13 – PTE. DE BEM MÓVEL –
APARELHO

DE

SOM

–

PERTENCENTE

AO

PRESTADOR DE CONTAS NÃO DECLARADO À
JUSTIÇA ELEITORAL.
Excelência,

consta

no

Relatório

Preliminar

de

Diligências que o Sr. Sandro Pimentel em tese omitiu a propriedade de um
equipamento de som e iluminação, avaliado em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Nesse sentido, porém, qualquer irregularidade é
possível verificar no presente caso.
É que, inicialmente, o referido aparelho musical foi
adquirido há muitos anos atrás, não possuindo sequer hodiernamente o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil) reais.
Cuida-se de um simples aparelho de som doméstico,
usado apenas para recreação da família, não tendo sido utilizado sequer para as
atividades políticas no decorrer das presentes eleições, sendo, portanto, a
justificativa para a ausência de declaração de propriedade de tal bem à Justiça
Eleitora, justamente por se tratar de algo de pequeno valor, já deteriorado pelo
tempo.
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VI – DA CRÍTICA 6.14 – PTE. DA SUPOSTA
OMISSÃO

DE

GASTOS

ELEITORAIS.

CONTRATAÇÃO EMPRESA FACEBOOK.
Excelência,

no

presente

caso,

cabe

informar

inicialmente que não obstante tão somente por esta ocasião seja juntada as
Notas Fiscais relativa à prestação de serviços identificada no item 6, crítica 6.14,
do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências, o valor de R$ 400,00
(quatrocentos reais) e R$ 3.991,58 (três mil novecentos e noventa e um reais e
cinquenta e oito centavos), a fonte de pagamento e o fiel recibo de quitação já
integram os presentes autos, contribuindo, portanto, à análise das prestações de
contas em epígrafe.
Digo isto, sigamos.
No tocante às Notas Fiscais dos serviços prestados
pela empresa FACEBOOK, gigante mundial das redes sociais, imprescindível se
faz informar que referida empresa pauta a sua organização administrativo-financeira pela emissão de Notas Fiscais tão somente APÓS determinado período
contratado pelo candidato para impulsionamento de materiais legais de
campanha, dentro do período eleitoral permitido.
Funciona dessa forma: o candidato paga determinado
valor e, o Facebook, por sua vez, lhe concede determinada quantidade de
créditos que poderão ser utilizados pelo candidato para o impulsionamento de
materiais lícitos de campanha. No curso do período eleitoral, portanto, o
candidato se utiliza de referidos créditos, com a possibilidade de comprar outros,
caso necessário.
No presente caso, o prestador de contas Sandro
Pimentel contratou o Facebook, por intermédio de dois pagamentos, um no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e outro no valor de R$ 3.991,58 (três mil
novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)
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Nesse caso, não obstante a concretização do
negócio jurídico, a referida empresa prestadora dos serviços tão
somente emitiu as Notas Fiscais tão somente após a prestação do
serviços, justificando, inclusive, a entrega fora do prazo de referidos
documentos.
Relativo a isso, levando-se em conta o procedimento
adotado pela empresa Facebook de se emitir nota fiscal tão somente após a
prestação dos serviços, e não por ocasião da contratação e pronto pagamento,
bem como a conjunção, em uma nota fiscal única acerca de serviços da mesma
espécie contratados junto à mesma, há de dar prosseguimento ao feito, posto
que devidamente comprovada a contratação, a prestação dos serviços e a
contraprestação realizada pelo Sr. Sandro Pimentel.
VII – DA CRÍTICA 10.11 – PTE. DA DESPESA
DECLARADA

NO

SPCE

E

AUSENTE

NOS

EXTRATOS BANCÁRIOS.
Preclaro julgador, de forma objetiva, a despesa havida
junto ao fornecedor ADYEN BRASIL LTDA, ocorrida aos 03/09/2018, se trata de
um cheque avulso, estando devidamente comprovada a sua movimentação
financeira no extrato bancário de ID nº 368571, senão, vejamos:
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Nesse caso, facilmente identificável referido valor,
maiores empecilhos não se mostram patentes julgamento regular das contas do
então candidato Sandro Pimentel.

VIII – DA CRÍTICA 13.9 – PTE. DA SUSPOSTA
AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO MÉDIA DE PREÇOS
PRATICADOS

NO

MERCADO

ACERCA

DE

SERVIÇOS CONTRATADOS
Segundo reza o artigo 56, I, alínea “d”, que, nas
receitas estimáveis em dinheiro, é preciso a descrição “do serviço prestado, da
avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente praticados
pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado,
caso o valor informado seja inferior a estes”.
No presente caso, vê-se que, no caso da contratação
da pessoa de Catarina Alice dos Santos, temos que, em prévia análise do
mercado, os preços orçados oscilavam entre R$ 300,00 (trezentos reais) e R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais. Nesse caso, contratou-se referida
profissional por R$ 300,00 (trezentos reais), valor a baixo da média geral
praticada no mercado de prestação de serviços da espécie.
Noutro pórtico, dessa vez com relação à contratação
da cantora Swelen Praxedes Pimentel, o mercado oscila entre R$ 800,00
(oitocentos reais), R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), podendo alcançar o valor
de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou até mais, de acordo com a qualidade dos
instrumentos a serem utilizados.
Os sites utilizados na pesquisa são os seguintes:
https://www.totalmusic.com.br/audio-publicitario
http://www.artsomstudio.com.br/blog/como-gravarum-jingle-politico
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https://oglobo.globo.com/brasil/temas-de-novelasviram-jingles-adaptados-hits-de-campanha-5767028

In casu, porém, restou contratada a cantora supra
pelo valor de R$ 700,00 (setecentos reais), após longa pesquisa mercadológica,
que, inclusive, se deu pela internet, em preços praticados não só em Natal/RN,
como também no Brasil.
Isto

posto,

portanto,

na

conformidade

da

documentação em anexo, não há que se falar em ausência de pesquisa
mercadológica, quando em verdade a ausência de tais documentações nos
autos decorreram de um mero lapso, dado a avalanche de documentações
pertinentes ao período eleitoral.

IX – DA CRÍTICA 14.1 – PTE. DA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS ELENCADOS NA
TABELA CONSTANTE À CRÍTICA 14.1
Excelência, como forma de resolver a problemática, se
faz juntar na presente ocasião toda a documentação pertinente aos gostos
indicados, suprindo-se, portanto, a omissão.

X – DA CRÍTICA 14.7 – PTE. DA DIVERGÊNCIA
HAVIDA ENTRE AS DESPESAS APONTADAS NA
PRESTAÇÃO PARCIAL E FINAL DA CAMPANHA.
Excelência, embora se tenha dado indícios da
conclusão do contrato no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), temos que o
mesmo restou frustrado antes mesmo de sua execução, em razão da desistência
do prestador de serviços, o que justifica, portanto, a divergência havida entre o
lapso temporal entre a prestação de contas parcial e a final.
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XI – DA CRÍTICA 15.2 – PTE. DO SUPOSTO
DESRESPEITO AO TETO ESTIPULADO PARA
EFEITOS DE FUNDO DE CAIXA.
Excelência, em verdade a movimentação financeira no
valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se revela em saque por intermédio de cheque
avulso, justamente com o objetivo de quitar despesa naquele mesmo valor junto
à empresa Facebook, tendo sigo o caso já retratado no tópico VII desta
manifestação.
Não se trata, portanto, de “Fundo de Caixa”, e, por via
de consequência, de qualquer irregularidade, em especial mácula ao artigo 41 da
Resolução TSE 23.553/2017.

Em face do exposto, portanto, levando-se em
consideração a manifestação supra, pugna-se, desde já, pela regularização das
omissões outrora discutidas, dando-se prosseguimento ao feito, aprovando-se,
por consequências, as contas prestadas pelo Sr. Sandro de Oliveira Pimentel.
Termos em que, pede e espera deferimento.
Natal/RN, 16/11/2018

Kennedy Lafaiete Diógenes Fernandes
Advogado, OAB/RN 5.786

Sanderson Liênio da Silva Mafra
Advogado, OAB/RN 9.249
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Caio Frederick de França Barros Campos
Advogado, OAB/RN 16. 540

Fabrício Bruno Silva de Oliveira
Advogado, OAB/RN 16.190
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Catarina Santos
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BNatal, Brazil
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Caminho, correnteza.
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Catarina Santos

Catarina Santos

Fotografia

Fotografia
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Holi Barcelona!

Pessoas, realidades,
cotidianos

Catarina Santos

Catarina Santos
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https://www.behance.net/catarinasantosphotos
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---
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Fragmentos de "coisas"

Sobre Ventos, Areias e
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Segue em anexo documentos comprobatórios da Crítica 14.1 do Relatório Preliminar.

Att
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE FEITOS

Processo n.º 0601222-60.2018.6.20.0000
Relator: JOSE DANTAS DE PAIVA

Certidão

CERTIFICO, para os devidos fins, que, em 14/11/2018, transcorreu o prazo legal sem impugnação de
qualquer interessado em relação ao Edital de ID nº 180621. DOU FÉ.

Natal, 17 de novembro de 2018.

ANA ANGELICA MEDEIROS SOARES DE SOUSA
Servidora da SPF/CADPP/SJ
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Segue Parecer Técnico Conclusivo em anexo.
Sigam os autos à Secretaria Judiciária, para as demais providências cabíveis.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
COMISSÃO DE ANÁLISE DE CONTAS ELEITORAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES 2018
PROCESSO PJE Nº: 06012226020186200000
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS NA CAMPANHA
ELEITORAL DE 2018.
PRESTADOR : SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL – 50123 – DEPUTADO ESTADUAL – RIO GRANDE DO NORTE
CNPJ : 31.135.337/0001-30
Nº CONTROLE: 501230700000RN691779
DATA ENTREGA: 16/11/2018 às 19:20:11
DATA GERAÇÃO: 17/11/2018 às 13:26:50
PARTIDO POLÍTICO: PSOL
TIPO: FINAL - RETIFICADORA
PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO
Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,
abrangendo a aplicação de recursos utilizados na campanha relativa às Eleições 2018, à luz das regras estabelecidas pela
Lei nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997, e pela Resolução TSE nº. 23.553/2017, de 18 de dezembro de 2017.
exame:

De início, destacamos as seguintes informações financeiras e estimadas extraídas da prestação de contas em

Origem dos recursos
Estimável em dinheiro

Receitas
R$ 7.849,40

Despesas
R$ 7.849,40

Outros Recursos

R$ 44.850,00

R$ 44.719,01

Recursos de origem não identificada
Dívida de Campanha

Sobras de Campanha
R$ 0,00

R$ 2.739,11
(R$ 130,69 devolvidos e R$ 2.608,42 pendentes de
devolução)
Outras informações
R$ 0,00
R$ 0,00

Prazos de entrega
As prestações de contas parcial e final foram apresentadas dentro do prazo fixado no art. 52, caput e § 1º, da
Resolução TSE nº 23.553/2018;
Diligências
Após a realização das diligências necessárias, cumpridas dentro do prazo fixado na notificação, visando à
complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou do saneamento de falhas, auferiu-se os
seguintes resultados, a partir de nova análise da documentação acostada aos autos:
1. (crítica 1.1.1 do PTE): Houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral, em relação às seguintes doações (art. 50, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017):
RECURSOS ARRECADADOS SEM ENVIO À JUSTIÇA ELEITORAL DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA
Nº CONTROLE
DATA DE
DATA DE ENVIO
CNPJ / CPF
NOME
RECIBO
¹ VALOR R$
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501230700000
RN4806464
501230700000
RN4806464
501230700000
RN4806464

RECEBIMENTO DA DO RELATÓRIO
DOAÇÃO
FINANCEIRO
FINANCEIRA
28/09/2018
05/10/2018
444.475.234-34
27/09/2018

05/10/2018

297.498.404-53

18/09/2018

05/10/2018

444.475.234-34

ELEITORAL³
SANDRO DE
OLIVEIRA
PIMENTEL
AFRANIO F M
FILHO

501230700000RN0 2.000,00
00021E

4,46

501230700000RN0 1.000,00
00022E

2,23

SANDRO DE
OLIVEIRA
PIMENTEL

501230700000RN0 2.850,00
00020E

6,35

¹ Valor total das doações recebidas
² Representatividade das doações em relação ao valor
³ Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do financiamento coletivo).

RESULTADO DO EXAME
Em resposta, o prestador, através do seu advogado (ID 370571), afirma ter havido lapso de sua parte por
ocasião da apresentação da documentação pertinente à gastos eleitorais no prazo de 72 horas. No entanto, entende
“não haver óbice à apreciação das contas, posto que presentes todos os documentos suficientes para tanto”, citando,
inclusive jurisprudência no sentido de ser considerada a irregularidade como “falha meramente formal” (grifos nossos).
Não havendo como ser sanada, persiste a irregularidade que, à luz da Resolução TSE nº 23.553/2017, é
considerada inconsistência grave que caracteriza omissão de informação que impede o controle concomitante de
regularidade das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social, podendo repercutir na regularidade das
contas finais, nos termos do art. 50, § 7º da norma citada, que analisada isoladamente é geradora, salvo melhor juízo, no
mínimo de ressalvas, caso decida-se pela aprovação das contas.
1

2. (crítica 4.9 do PTE ): Foram identificadas doações financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios,
acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do
doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DATA

CPF

10/09/2018
17/09/2018
18/09/2018
20/09/2018
26/09/2018
28/09/2018
01/10/2018
TOTAIS

444.475.234-34
364.169.748-43
444.475.234-34
444.475.234-34
444.475.234-34
444.475.234-34
444.475.234-34

DOADOR
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
DANILLO ROTTA PRISCO ANTUNES
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL

TIPO DE OPERAÇÃO
FINANCEIRA
Depósito em espécie
Depósito em espécie
Depósito em espécie
Depósito em espécie
Depósito em espécie
Depósito em espécie
Depósito em espécie

VALOR (R$)

%²

3.000,00
4.000,00
2.850,00
4.500,00
9.000,00
2.000,00
10.000,00
35.350,00

6,69%
8,92%
6,35%
10,03%
20,07%
4,46%
22,30%
78,82%

² Representatividade em relação ao valor total das recursos financeiros arrecadados
RESULTADO DO EXAME

RESULTADO DO EXAME
Instado a se manifestar, o prestador das contas, através de seu advogado (ID 370571) justificou a realização dos
depósitos em dinheiro em razão de “recorrentes aborrecimentos do Sr. Sandro Pimentel com a qualidade da prestação
de serviços bancários pela Caixa Econômica Federal (CEF), especialmente na concessão de créditos bancários, como para
a transferência entre contas dos mais variados valores, o mesmo antes mesmo de iniciar a sua campanha eleitoral,
passou a sacar valores de sua conta e guarda-los em sua residência, para em caso de necessidade”. (grifos nossos)
Como prova do alegado, juntou, de forma voluntária, aos autos, os extratos bancários de suas contas pessoais

¹Subitem do Relatório Procedimento Técnico de Exame, extraído do Sistema de Análise de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE Web.
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(ID 370621) contendo saques realizados a partir do mês de janeiro do corrente ano.
No que se refere ao Sr. Danilo Rotta Prisco Antunes, informa que o mesmo realizou o depósito identificado, de
boa fé, fazendo constar além do seu nome, o seu CPF.
Afirma, ao final, que a irregularidade assume caráter formal, “sendo desproporcional a desaprovação das contas
já que a irregularidade é incapaz de macular integralmente a regularidade das contas apresentadas”. (grifos nossos)
Da análise dos extratos apresentados, provenientes de suas contas pessoais, verifica-se que, ao longo do
período apresentado, o candidato sacou o equivalente a R$ 45.000,00 de suas contas, cujos débitos não correspondem
aos valores creditados na conta de campanha, o que, ao nosso ver, e salvo melhor juízo, não confirma a utilização dos
recursos para fins de campanha eleitoral.
Ademais, é insanável o descumprimento do disposto no art. 22, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017 que
determina que as doações financeiras de valor igual ou superior à R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, independente dos motivos
existentes para tanto.
Dessa maneira, persiste a irregularidade, tendo sido verificado que os recursos foram utilizados pelo prestador
de contas, o que inviabiliza a sua restituição ou o seu recolhimento da forma prevista no § 3º do art. 22, da Resolução
TSE nº 23.553/2017. Tal situação se traduz em inconsistência grave, que denota infração ao art. 22, § 1º da Resolução TSE
nº 23.553/2017, cujas consequências devem ser decididas por ocasião do julgamento da prestação de contas, conforme
dispõe o art. 22, § 4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Destaque-se, por oportuno, que o montante dessas doações representa 78,82% do total das receitas financeiras
da presente prestação de contas.
3. (crítica 4.11 do PTE): Os recursos estimáveis em dinheiro provenientes de doações de pessoas físicas aplicados em
campanha caracterizam receitas e/ou despesas que não possuem comprovação de que constituem serviço da atividade
econômica do doador ou, ainda, de prestação direta dos serviços, contrariando o que dispõem os art. 27, da Resolução
TSE nº 23.553/2017, o que pode caracterizar omissão de movimentação financeira, frustrando o controle de licitude e
origem da fonte.
DATA

CPF

DOADOR

24/08/2018 016.543.554-29

SWELEN PRAXEDES PIMENTEL

26/08/2018 068.280.564-50

CATARINA ALICE DOS SANTOS

NATUREZA DO RECURSO
ESTIMAVEL DOADO
Produção de jingles, vinhetas e
slogans
Serviços prestados por terceiros

VALOR (R$)
700,00
300,00

RESULTADO DO EXAME
Diligenciado, o prestador das contas, por meio do seu advogado (ID 370571), apresentou documentação
comprobatória de que os serviços prestados se constituem, de fato, serviço de atividade econômica das doadoras (ID
370571, ID 370771 e ID 370821), restando sanada a irregularidade.
4. (crítica 4.12 do PTE): Existem recursos próprios estimáveis em dinheiro aplicados em campanha que não foram
declarados quando do registro de candidatura do prestador das contas:
DATA
NATUREZA
26/08/2018 Diversas a especificar – Cessão de Equipamento de Som e Iluminação

VALOR (R$)
2.000,00

RESULTADO DO EXAME
Instado a se pronunciar, o prestador de contas, por meio do seu advogado (ID 370571) admitiu a omissão da
propriedade do equipamento de som e iluminação afirmando que o aparelho foi adquirido há muitos anos atrás e que
não possui sequer “hodiernamente” o valor de R$ 2.000,00, alegando que não existe irregularidade, “por se tratar de
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algo de pequeno valor, já deteriorado pelo tempo” (grifos nossos).
Em razão do exposto, levando-se em consideração que o valor da avaliação do bem foi lançado pelo próprio
candidato, sem indicar uma fonte de avaliação válida como referência, tendo juntado aos autos apenas o termo de
cessão (ID 368271), sem existirem documentos que comprovem a propriedade, em total desacordo ao disposto no § 1º
do art. 27 da Resolução TSE nº 23.533/2017 que determina que os bens próprios do candidato somente podem ser
utilizados na campanha eleitoral quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido
de registro da respectiva candidatura, não entendemos sanada a irregularidade.
No entanto, a falha aqui apontada, por si só, não é capaz de prejudicar a regularidade das contas como um
todo.
5. (crítica 6.14 do PTE): Confronto com informações prévias
a) Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56, I, g, da Resolução
TSE n. 23.553/2017:
DATA

CPF/CNPJ

04/09/2018 13.347.016/0001-17
05/10/2018 13.347.016/0001-17

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
VALOR (R$)¹
%²
FONTE DA
FORNECEDOR
N º DA NOTA
INFORMAÇÃO
FISCAL OU
RECIBO
FACEBOOK
3954266
400,00
0,89 NFE
SERVICOS ONLINE
DO BRASIL LTDA.
FACEBOOK
8,93 NFE
4404456
3.991,58
SERVICOS ONLINE
DO BRASIL LTDA.

¹ Valor total das despesas registradas
² Representatividade das despesas em relação ao valor total

RESULTADO DO EXAME
Diligenciado, o prestador das contas, através do seu advogado (ID 370571), afirma que, “não obstante tão
somente por esta ocasião seja juntada as notas fiscais relativas à prestação de serviços identificada no item 6, crítica
6.14, do Relatório Preliminar para Expedição de Diligências, o valor de R$ 400,00 e R$ 3.991,58, fonte de pagamento e o
fiel recibo de quitação já integram os presentes autos”. (grifos nossos)
Fez a juntada, aos presentes autos, das notas fiscais eletrônicas evidenciadas no exame (ID 371021 e ID 370671)
esclarecendo que o FACEBOOK emite suas notas fiscais, tão somente, “após determinado período contratado pelo
candidato para impulsionamento de materiais legais de campanha”, razão pela qual somente agora as apresentou.
(grifos nossos)
Ocorre que, as notas fiscais registradas pelo fornecedor não possuem a contrapartida de pagamento
transitando na conta bancária aberta em nome do candidato, nem foram juntados aos autos comprovante da efetivação
de pagamentos nesses valores, nem tão pouco constam do relatório de despesas efetuadas pelo candidato (ID 368321).
No referido relatório, constam despesas para o fornecedor Adyen Brasil Ltda (Adyen a serviço de
Facebook_Ads_BR) com valores que somados perfazem o total de R$ 7.000,00, dos quais apenas R$ 6.000,00 possuem
comprovação de pagamento com trânsito pela conta bancária aberta em nome do candidato.
O candidato fez juntada, também, de dois comprovantes de pagamento de boleto no valor de R$ 3.000,00 cada,
no entanto, trata-se do mesmo boleto com pagamento através do cheque número 900003 (ID 368371).
No entanto, em análise dos extratos eletrônicos, constata-se o pagamento do cheque de número 900008 no
valor de R$ 3.000,00 ao fornecedor Adyen do Brasil, corroborando com o constante no relatório de despesas efetuadas
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(ID 368321).
No que se refere aos R$ 1.000,00, encontra-se nos autos o pagamento de boleto (ID 370721), através de cheque
avulso, que, após análise da regularidade realizada no item 6, verifica-se integrar o montante para perfazer, ao final,
juntamente com os outros boletos, o total de R$ 7.000,00.
Em razão do funcionamento do Facebook, onde o contratante paga pela concessão de determinada quantidade
de créditos que vão sendo utilizados ao longo do tempo de duração do contrato, para que fosse possível auferir o valor
efetivamente gasto pelo candidato, seria oportuno a apresentação de relatório de faturamento do fornecedor, que
evidenciasse se o total de pagamento efetuado corresponde ao valor do montante dos serviços relacionados nas
despesas efetuadas pelo candidato (ID 368321).
Ante a não apresentação do relatório de faturamento por parte do prestador das contas, constatou-se, após
análise dos extratos e dos comprovantes juntados, que a soma dos pagamentos efetuados e comprovados na prestação
de contas, perfazem um total R$ 7.000,00 (ID 368371, ID 368321 e ID 370721).
Confrontados os comprovantes de pagamento efetuados (R$ 7.000,00) com os documentos fiscais apresentados
(R$ 4.391,58), constata-se uma divergência de valores, configurando, dessa maneira, uma sobra de campanha de R$
2.608,42, apenas nessa operação, o que se constitui irregularidade, uma vez que, em obediência ao disposto no art. 53,
§ 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, as sobras de campanha eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário.
6. (crítica 10.11 do PTE): Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos, no que se refere a despesa declarada no SPCE e ausente nos extratos bancários (art.
56, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017, conforme abaixo:
Espécie
Recurso
Boleto de
cobrança

CPF/CNPJ
Fornecedor
Fornecedor
147966060 ADYEN BRASIL
00190
LTDA

Data Pgto Valor Pagto
Nº
Nº
Origem
Documento Autorização
R$
03/09/2018 1.000,00
8453613789
Outros
12709
Recursos

Conta DRD
Criação e
inclusão de
páginas na
internet

RESULTADO DO EXAME
Instado a se pronunciar, o candidato, através do seu advogado (ID 370571), afirma que a despesa havida junto
ao fornecedor ADYEN BRASIL LIMITADA, ocorrida aos 03.09.2018, se trata de um cheque avulso.
Verifica-se nos documentos apresentados que houve a retirada em dinheiro e imediatamente um pagamento
em espécie o boleto que se encontra anexado aos autos (ID 370721). Desse modo, embora e mencionada operação
esteja em desacordo com a norma, tal prática, no presente caso, não demonstra má fé ou irregularidade de maior
gravidade, sem representar isoladamente prejuízo à regularidade das contas em seu conjunto.
7. (crítica 13.9 do PTE): Na seleção de amostra para aprofundamento do exame das contas, foram identificados que os
recursos estimáveis em dinheiro abaixo especificados não foram detalhados adequadamente, estando ausentes as
informações quanto a descrição, a avaliação realizada de conformidade com os preços habitualmente praticados pelo
prestador, sem o prejuízo da apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes:
DOADORES SELECIONADOS
RECIBO ELEITORAL¹
NOME
VALOR (R$)
501230700000RN000009E
CATARINA ALICE DOS SANTOS
300,00
501230700000RN000010E
SWELEN PRAXEDES PIMENTEL
700,00
¹ Obrigatório na hipótese de doações estimáveis em dinheiro ou recebidas pela internet (à exceção do financiamento
coletivo).
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RESULTADO DO EXAME
Diligenciado, o prestador das contas, através do seu advogado (ID 370571) prestou esclarecimentos e juntou a
documentação com os termos de doação dos recursos estimáveis, assim como apresentou sites utilizados para pesquisa
dos preços praticados no mercado, sanando, portanto, a falha evidenciada.
8. (crítica 14.1 do PTE): Na seleção de amostra para aprofundamento do exame de gastos eleitorais foi selecionado o
gasto eleitoral abaixo especificado para que fossem apresentados os respectivos documentos comprobatórios dos
gastos, conforme dispões o art. 63 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DATA

CNPJ

FORNECEDOR

26/09/2018 14.796.606/0 ADYEN BRASIL LTDA
001-90

VALOR (R$)
TIPO DE
Nº
DOCUMENTO DOCUMENT
O
044044563.000,00
Criação e inclusão Nota Fiscal
NFSE
de páginas na
internet
TIPO DE DESPESA

RESULTADO DO EXAME
Diligenciado, o candidato fez juntada de dois comprovantes de pagamento de boleto no valor de R$ 3.000,00
cada, no entanto, trata-se do mesmo boleto com pagamento através do cheque número 900003 (ID 368371 e ID
368371).
Em análise dos extratos eletrônicos, constata-se o pagamento do cheque de número 900008 no valor de R$
3.000,00 ao fornecedor Adyen do Brasil, corroborando com o constante no relatório de despesas efetuadas (ID 368321).
Entretanto, a nota fiscal informada pelo candidato no relatório de despesas efetuadas, encontra-se registrada no módulo
das Notas Fiscais Eletrônicas com o valor de R$ 3.991,58, emitida pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA, o
que gerou a impropriedade. Desse modo, está esclarecida e afastada a falha formal.
9. (crítica 14.7 do PTE): No confronto com a prestação de contas parcial Foram detectadas divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação
de contas parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização,
contrariando o que dispõe o art. 50, § 6º, da Resolução TSE nº 23.553/2017:
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL E A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL
CONTA
PARCIAL (R$)
FINAL (R$)
%¹
Atividades de militância e mobilização de rua
2.000,00
0,00 100,00
Saque para composição de fundo de caixa
1.000,00
0,00 100,00
¹ Representatividade da variação encontrada

RESULTADO DO EXAME
a) Em resposta a diligência, o candidato, por meio de seu advogado, informa que, no que se refere ao contrato
no valor de R$ 2.000,00 para atividades de militância e mobilização de rua, o mesmo “restou frustrado antes mesmo de
sua execução, em razão da desistência do prestador de serviços”. No entanto, o candidato registrou em sua prestação de
contas parcial como despesa efetivamente realizada, não tendo apresentado qualquer retificação das contas parciais
acompanhada de documentos que comprovem as alterações realizadas. Desse modo, no nosso entender permanece a
irregularidade, que demonstram que as contas prestadas parcialmente não refletiram a efetiva movimentação de
recursos, cuja conseqüência sobre o exame de regularidade das contas deve ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.
b) Quanto ao saque para composição do fundo de caixa, o prestador informou que, na verdade, não se trata a
“retirada” de fundo de caixa, razão pela qual retificou as contas sanando a irregularidade.
Conforme já visto no item, houve um saque para fazer face a pagamento de despesa R$ 1.000,00, e que, de
acordo com esclarecimento trazido o candidato classificou-a equivocadamente como saque para constituição do Fundo
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de Caixa. Falha formal sanada com a apresentação das contas retificadoras.
Conclusão
a)

Considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos, esta comissão manifesta-se pela
desaprovação das contas, tendo em vista os resultados dos exames obtidos em relação aos itens 1, 2, 4, 5, 6
e 9a, destacando-se a necessidade de transferir ao partido quantia de R$ 2.608,12, como valor integrante
das sobras de campanha, em atendimento às disposições da norma de regência e em razão do que consta
do item 5 da presente manifestação técnica;

b) Por fim, destacamos na tabela a seguir, os percentuais de despesas/receitas consideradas irregularidades
na presente prestação de contas:
Irregularidades
Irregularidades / Receitas Declaradas

Item

Valor (R$)

Data

%

1

5.850,00

-

11,10

2

35.350,00

-

67,08

4

2.000,00

-

3,79

43.200,00

-

81,97¹

2.608,12

-

4,96

2.000,00

-

3,80

4.608,12

-

8,76²

Total
Irregularidades / Despesas Declaradas
Total

5
9a

¹ Percentual em relação às receitas declaradas, cujo montante é de R$ 52.699,40
² Percentual em relação às despesas declaradas, cujo montante é de R$ 52.568,41

É o Parecer.
À consideração superior.
Natal, 26 / 11 / 2018

Claudia Josemira Marinho de Lima
Analista de Contas

Luis Panatis Leite de Paiva
Analista de Contas

De acordo. À SPF/CADPP/SJ, para as providências
Emmanuel Mabelmo Pires dos Anjos
Revisor
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PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
Nº
0601222-60.2018.6.20.0000
Relatoria
Juiz
da
Corte
03
JOSE
DANTAS
DE
PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL DEPUTADO ESTADUAL, SANDRO DE OLIVEIRA
P I M E N T E L
Advogados do(a) REQUERENTE: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN005786, CAIO FREDERICK DE
FRANCA BARROS CAMPOS - RN16540, EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA - RN11641,
RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES - RN13273, EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536,
FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - RN16190, CAIO DE PAULA SILVA - RN15485, MONICK EZEQUIEL
CHAVES DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES - RN7864, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA
DE ALMEIDA FILHO - RN6263, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, BRENO HENRIQUE DA SILVA
CARVALHO
RN13056,
FERNANDA
DE
OLIVEIRA
JUSTINO
RN16492
Advogados do(a) REQUERENTE: KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES - RN005786, CAIO FREDERICK DE
FRANCA BARROS CAMPOS - RN16540, EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA - RN11641,
RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES - RN13273, EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - RN16536,
FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - RN16190, CAIO DE PAULA SILVA - RN15485, MONICK EZEQUIEL
CHAVES DE SOUSA - RN11746, RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES - RN7864, ALUIZIO HENRIQUE DUTRA
DE ALMEIDA FILHO - RN6263, SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - RN9249, BRENO HENRIQUE DA SILVA
CARVALHO
RN13056,
FERNANDA
DE
OLIVEIRA
JUSTINO
RN16492

TERMO DE VISTA

Nos termos do Art. 76 da Resolução TSE nº. 23.553/2017, faço vistas dos presentes autos à
PRE/RN.

Em Natal/RN, 26 de novembro de 2018.

Seção de Processamento de Feitos/CADPP/SJ
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Prestação de Contas nº 0601222-60.2018.6.20.0000
Requerente: Sandro de Oliveira Pimentel.
Relator: Juiz José Dantas de Paiva.

PA R E C E R
EMENTA: ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO.
1. A prestação de contas de campanha encontra-se sujeita às
formalidades contábeis e financeiras, segundo as disposições
constantes da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução n.º 23.553/17 do TSE
(eleições de 2018).
2. Constatadas falhas insanáveis, que maculam a lisura das contas
apresentadas, devem as mesmas ser desaprovadas, em conformidade
com o pronunciamento do setor técnico de controle interno dessa e.
Corte Regional.
3. Parecer pela desaprovação da prestação de contas.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio da Procuradora
Regional Eleitoral que subscreve, com fundamento no art. 76 da Resolução n.º 23.553/17 do TSE,
manifesta-se da forma que segue.
I – RELATÓRIO:
Trata-se de prestação de contas referente aos gastos de campanha nas
eleições de 2018 ao cargo de Deputado Estadual, apresentada pelo candidato SANDRO DE
OLIVEIRA PIMENTEL, objetivando sua apreciação por essa e. Corte Regional.

Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte – Procuradoria Regional Eleitoral - Av. Mal Deodoro
da Fonseca, n.º .743, Tirol Natal/RN CEP.: 59020-600 - Fone: (084) 3232-3900
1/12
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relatório preliminar para complementação das informações, obtenção de esclarecimentos, bem
como saneamento das falhas nele apontadas (ID 329071).
Notificado (ID 329671), o requerente apresentou prestação de contas
retificadora e manifestação (ID 370571).
Mais uma vez, os autos foram encaminhados à Comissão de Análise de
Contas Eleitorais, que, pelo parecer de ID 434671, mesmo à vista dos esclarecimentos prestados,
opinou pela desaprovação das contas.
Vieram então os autos com vista a esta Procuradoria Regional Eleitoral, para
fins de opinamento conclusivo.
II – FUNDAMENTAÇÃO:
A prestação de contas de campanha encontra-se sujeita às formalidades
contábeis e financeiras, segundo as disposições constantes da Lei n.º 9.504/97 e da Resolução n.º
n.º 23.553/17 do TSE.
No caso em apreço, debruçando-me sobre o parecer de ID 434671 observo
que as irregularidades apontadas pela unidade técnica consistem em:
i) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros,
representando 13,04% do total de receitas declaradas na prestação de contas;
ii) doações recebidas de pessoas físicas que, somadas, totalizam o valor de
R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais), realizadas de forma distinta da opção
de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário;
Ministério Público Federal – Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte – Procuradoria Regional Eleitoral - Av. Mal Deodoro
da Fonseca, n.º .743, Tirol Natal/RN CEP.: 59020-600 - Fone: (084) 3232-3900
2/12
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Com vista dos autos, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais, exarou
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iluminação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não registrado na declaração de bens
apresentada pelo candidato por ocasião do seu pedido de registro de candidatura, desacompanhada,
ainda, de fonte de avaliação válida como referência e de comprovação de propriedade;
iv) omissão de sobras de campanha, considerando que remanesceram
inconsistências em relação aos comprovantes de pagamento efetuados (R$ 7.000,00) e os
documentos fiscais apresentados (R$ 4.391,58), no tocante as notas fiscais emitidas pelo Facebook
Serviços online do Brasil Ltda;
v) divergências entre as informações relativas às despesas nas prestações de
contas final e parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização.
A primeira irregularidade apontada pelo órgão técnico (item 1) diz respeito a
inobservância do prazo de entrega dos relatórios financeiros, o que contraria o disposto no art. 50,
inciso I, da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, verbis:
Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, §
4º):
I – os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas)
horas contadas do recebimento;
(…)
§ 7 º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos
financeiros de que trata o inciso I do caput deve ser examinada, de
acordo com a quantidade e os valores envolvidos, na oportunidade do
julgamento da prestação de contas, podendo, conforme o caso, levar à
sua rejeição.
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iii) realização de doação estimável em dinheiro de equipamento de som e
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em relação às doações apontadas no parecer técnico, no montante de R$ 5.850,00 (cinco mil e
oitocentos e cinquenta reais), representa 13,04% das doações recebidas. Uma vez examinada em
conjunto com as demais irregularidades assinaladas, revela inconsistência grave, pois além de
impedir o controle das contas pela Justiça Eleitoral e pela sociedade, prejudicou a transparência
concomitante do financiamento das campanhas eleitorais.
A propósito disso, convém trazer à colação precedente do e. TRE/SP:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas de candidato relativas ao pleito
de 2016. Vereador. Contas desaprovadas. Omissão de receitas e gastos
eleitorais com serviços de contabilidade e advocacia. Hipótese em
testilha que se amolda ao permissivo do art. 29, § 1º-A, da Res. TSE
n° 23.463/2015. Posicionamento firmado por esta C. Corte, ressalvado
meu entendimento. Entrega dos relatórios financeiros de campanha
fora do prazo estabelecido pela legislação eleitoral. Inconsistência
grave que, no caso em concreto, caracteriza omissão de
informação que obsta o controle concomitante de regularidade
das contas pela Justiça Eleitoral, bem como o controle social.
Inteligência do § 7° do art. 43 da resolução citada. Sentença mantida.
Recurso desprovido. (TRE/SP, RE 18402 - São José Do Rio Preto/SP,
Rel. Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, pub. DJE 13/08/2018)
Também foram detectadas doações financeiras oriundas de recursos próprios
e de pessoa física (identificada como DANILLO TOTTA PRISCO ANTUNES), totalizando a
quantia de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais), por meio de ingresso na
conta bancária da campanha mediante depósitos em espécie, o que contraria a regra prevista no art.
22, § 1º, da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, verbis:
Art. 22 (...)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
(mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser
realizadas mediante transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação. (grifos acrescidos)
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No caso, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha
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atendendo, portanto, à finalidade da norma, tal afirmação não afasta a irregularidade constatada pelo
órgão técnico, uma vez que a legislação eleitoral disciplina, de forma expressa, que o aporte de
recursos em conta bancária de campanha, quando superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro
reais e dez centavos), deve, obrigatoriamente, ocorrer mediante transferência bancária a fim de se
permitir a identificação do doador e a origem dos valores.
O objetivo da norma em referência é voltado a impedir a arrecadação de
fontes ilícitas, oriundas, por exemplo de fontes vedadas, porquanto a doação realizada de forma
distinta daquela prevista na legislação impossibilita a efetiva identificação do doador, trazendo
prejuízo à confiabilidade das contas.
Desse modo, ainda que o candidato utilize o depósito identificado, o
doador permanece velado, pois não é possível aferir a origem do dinheiro, apenas a identidade
do depositante. Logo, bastaria ao donatário impedido proceder ao saque e entregar a terceiro para
que realizasse o depósito.
Nesse sentido, confira-se julgado do TRE/MG:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Eleições 2016. Prestação de
contas. Prefeito. Eleito. Aprovação das contas com ressalva.
Não observância do art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº
23.463/2015 que determina a doação por meio de transferência
eletrônica quando o valor doado for superior a R$1.064,10. Dois
depósitos em espécie: R$10.000,00 e R$25.000,00 representativos
de 21,86% do total de receitas da campanha.
Na exigência prevista no art. 18, § 1º, da Resolução não há ressalvas
para os casos em que a doação é feita pelo próprio candidato, motivo
pelo qual o montante doado por ele à sua campanha deveria ter sido
transferido pela via eletrônica e não por depósitos. Desta maneira, tais
doações de recursos próprios impediram a identificação da
origem bancária dos recursos, vez que somente a transferência
eletrônica seria capaz de informar a conta corrente de origem dos
valores doados.
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Embora o prestador sustente a possibilidade de identificação dos doadores,
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Com efeito, mesmo tendo o candidato apresentado os extratos bancários de
suas contas pessoais, o corpo técnico verificou que “ao longo do período apresentado, o candidato
sacou o equivalente a R$ 45.000,00 de suas contas, cujos débitos não correspondem aos valores
creditados na sua conta de campanha, o que, a nosso ver, salvo melhor juízo, não confirma a
utilização dos recursos para fins de campanha eleitoral” (destaques acrescidos).
Ademais, na hipótese de inobservância do dispositivo em referência, os
valores devem ser devolvidos ao doador ou recolhidos ao Tesouro Nacional, conforme prevê o § 3º
do art. 22 da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, o que demonstra a rigidez da legislação: “As
doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser utilizadas e devem, na
hipótese de identificação do doador, ser a ele restituídas ou, na impossibilidade, recolhidas ao
Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 34 desta resolução.”
Deve-se frisar que o referido valor de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil e
trezentos e cinquenta reais) corresponde à quase integralidade dos recursos financeiros arrecadados
pelo candidato, pois equivalente ao percentual de 78,82%. Portanto, trata-se de irregularidade
grave que compromete a maior parte da arrecadação da campanha. Cite-se a esse respeito:
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Com o depósito bancário, sabe-se apenas quem é o portador dos
valores doados, em razão da identificação com o CPF. Todavia,
não se pode concluir qual seria a origem da conta bancária de
onde provieram os valores, sobretudo em se tratando de recursos
em espécie.
Alegação de omissão de despesas com serviço de transporte de
eleitores durante a campanha eleitoral. Juntadas cópias do
procedimento eleitoral nº 470-69.2016.6.13.027. Todavia, embora
haja indícios do fato imputado, com desdobramento no presente
processo, não houve a formação de elementos probantes capazes de
delinear a ocorrência de gastos não contabilizados. Não se está a
afirmar que não ocorreram, pois há indícios, mas não houve a colheita
de provas extreme de dúvidas para comprovação cabal de omissão de
receitas de campanha com serviços de transporte não declarados.
Recurso PROVIDO para DESAPROVAR as contas. (TRE/MG, RE
52435 – Ladainha/MG, Rel. Paulo Rogério de Sousa Abrantes, pub.
DJe 09/10/2017)
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E, noutra oportunidade, confirmando a necessidade da transferência
bancária em hipóteses como essa, asseverou o TRE/TO, verbis: “a utilização de recursos doados,
com valores acima de 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos), não realizados por
meio de transferência eletrônica é irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas
e o recolhimento do valor, considerado de origem não identificada, ao Tesouro Nacional, na forma
do § 3º do art. 18 da Resolução TSE nº 23.463/2015.” (TRE/TO, RE nº 87525, Tocantinópolis/TO,
Rel. Ângela Maria Ribeiro Prudente, pub. DJE 02/02/2018, pg. 4 e 5).
Constatou-se, ainda, a realização de doação estimada relativa a equipamento
de som e iluminação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não registrado na declaração de bens
apresentada pelo candidato por ocasião do seu pedido de registro de candidatura, e, quanto a ela,
estão ausentes a fonte de avaliação e a comprovação de propriedade, afrontando o disposto no art.
61 da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE, verbis:
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Recurso. Prestação de contas. Candidato. Doação financeira. Depósito
direto. Resolução TSE n. 23.463/15. Eleições 2016.
Preliminar afastada. Oportunizada manifestação do prestador para fins
de demonstração da origem do valor depositado em sua conta. Ato
precluso, haja vista o caráter jurisdicional do procedimento de
prestação de contas.
O recebimento de recurso financeiro por meio de depósito
bancário contraria o disposto no art. 18, § 1º, da Resolução TSE n.
23.463/15, que exige transferência eletrônica. Incontroversa a
realização de depósito em dinheiro na conta bancária eleitoral em
quantia que representa elevada porcentagem em relação ao total
de recursos arrecadados. Fato que prejudica a confiabilidade das
contas e leva à sua desaprovação . Possibilidade de afastar a
incidência do § 3º do art. 18 da Resolução TSE n. 23.463/15
‘restituição do recurso ao doador ou recolhimento ao erário’ porque
plausível a identificação do doador originário (o próprio candidato).
Reforma da sentença para afastar a obrigação de restituição ao
Tesouro Nacional.
Parcial provimento. (TRE/RS, RE nº 28279 – Tapejara/RS, Rel. Paulo
Afonso Brum Vaz, pub. DJe 08/05/2017, Página 4)
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Nesse sentido, merece ser trazido à colação entendimento do e. Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, conforme julgado abaixo transcrito:
Prestação de contas. Campanha Eleitoral. Candidatura Proporcional.
Eleições 2010. 1. Não-comprovação da observância à norma
insculpida no art. 1º, § 3º, da Resolução/TSE nº. 23.217/2010.
Impropriedade que não compromete a regularidade das contas, posto
que a mencionada norma é dirigida ao doador. Precedente da Corte
(Acórdão TRE/AM nº. 1.825/2010). 2. Infração que impede o controle
pela Justiça Eleitoral da regularidade de utilização das fontes de
financiamento de campanha eleitoral: ausência de discriminação do
critério de avaliação mediante notas explicativas, contendo a
descrição, a quantia e o valor unitário dos bens e/ou dos serviços e/ou
estes não foram avaliados pelos preços praticados no mercado, através
da indicação da origem da avaliação (documento fiscal ou pesquisa de
mercado) e do respectivo recibo eleitoral, em desconformidade com o
disposto no art. 29, § 2º, da Resolução/TSE n. 23.217/2010, nas
receitas estimáveis em dinheiro. 3. O candidato não efetuou a abertura
da conta bancária nos moldes da aludida Resolução, posto que a
Comissão de Prestação de Contas realizou pesquisa no banco de dados
do SPCE e apurou não haver lançamento para o CNPJ do candidato.
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Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas
por:
I – documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em
nome do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação
de bens de propriedade do doador pessoa física em favor de candidato
ou partido político;
II – instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente
ao candidato ou ao partido político;
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve
ser feita mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados
pelo doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com
indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão
ser admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das
doações, cujo valor probante será aferido na oportunidade do
julgamento da prestação de contas.
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Instado a se manifestar acerca da irregularidade em referência, o requerente
alegou tão somente que o bem doado à campanha, além de ser de uso doméstico, teria sido
adquirido há vários anos, representando objeto de pequeno valor.
Contudo, não convencem as meras alegações do requerente, que não seguem
corroboradas por qualquer mínimo lastro documental, tornando impossível a averiguação da origem
dos recursos arrecadados, comprometendo mais uma vez a confiabilidade das contas.
Houve ainda a omissão de sobra de campanha. As explicações oferecidas
pelo candidato quanto à omissão de despesas identificadas na base de dados da Justiça Eleitoral,
mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, acabou resultando na
constatação de divergência de valores apresentados.
Sobre esse ponto, assim se pronunciou a Comissão de Análise de Contas
Eleitorais, verbis:
Diligenciado, o prestador das contas, através do seu advogado (ID
370571), afirma que, “não obstante tão somente por esta ocasião seja
juntada as notas fiscais relativas à prestação de serviços identificada
no item 6, crítica 6.14, do Relatório Preliminar para Expedição de
Diligências, o valor de R$ 400,00 e R$ 3.991,58, fonte de pagamento
e o fiel recibo de quitação já integram os presentes autos”. (grifos
nossos)
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Ademais, o extrato bancário trazido aos autos não possui a
identificação "ELEIÇÃO 2010 - FERNANDO NOGUEIRA DE
MENEZES - Deputado Estadual - AM", exigência estabelecida no art.
11, § 2º, da mencionada Resolução. 4. Intimado, o candidato
apresentou somente um recibo de compra e venda de imóvel objeto de
cessão por Edilson Sarrazin Góes, não comprovando a propriedade do
citado imóvel, e não apresentou todos os termos de doação das
receitas estimadas provenientes de pessoa física requeridos pela
Comissão de Prestação de Contas. 5. Desaprovação das contas. 6.
Remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
(TRE/AM, PC - Prestação de Contas nº 423629 – Manaus/AM, Rel.
Vasco Pereira do Amaral, pub. DJe 30/03/2011)
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Fez a juntada, aos presentes autos, das notas fiscais eletrônicas
evidenciadas no exame (ID 371021 e ID 370671), esclarecendo que o
FACEBOOK emite suas notas fiscais, tão somente, “após determinado
período contratado pelo candidato para impulsionamento de materiais
legais de campanha”, razão pela qual somente agora as apresentou.
(grifos nossos)
Ocorre que, as notas fiscais registradas pelo fornecedor não possuem a
contrapartida de pagamento transitando na conta bancária aberta em
nome do candidato, nem foram juntados aos autos comprovante da
efetivação de pagamentos nesses valores, nem tão pouco constam do
relatório de despesas efetuadas pelo candidato (ID 368321).
No referido relatório, constam despesas para o fornecedor Adyen
Brasil Ltda (Adyen a serviço de Facebook_Ads_BR) com valores que
somados perfazem o total de R$ 7.000,00, dos quais apenas R$
6.000,00 possuem comprovação de pagamento com trânsito pela conta
bancária aberta em nome do candidato.
O candidato fez juntada, também, de dois comprovantes de pagamento
de boleto no valor de R$ 3.000,00 cada, no entanto, trata-se do mesmo
boleto com pagamento através do cheque número 900003 (ID
368371).
No entanto, em análise dos extratos eletrônicos, constata-se o
pagamento do cheque de número 900008 no valor de R$ 3.000,00 ao
fornecedor Adyen do Brasil, corroborando com o constante no
relatório de despesas efetuadas (ID 368321).
No que se refere aos R$ 1.000,00, encontra-se nos autos o pagamento
de boleto (ID 370721), através de cheque avulso, que, após análise da
regularidade realizada no item 6, verifica-se integrar o montante para
perfazer, ao final, juntamente com os outros boletos, o total de R$
7.000,00.
Em razão do funcionamento do Facebook, onde o contratante paga
pela concessão de determinada quantidade de créditos que vão sendo
utilizados ao longo do tempo de duração do contrato, para que fosse
possível auferir o valor efetivamente gasto pelo candidato, seria
oportuno a apresentação de relatório de faturamento do fornecedor,
que evidenciasse se o total de pagamento efetuado corresponde ao
valor do montante dos serviços relacionados nas despesas efetuadas
pelo candidato (ID 368321).
Ante a não apresentação do relatório de faturamento por parte do
prestador das contas, constatou-se, após análise dos extratos e dos
comprovantes juntados, que a soma dos pagamentos efetuados e
comprovados na prestação de contas, perfazem um total R$ 7.000,00
(ID 368371, ID 368321 e ID 370721).
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Por fim, consoante o item 9.8 do Parecer técnico, a partir do confronto entre
as prestações de contas final e parcial, restou detectada divergência nas informações quanto à
realização de despesa com atividades de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais).
A respeito da irregularidade em tela, o requerente informou que houve o
lançamento indevido dos dados, uma vez que o prestador de serviços desistiu da avença antes
mesmo de iniciada.
A despeito disso, o requerente deixou de apresentar a devida prestação
de contas retificadora, na forma prevista pelo art. 74, inciso I, da Resolução n.º 23.553/2017 do
TSE, o que somente reforça o total descaso do candidato com as formalidades legais inerentes a
esse processo.
Destarte, assiste razão à unidade técnica quando salienta que as
irregularidades detectadas na espécie afiguram-se óbices suficientes, capazes de ensejar a
desaprovação das contas examinadas. Isso porque referidas irregularidades, analisadas em seu
conjunto, inviabilizam um seguro pronunciamento acerca da sua regularidade e lisura, uma vez que
tornam obscuros aspectos decisivos da movimentação financeira do candidato, mormente no que
diz respeito aos recursos arrecadados, o que impossibilita o efetivo controle das contas por parte da
Justiça Eleitoral.
III - CONCLUSÃO:
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Confrontados os comprovantes de pagamento efetuados (R$ 7.000,00)
com os documentos fiscais apresentados (R$ 4.391,58), constata-se
uma divergência de valores, configurando, dessa maneira, uma sobra
de campanha de R$ 2.608,42, apenas nessa operação, o que se
constitui irregularidade, uma vez que, em obediência ao disposto no
art. 53, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, as sobras de campanha
eleitorais devem ser transferidas ao órgão partidário.
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Procuradora Regional Eleitoral, neste Estado, manifesta-se pela desaprovação da prestação de
contas em análise, nos termos do art. 30, III, da Lei n.º 9.504/97 c/c art. 77, inciso III, da Resolução
n.º 23.553/2017 do TSE, sem prejuízo da aplicação art. 22, § 3º, da já citada Resolução n.º
23.553/2018 do Tribunal Superior Eleitoral (item 2).
Natal-RN, 28 de novembro de 2018.

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
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Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Assinatura/Certificação do documento PR-RN-00049056/2018 AUTO JUDICIAL - CÓPIA
Signatário(a): ANA CELIA ARAUJO DE MEDEIROS
Data e Hora: 28/11/2018 17:09:09
Autenticado com login e senha
Acesse http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave 005E641B.C6357E19.64ADB7EC.A80E0632
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Ref.: Cópia da Prestação de Contas nº 0601222-60.2018.6.20.0000

DESPACHO

Determino a autuação e distribuição entre os Procuradores Eleitorais Auxiliares,
para apuração de eventual cometimento do ilícito previsto do art. 30-A, da Lei nº 9504/97.

Natal/RN, 28 de novembro de 2018.

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL
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PR-RN-00049268/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO

Procedo a juntada do Relatório de Conhecimento nº 3100/2018, gerado pelo
Sisconta Eleitoral, módulo conta suja, uma vez que relativo a possíveis irregularidades
identificadas na prestação de contas do candidato Sandro Pimentel.

Natal, 29 de novembro de 2018.

ANA CELIA ARAUJO DE MEDEIROS
SECRETARIA NIVEL I
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RCon # 003100/2018 - SPPEA/PGR

Relatório de Conhecimento
Nº 003100/2018
Eleições 2018. SisConta Eleitoral, módulo “Conta-Suja”.

Candidato:
Apelido:
CPF:
Cargo:
Partido:
UF:

SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
SANDRO PIMENTEL
444.475.234-34
Deputado Estadual
PSOL
Rio Grande do Norte
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Exmo(a). Sr(a). Promotor(a) Eleitoral
Cumprimentando-o(a) passamos a informá-lo(a) sobre sobre a(s) potencial(is)
irregularidade(s) verificada(s) por esta Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise em nome de
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, conhecido por SANDRO PIMENTEL, Cpf nº 444.475.
234-34, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo PSOL, em Rio Grande do Norte.
A(s) ocorrência(s) abaixo foi(ram) identificada(s) pelo SisConta Eleitoral 2018 a partir
do cruzamento entre os dados de receitas e despesas da campanha eleitoral de 2018,
disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral em seu portal eletrônico, e os dados em poder
dos órgãos de controle, apontando, em princípio, a existência de irregularidades no financiamento
da campanha eleitoral.
A seguir, listamos as principais informações sobre as ocorrências identificadas em
nome do candidato:

Ocorrências:
Tipologia nº 1 - Identificação de empresas fornecedoras de bens e serviços de campanha com número reduzido de
empregados, indicando indícios de falta de capacidade operacional.
#

Fornecedor

Outras informações

1

CPF/CNPJ: 08.039.227/0001-52
Nome: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO
SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL DO RN

Nº de Empregados: 2
Tipo do Documento: #NULO#
Nº do Documento: #NULO#
Valor da Despesa: R$ 130,99
Origem dos Dados: CNPJ_09/2018,RAIS_2017, CAGED_07/2018

Tipologia nº 8 - Identificação de fornecedores de campanha que não estejam registrados/ativos na Junta Comercial do
respectivo Estado, indicando indícios de falta de capacidade operacional.
#

Fornecedor

Outras informações

1

CPF/CNPJ: 08.039.227/0001-52
Nome: Direção Estadual/Distrital

Data de Abertura: 19/04/2006
Situação Cadastral: INAPTA
Tipo do Documento: #NULO#
Nº do Documento: #NULO#
Valor da Despesa: R$ 130,99
Data da Despesa: 16/10/2018
Origem dos Dados: CNPJ

Ressalte-se, todavia, que as ocorrências abaixo não prejudicam eventuais diligências
complementares a serem empreendidas pelo Ministério Público Eleitoral, com vista à efetiva
comprovação de provável(is) irregularidade(s) ou em busca de outras ocorrências eventualmente
não informadas a esta Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise.
Por

oportuno,

informamos

que

este

documento

pode

ser

utilizado

em
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processos/procedimentos de interesse institucional do Ministério Público Eleitoral.

É o Relatório.
Respeitosamente,

Brasília/DF, 23 de novembro de 2018.
Equipe de Gestão do Conhecimento
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PR-RN-00049305/2018

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Assinado com login e senha por MARIA MAGNA BARBOSA RODRIGUES, em 29/11/2018 18:06. Para verificar a autenticidade acesse
http://www.transparencia.mpf.mp.br/validacaodocumento. Chave D7FC82A0.018C6247.22F922C0.4F1E41F6

Procuradoria da República no Rio Grande do Norte/Ceará-Mirim
Coordenadoria Jurídica - Setor Extrajudicial

TERMO DE AUTUAÇÃO

Certifico e dou fé que, em 29 de novembro de 2018, na Coordenadoria Jurídica da
Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Norte, os documentos
adiante foram autuados de forma eletrônica, incluindo o presente termo,
formalizando a presente Notícia de Fato para apuração dos fatos no âmbito criminal,
autuada sob o nº 1.28.000.002504/2018-65.

(assinado digitalmente)

MARIA MAGNA BARBOSA RODRIGUES
TÉCNICA DO MPU/ADMINISTRACAO
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁMIRIM
SETOR EXTRAJUDICIAL DA PR/RN

Termo de Distribuição e Conclusão
(Gerado automaticamente pelo sistema)
Expediente:

NF - 1.28.000.002504/2018-65

Os presentes autos foram distribuídos conforme descrição a seguir:

Titularidade da Distribuição
Ofício Titular:

PR-RN 7º Ofício

Grupo de Distribuição: ELEITORAL - AUXILIARES
Forma de Execução:

Automática

Conclusão da Distribuição
Vínculo:

Titular

Responsável:

FERNANDO ROCHA DE ANDRADE

Ofício Responsável:

PR-RN 7º Ofício

Forma de Execução:

Automática

Usuário:

MARIA MAGNA BARBOSA RODRIGUES

Data:

29/11/2018 18:07:17
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁMIRIM
SEEXTJ/PRRN - SEEXTJ/PRRN - SETOR EXTRAJUDICIAL DA PR/RN

Termo de Remessa
(Gerado automaticamente pelo Sistema Único)
Expediente:
1.28.000.002504/2018-65
Remetente:
SEEXTJ/PRRN - SEEXTJ/PRRN - SETOR EXTRAJUDICIAL DA PR/RN
Destinatário:
GABPR6-FRA - GABPR6-FRA - FERNANDO ROCHA DE ANDRADE
Usuário:
MARIA MAGNA BARBOSA RODRIGUES
Data:
29/11/2018 18:07:17
Observação:
Conclusão automática para o Ofício Titular - PR-RN/GABPR6-FRA - Chefia da Unidade:
FERNANDO ROCHA DE ANDRADE - Ofício da Distribuição: PR-RN 7º Ofício GABPR6-FRA
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PROCURADORIA DA REPUBLICA - RIO GRANDE DO NORTE/CEARÁ-MIRIM
ELEITORAL
Data de Autuação: 29/11/2018

Notícia de Fato - NF
1.28.000.002504/2018-65
Volume I
Resumo:
Apurar a suspeita, registrada no relatório técnico conclusivo, de eventual cometimento do ilícito previsto do art.
30-A, da Lei nº 9.504/97. Prestação de Contas nº 0601222-60.2018.6.20.0000. Gastos de campanha de Sandro
Pimentel, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições 2018.
Partes:
REPRESENTADO - SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
Distribuição:
PR-RN - 29/11/2018 - PR-RN 7º Ofício
Grupo temático principal:
ELEITORAL
Tema:
11684 - Recursos Financeiros de Campanha Eleitoral (Eleições/DIREITO ELEITORAL)
Observação:
Município(s):
NATAL - RN
Movimentado para:
29/11/2018 - PR-RN/GABPR6-FRA - FERNANDO ROCHA DE ANDRADE
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Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
PJe - Processo Judicial Eletrônico

28/11/2018

Número: 0601222-60.2018.6.20.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz da Corte 03
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes
ELEICAO 2018 SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
DEPUTADO ESTADUAL (REQUERENTE)

Procurador/Terceiro vinculado
KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES
(ADVOGADO)
CAIO FREDERICK DE FRANCA BARROS CAMPOS
(ADVOGADO)
EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA
(ADVOGADO)
RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES (ADVOGADO)
EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAIO DE PAULA SILVA (ADVOGADO)
MONICK EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA (ADVOGADO)
RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES (ADVOGADO)
ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA FILHO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (ADVOGADO)
FERNANDA DE OLIVEIRA JUSTINO (ADVOGADO)

SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL (REQUERENTE)

KENNEDY LAFAIETE FERNANDES DIOGENES
(ADVOGADO)
CAIO FREDERICK DE FRANCA BARROS CAMPOS
(ADVOGADO)
EMANUELL CAVALCANTI DO NASCIMENTO BARBOSA
(ADVOGADO)
RHANNA CRISTINA UMBELINO DIOGENES (ADVOGADO)
EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
FABRICIO BRUNO SILVA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAIO DE PAULA SILVA (ADVOGADO)
MONICK EZEQUIEL CHAVES DE SOUSA (ADVOGADO)
RAPHAEL GURGEL MARINHO FERNANDES (ADVOGADO)
ALUIZIO HENRIQUE DUTRA DE ALMEIDA FILHO
(ADVOGADO)
SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA (ADVOGADO)
BRENO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO (ADVOGADO)
FERNANDA DE OLIVEIRA JUSTINO (ADVOGADO)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL / RN (FISCAL DA
LEI)

Assinado eletronicamente por: FERNANDO ROCHA DE ANDRADE - 14/12/2018 15:06:58
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121415065554500000000550732
Número do documento: 18121415065554500000000550732

Num. 570321 - Pág. 2

Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

88000 14/09/2018 06:45 Petição Inicial - SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
92257 17/09/2018 18:46 Certidão
11147 29/10/2018 14:56 Receitas - Prestação de Contas FINAL - Nº de
1
Controle: 501230700000RN0849369

Tipo
Petição Inicial
Certidão
Documento de Comprovação

11152 29/10/2018 14:56 Demonstrativos - Prestação de Contas FINAL - Nº de
1
Controle: 501230700000RN0849369

Documento de Comprovação

11157 29/10/2018 14:56 Despesas - Prestação de Contas FINAL - Nº de
1
Controle: 501230700000RN0849369

Documento de Comprovação

11162 29/10/2018 14:56 Extrato Prestação - Prestação de Contas FINAL - Nº
1
de Controle: 501230700000RN0849369

Documento de Comprovação

11167 29/10/2018 14:56 Sobras Campanha - Prestação de Contas FINAL - Nº
1
de Controle: 501230700000RN0849369

Documento de Comprovação

11172 29/10/2018 14:56 Representantes - Prestação de Contas FINAL - Nº de
1
Controle: 501230700000RN0849369

Documento de Comprovação

11177 29/10/2018 14:56 Extratos Bancários - Prestação de Contas FINAL - Nº
1
de Controle: 501230700000RN0849369

Documento de Comprovação

11377
1
13317
1
13327
1
14957
1
18057
1
18062
1
31977
1
32902
1
32907
1
32967
1
36827
1

29/10/2018 17:14 Revisão da Autuação - SAD
31/10/2018 15:52 Petição de Habilitação
31/10/2018 15:52 Procuração - Sandro Pimentel
02/11/2018 16:43 Revisão da Autuação - SAD

Certidão
Petição de Habilitação
Procuração
Certidão

07/11/2018 16:28 Edital

Edital

07/11/2018 16:28 Edital

Edital

12/11/2018 14:35 Ciência
13/11/2018 14:50 Relatório para expedição de diligência
13/11/2018 14:50 Relatorio_Diligência_SandroDeOliveiraPimentel
13/11/2018 15:21 Intimação
16/11/2018 19:22 Receitas - Prestação de Contas FINAL -

36832 16/11/2018 19:22
1
36837 16/11/2018 19:22
1
36842 16/11/2018 19:22
1
36847 16/11/2018 19:22
1
36852 16/11/2018 19:22
1
36857 16/11/2018 19:22
1

RETIFICADORA - Nº de Controle:
501230700000RN0691779
Demonstrativos - Prestação de Contas FINAL RETIFICADORA - Nº de Controle:
501230700000RN0691779
Despesas - Prestação de Contas FINAL RETIFICADORA - Nº de Controle:
501230700000RN0691779
Sobras Campanha - Prestação de Contas FINAL RETIFICADORA - Nº de Controle:
501230700000RN0691779
Representantes - Prestação de Contas FINAL RETIFICADORA - Nº de Controle:
501230700000RN0691779
Extrato Prestação - Prestação de Contas FINAL RETIFICADORA - Nº de Controle:
501230700000RN0691779
Extratos Bancários - Prestação de Contas FINAL RETIFICADORA - Nº de Controle:
501230700000RN069177
Manifestação - Prestação de Contas

37052 16/11/2018 22:36
1
37057 16/11/2018 22:36 Manifestação - Sandro Pimentel
1
37062 16/11/2018 22:36 Extratos Bancários - Sandro Pimentel
1

Ciência
Informação
Documento de Comprovação
Intimação
Documento de Comprovação

Documento de Comprovação

Documento de Comprovação

Documento de Comprovação

Documento de Comprovação

Documento de Comprovação

Documento de Comprovação

Petição
Outros documentos
Documento de Comprovação
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37102 16/11/2018 22:36 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
1
1

Documento de Comprovação

37067 16/11/2018 22:36 NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo
1
2

Documento de Comprovação

37072 16/11/2018 22:36 Comprovante - Pagamento do Facebook
1
37077 16/11/2018 22:36 Catarina Santos ll Fotografia ll - Página inicial _
1
Facebook
37082 16/11/2018 22:36 Catarina Santos on Behance
1
37087 16/11/2018 22:36 Recibo e Contrato - Cantora
1
37092 16/11/2018 22:36 Recibo e Contrato - Fotógrafa
1
37097 16/11/2018 22:36 Recibos - Depósitos Indentificados
1
37107 16/11/2018 22:46 Juntada de Documentos
1
37112 16/11/2018 22:46 Gasto 01
1
37117 16/11/2018 22:46 Gasto 02
1
37122 16/11/2018 22:46 Gasto 03
1
37127 16/11/2018 22:46 Gasto 04
1
37227 17/11/2018 14:39 Certidão
1
43462 26/11/2018 15:11 Parecer Técnico Conclusivo
1
43467 26/11/2018 15:11 Sandro Pimentel parecer conclusivo REVISADO
1
43492 26/11/2018 15:17 Intimação
1
44942 28/11/2018 15:28 Parecer da Procuradoria
1

Documento de Comprovação
Documento de Comprovação
Documento de Comprovação
Documento de Comprovação
Documento de Comprovação
Documento de Comprovação
Petição
Documento de Comprovação
Documento de Comprovação
Documento de Comprovação
Documento de Comprovação
Certidão
Parecer
Documento de Comprovação
Intimação
Parecer da Procuradoria
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS - ELEIÇÕES 2018

O candidato SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, CPF/CNPJ nº 31.135.337/0001-30,
concorrente ao cargo eletivo de Deputado Estadual, pelo estado de RN, pelo partido PSOL,
apresenta neste ato sua prestação de contas parcial gerada pelo Sistema de Prestação de
Contas Eleitorais (SPCE) com número de controle 501230700000RN0171668, referente às
eleições de 2018, para fins de autuação pelo SPCE no Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos
termos do art. 103, da Resolução TSE nº 23.553.

RN, 13 de Setembro de 2018

SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Página 1 de
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VERIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531)
RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA

-

0601222-60.2018.6.20.0000

-

Natal

-

RIO

GRANDE

DO

NORTE

CERTIFICO que, em 17 de setembro de 2018, o processo 0601222-60.2018.6.20.0000 foi distribuída(o) por sorteio ao(à)
Exmo(a) Relator(a) JOSE DANTAS DE PAIVA.
CERTIFICO ainda que foram verificados os dados de autuação e procedida alterações no(s) seguinte(s) campo(s):

- Inclusão do assunto de código 12046.

Natal, 17 de setembro de 2018.
FABIOLA COUTINHO SILVEIRA
Seção de Autuação e Distribuição - SAD/CADPP/SJ
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PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - TRE-RN
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http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=31359112-5a5f-4291-aca1-bde2108ec591&inline=true
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=6b6c0ee0-daa2-4374-9743-5f18cfa9352c&inline=true
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=05297946-8239-4c5a-a5f1-b881a7c705f5&inline=true
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PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - TRE-RN
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PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - TRE-RN
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Processo: 0601222-60.2018.6.20.0000
Relator(a): JOSE DANTAS DE PAIVA
CERTIDÃO DE REVISÃO DA AUTUAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que, tendo em vista o instrumento procuratório de ID n.º 111721 , revisei a
autuação dos presentes autos, acrescentando os advogados constantes no referido documento, como causídicos
de Sandro de Oliveira Pimentel.

Natal/RN, 29 de outubro de 2018

FABIOLA COUTINHO SILVEIRA
Seção de Autuação e Distribuição - SAD/CADPP/SJ
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Excelentíssimo (a) Senhor (a) Doutor (a) Relator José Dantas de Paiva, do Tribunal Regional
Eleitoral de Natal, Estado do Rio Grande do Norte

Proc. Ref. 0601222-60.2018.6.20.0000

SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, parte requerente, devidamente qualificada nos autos
em epígrafe, vem, perante este Juízo, através do Advogado in fine assinado, mediante instrumento de
procuração em anexo, requerer a HABILITAÇÃO dos causídicos lá identificados, para efeitos de
intimações futuras, sob pena de nulidade, a teor do artigo 272, §5º, do CPC/15.

Termos em que, pede e espera deferimento.

Natal/RN, 31/10/2018

Caio Frederick de França Barros Campos
Advogado, OAB/RN 16.540
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Processo: 0601222-60.2018.6.20.0000
Relator(a): JOSE DANTAS DE PAIVA

CERTIDÃO DE REVISÃO DA AUTUAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que, tendo em vista o instrumento procuratório de ID n.º 133271,
revisei a autuação dos presentes autos, incluindo todos os advogados constantes no referido documento,
em complemento à já apresentada procuração de ID 111721.

Natal/RN, 2 de novembro de 2018
SHEILA MAYRA DE ARAUJO LINS MELO
Seção de Autuação e Distribuição - SAD/CADPP/SJ
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601222-60.2018.6.20.0000
RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL DEPUTADO
ESTADUAL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL

EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
(Expedido para os fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018
para, no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais
2018 apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º
0601222-60.2018.6.20.0000 – PJE.

Natal/RN, 07 de novembro de 2018.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
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PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0601222-60.2018.6.20.0000
RELATOR(A): JOSE DANTAS DE PAIVA
REQUERENTE: ELEICAO 2018 SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL DEPUTADO
ESTADUAL, SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL

EDITAL DE IMPUGNAÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - ELEIÇÕES 2018
(Expedido para os fins do art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018)
O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, por meio da Seção de Processamento de
Feitos/CADPP/SJ, notifica o(s) legitimado(s), nos termos do Art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2018
para, no prazo de 03 (três) dias, possa(m) impugnar as contas de campanha referentes às Eleições Gerais
2018 apresentadas pelo(a) Requerente no processo de Prestação de Contas n.º
0601222-60.2018.6.20.0000 – PJE.

Natal/RN, 07 de novembro de 2018.
Seção de Processamento de Feitos - SPF/CADPP/SJ
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Prestação de Contas nº 0601222-60.2018.6.20.0000

Douto(a) Relator(a),

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL manifesta-se ciente da publicação do
edital de ID 180571, pugnando pelo prosseguimento do feito, nos termos da Resolução TSE nº
23.553/2017.

Natal/RN, 9 de novembro de 2018.

CIBELE BENEVIDES GUEDES DA FONSECA
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL

Pág. 1 de 1
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RELATÓRIO
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA JUDICIÁRIA
SEÇÃO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO E VERIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

REPRESENTAÇÃO (11541) - 0601627-96.2018.6.20.0000 - Natal - RIO GRANDE DO NORTE
RELATOR(A): ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA

CERTIFICO que, em 17 de dezembro de 2018, o processo 0601627-96.2018.6.20.0000 foi distribuída(o) por
sorteio ao(à) Exmo(a) Relator(a) ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA.
CERTIFICO ainda que foram verificados os dados de autuação e procedida alterações no(s) seguinte(s)
campo(s):
1) Inclusão do assuntos:
DIREITO ELEITORAL|Eleições|Cargos|Cargo - Deputado Estadual (código 11630);
DIREITO ELEITORAL|Eleições|Eleições - Eleição Majoritária (código 11645);
2) Marcação do campo "prioridade: Lei nº 9.504/1997, art. 97-A ".

Natal, 17 de dezembro de 2018.
SHEILA MAYRA DE ARAUJO LINS MELO
Seção de Autuação e Distribuição - SAD/CADPP/SJ
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
GABINETE DO JUIZ AUXILIAR III

REPRESENTAÇÃO ESPECIAL: 0601627-96.2018.6.20.0000 - NATAL - RIO GRANDE DO
NORTE
ÓRGÃO JULGADOR: JUÍZA ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO
FERREIRA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REPRESENTADO: SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL

DECISÃO

Cuida-se de Representação por Captação e Gasto Ilícitos de Recursos para Fins Eleitorais, com pedido de
tutela provisória, oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em desfavor de SANDRO DE
OLIVEIRA PIMENTEL, Deputado Estadual eleito pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), com o
intuito de instaurar investigação judicial para apurar condutas em desacordo com as normas de regência
relativas à arrecadação e gastos de recursos na campanha eleitoral, com fulcro no arts. 30-A, caput, §§ 1º
e 2º, e 24, III, da Lei nº 9.504/1997 em combinação com o art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990.
Narra que o Representado, durante a campanha eleitoral, incorreu em condutas graves o bastante para
atrair as sanções dispostas no art. 30-A da Lei das Eleições, quais sejam:
a) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros, representando 13,04% do total de
receitas declaradas na prestação de contas:
“A primeira irregularidade apontada pelo órgão técnico (item 1) diz respeito a
inobservância do prazo de entrega dos relatórios financeiros, o que contraria o
disposto no art. 50, inciso I, da Resolução n.º 23.553/2017 do TSE (…)
No caso, a entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha em
relação às doações apontadas no parecer técnico, no montante de R$ 5.850,00
(cinco mil e oitocentos e cinquenta reais), representa 13,04% das doações
recebidas. Uma vez examinada em conjunto com as demais irregularidades
assinaladas, revela inconsistência grave, pois além de impedir o controle das
contas pela Justiça Eleitoral e pela sociedade, prejudicou a transparência
concomitante do financiamento das campanhas eleitorais.”
b) Doações recebidas de pessoas físicas, que, somadas totalizam o valor de R$ 35.350,00 (trinta e cinco
mil, trezentos e cinquenta reais), realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário:
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“Também foram detectadas doações financeiras oriundas de recursos próprios e
de pessoa física (identificada como DANILLO TOTTA PRISCO ANTUNES),
totalizando a quantia de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta
reais), por meio de ingresso na conta bancária da campanha mediante depósitos
em espécie, o que contraria a regra prevista no art. 22, § 1º, da Resolução n.º
23.553/2017 do TSE (…)
Embora o prestador sustente a possibilidade de identificação dos doadores,
atendendo, portanto, a finalidade da norma, tal afirmação não afasta a
irregularidade constatada pelo órgão técnico, uma vez que a legislação eleitoral
disciplina, de forma expressa, que o aporte de recursos em conta bancária de
campanha, quando superior a R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos), deve, obrigatoriamente, ocorrer mediante transferência bancária a fim
de se permitir a identificação do doador e a origem dos valores.
O objetivo da norma em referência é voltado a impedir a arrecadação de fontes
ilícitas, oriundas, por exemplo de fontes vedadas, porquanto a doação realizada
de forma distinta daquela prevista na legislação impossibilita a efetiva
identificação do doador, trazendo prejuízo à confiabilidade das contas.
Desse modo, ainda que o candidato utilize o depósito identificado, o doador
permanece velado, pois não é possível aferir a origem do dinheiro, apenas a
identidade do depositante. Logo, bastaria ao donatário impedido proceder ao
saque e entregar a terceiro para que realizasse o depósito.
Com efeito, mesmo tendo o candidato apresentado os extratos bancários de suas
contas pessoais, o corpo técnico verificou que ‘ao longo do período apresentado,
o candidato sacou o equivalente a R$ 45.000,00 de suas contas, cujos débitos não
correspondem aos valores creditados na sua conta de campanha, o que, a nosso
ver, salvo melhor juízo, não confirma a utilização dos recursos para fins de
campanha eleitoral’ (destaques acrescidos).
(…)
Deve-se frisar que o referido valor de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil e trezentos
e cinquenta reais) corresponde a quase integralidade dos recursos financeiros
arrecadados pelo candidato, pois equivalente ao percentual de 78,82%. Portanto,
trata-se de irregularidade grave que compromete a maior parte da arrecadação
da campanha.” (Grifos originais)
c) Realização de doação estimável em dinheiro de equipamento de som e iluminação, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), não registrado na declaração de bens apresentada pelo candidato por ocasião do
seu pedido de registro de candidatura, desacompanhada, ainda, de fonte de avaliação válida como
referência e de comprovação de propriedade:
“Constatou-se, ainda, a realização de doação estimada relativa a equipamento de
som e iluminação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não registrado na
declaração de bens apresentada pelo candidato por ocasião do seu pedido de
registro de candidatura, e, quanto a ela, estão ausentes a fonte de avaliação e a
comprovação de propriedade, afrontando o disposto no art. 61 da Resolução n.º
23.553/2017 do TSE (…)
Instado a se manifestar acerca da irregularidade em referência, o requerente
alegou tão somente que o bem doado à campanha, além de ser de uso doméstico,
teria sido adquirido há anos atrás, representando objeto de pequeno valor.

Assinado eletronicamente por: ADRIANA CAVALCANTI MAGALHAES FAUSTINO FERREIRA - 18/12/2018 11:32:37
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121719074634000000000566032
Número do documento: 18121719074634000000000566032

Num. 586521 - Pág. 2

Contudo, não convencem as meras alegações do requerente, que não seguem
corroboradas por qualquer mínimo lastro documental, tornando impossível a
averiguação da origem dos recursos arrecadados, comprometendo mais uma vez
a confiabilidade das contas.”
d) Omissão de sobras de campanha, considerando que remanesceram inconsistências em relação aos
comprovantes de pagamento efetuados (R$ 7.000,00) e os documentos fiscais apresentados (R$ 4.391,58),
no tocante as notas fiscais emitidas pelo Facebook Serviços online do Brasil Ltda.:
“Houve ainda a omissão de sobra de campanha. As explicações oferecidas pelo
candidato quanto à omissão de despesas identificadas na base de dados da
Justiça Eleitoral, mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, acabou resultando na constatação de divergência de valores
apresentados.”
e) Divergências entre as informações relativas às despesas nas prestações de contas final e parcial,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e fiscalização:
“Por fim, consoante o item 9.8 do Parecer técnico, a partir do confronto entre as
prestações de contas final e parcial, restou detectada divergência nas
informações quanto à realização de despesa com atividades de militância e
mobilização de rua, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A respeito da irregularidade em tela, o requerente informou que houve o
lançamento indevido dos dados, uma vez que o prestador de serviços desistiu da
avença antes mesmo de iniciada.
A despeito disso, o requerente deixou de apresentar a devida prestação de contas
retificadora, na forma prevista pelo art. 74, inciso I, da Resolução n.º
23.553/2017 do TSE, o que somente reforça o total descaso do candidato com as
formalidades legais inerentes a esse processo.
Destarte, assiste razão à unidade técnica quando salienta que as irregularidades
detectadas na espécie afiguram-se óbices suficientes, capazes de ensejar a
desaprovação das contas examinadas. Isso porque referidas irregularidades,
analisadas em seu conjunto, inviabilizam um seguro pronunciamento acerca da
sua regularidade e lisura, uma vez que tornam obscuros aspectos decisivos da
movimentação financeira do candidato, mormente no que diz respeito aos
recursos arrecadados, o que impossibilita o efetivo controle das contas por parte
da Justiça Eleitoral.”
Argumenta o MPE que o fumus boni juris repousa, precisamente, na clara demonstração da prática de
gastos ilícitos de campanha pelo Representado, em infringência ao art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.
Frise-se, aliás, que o candidato teve suas contas de campanha relativas ao pleito de 2018 desaprovadas
pela Corte eleitoral.
Quanto ao periculum in mora, sustenta que o Representado encontra-se em vias de ser diplomado ao
cargo de Deputado Estadual, de maneira que eventual diplomação - com as prerrogativas daí decorrentes,
como imunidade e foro privilegiado - pode acarretar muitos prejuízos à probidade administrativa e à a
moralidade para exercício do mandato eletivo.
Em suma, pleiteia a concessão de tutela provisória inibitória para impedir a diplomação, programada para
ocorrer no dia 19.12.2018, de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, posto que estão presentes a fumaça
do bom direito e o perigo na demora.
É o que importa relatar. Passo à análise do pedido de tutela de urgência.
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Ab initio, nunca é demais assinalar que a concessão de liminar requer a presença conjugada da
plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora, ex vi do art. 300 do CPC, aplicado
subsidiariamente ao processo eleitoral, por força do art. 15 do Código de Ritos.
Relata o MPE a ocorrência de fatos suficientemente graves que justificam a medida ora pleiteada, quais
sejam: a) descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros, representando 13,04% do total
de receitas declaradas na prestação de contas; b) doações recebidas de pessoas físicas, que, somadas
totalizam o valor de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais), realizadas de forma
distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário; c)
realização de doação estimável em dinheiro de equipamento de som e iluminação, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), não registrado na declaração de bens apresentada pelo candidato por ocasião do
seu pedido de registro de candidatura, desacompanhada, ainda, de fonte de avaliação válida como
referência e de comprovação de propriedade; d) omissão de sobras de campanha, considerando que
remanesceram inconsistências em relação aos comprovantes de pagamento efetuados (R$ 7.000,00) e os
documentos fiscais apresentados (R$ 4.391,58), no tocante as notas fiscais emitidas pelo Facebook
Serviços online do Brasil Ltda.; e) divergências entre as informações relativas às despesas nas prestações
de contas final e parcial, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização.
Ainda segundo o Parquet, a análise técnica das contas prestadas pelo Representado relativas ao pleito de
2018 permite identificar pontualmente irregularidades de grande relevância e gravidade, o que configura
ilicitude na arrecadação e gasto eleitoral, ao teor do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997.
Assim, ressalte-se que o art. 30-A da Lei das Eleições dispõe que o legitimado1 pode pedir a abertura de
investigação judicial, com o fim de apurar condutas em desacordo com as normas relativas à arrecadação
e gastos de recursos. Reza o dispositivo em comento:
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.
§ 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.
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins eleitorais, será
negado diploma ao candidato, ou cassado, se já houver sido outorgado.
§ 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.
No dizer de Gomes2, “o objetivo central dessa regra é fazer com que as campanhas políticas se
desenvolvam e sejam financiadas de forma escorreita e transparente, dentro dos parâmetros legais. Só
assim poderá haver disputa saudável e isonômica entre os concorrentes”. Para o autor, “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 ‘caixa dois’ de campanha”.
Portanto, o fundamento da representação com base no art. 30-A da Lei das Eleições esteia-se na
indispensabilidade de obediência às regras de financiamento de campanha, pedra de toque da equidade
eleitoral, e à higidez da campanha política que, em última análise, são os bens jurídicos que a técnica
objetiva proteger.
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De acordo com Ramayana apud Bibliografia Selecionada3, “o objetivo da prestação de contas é
assegurar a lisura e a probidade na campanha eleitoral, através do controle dos recursos financeiros
nela aplicados, com vistas a viabilizar a verificação de abusos e ilegalidades ocorridos durante a disputa
eleitoral”.
Conforme Lima apud Bibliografia Selecionada4, “a prestação de contas de campanha eleitoral pode ser
descrita como um instituto que tem como finalidade primordial emprestar transparência às campanhas
eleitorais, através da exigência da apresentação de informações, legalmente determinadas, que têm o
condão de evidenciar o montante, a origem e a destinação dos recursos utilizados nas campanhas de
partidos e candidatos, possibilitando a identificação de situações que podem estar relacionadas ao abuso
do poder econômico, além de prever sanções pelo desrespeito aos dispositivos que o regulam”.
Ainda nessa direção são os ensinamentos de Gomes5:
“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.
Também é tutelada a igualdade que deve imperar no certame. A afronta a esse
princípio fica evidente, por exemplo, quando se compara uma campanha em que
houve emprego de dinheiro oriundo de ‘caixa dois’ ou de fonte proibida e outra
que se pautou pela observância da legislação. Em virtude do ilícito aporte
pecuniário, a primeira contou com mais recursos, oportunidades e instrumentos
não cogitados na outra. Evidente, então, que os participantes não tiveram as
mesmas chances de vitória.”
Dessa maneira, apreciando as provas coligidas aos autos, que foram produzidas a partir de minuciosa
averiguação do relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas do Representado, pode-se
constatar a existência de falhas que, consideradas em conjunto, comprometem a integralidade e a
confiabilidade das contas apresentadas, a saber:
a) Descumprimento do prazo de entrega dos relatórios financeiros, representando 13,04% do total
de receitas declaradas na prestação de contas: à luz da Resolução nº 23.553/2017 do TSE, a entrega
dos relatórios financeiros de campanha fora do prazo estabelecido pela legislação eleitoral configura
inconsistência grave que, no caso concreto, caracteriza omissão de informação que obsta o controle
concomitante de regularidade das constas pela Justiça Eleitoral, bem assim o controle social.
Assim, o que ocorreu foi a ausência de relatórios financeiros de campanha contendo os recursos
arrecadados, no montante de R$ 5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais), equivalente a 13,04%
das doações recebidas, dificultando o controle simultâneo das contas eleitorais por essa Justiça
especializada e pela sociedade em geral, repercutindo diretamente na regularidade e fidedignidade das
contas.
b) Doações recebidas de pessoas físicas, que, somadas totalizam o valor de R$ 35.350,00 (trinta e
cinco mil, trezentos e cinquenta reais), realizadas de forma distinta da opção de transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário: foram identificadas doações
financeiras recebidas de pessoas físicas ou de recursos próprios acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos), realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as
contas bancárias do doador e do beneficiário da doação, contrariando o disposto no art. 22, § 1º, da
Resolução nº 23.553/2017 do TSE.
Destaca ainda a Comissão de Análise de Contas Eleitorais:
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“Da análise dos extratos apresentados, provenientes de suas contas pessoais,
verifica-se que, ao longo do período apresentado, o candidato sacou o
equivalente a R$ 45.000,00 de suas contas, cujos débitos não correspondem aos
valores creditados na conta de campanha, o que, ao nosso ver, e salvo melhor
juízo, não confirma a utilização dos recursos para fins de campanha eleitoral.
Ademais, é insanável o descumprimento do disposto no art. 22, § 1º da Resolução
TSE nº 23.553/2017 que determina que as doações financeiras de valor igual ou
superior à R$ 1.064,10 só poderão ser realizadas mediante transferência
eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação,
independente dos motivos existentes para tanto.
(…)
Destaque-se, por oportuno, que o montante dessas doações representa 78,82% do
total das receitas financeiras da presente prestação de contas.”
Está-se diante de outra irregularidade assaz preocupante, quais sejam, as doações recebidas de pessoas
físicas, que, somadas totalizam o valor de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais),
realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do
beneficiário.
Nesse mesmo sentido já decidiu outro Regional Eleitoral em julgamento recente. Veja-se:
Recurso Eleitoral. Prestação de contas. Eleições 2016. Prestação de contas.
Prefeito. Eleito. Aprovação das contas com ressalva.
Não observância do art. 18, § 1º, da Resolução TSE nº 23.463/2015 que determina
a doação por meio de transferência eletrônica quando o valor doado for superior a
R$ 1.064,10. Dois depósitos em espécie: R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00
representativos de 21,86% do total de receitas da campanha.
Na exigência prevista no art. 18, § 1º, da Resolução não há ressalvas para os
Casos Em que a doação é feita pelo próprio candidato, motivo pelo qual o
montante doado por ele à sua campanha deveria ter sido transferido pela via
eletrônica e não por depósitos. Desta maneira, tais doações de recursos
próprios impediram a identificação da origem bancária dos recursos, vez que
somente a transferência eletrônica seria capaz de informar a conta corrente
de origem dos valores doados.
Com o depósito bancário, sabe-se apenas quem é o portador dos valores
doados, em razão da identificação com o CPF. Todavia, não se pode concluir
qual seria a origem da conta bancária de onde provieram os valores,
sobretudo em se tratando de recursos em espécie.
(…)
Recurso PROVIDO para DESAPROVAR as contas. (RE - RECURSO
ELEITORAL n 52435 - Ladainha/MG, ACÓRDÃO de 25/09/2017, Relator(a)
PAULO ROGÉRIO DE SOUZA ABRANTES, DJEMG - Diário de Justiça
Eletrônico-TREMG, Data 09/10/2017)
Além do que, como bem asseverou o órgão Representante, o montante de R$ 35.350,00 (trinta e cinco mil
e trezentos e cinquenta reais) corresponde a quase integralidade dos recursos financeiros arrecadados pelo
candidato, pois equivalente ao percentual de 78,82%. Trata-se, por conseguinte, de irregularidade grave
que compromete grande parte da arrecadação da campanha.
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c) Realização de doação estimável em dinheiro de equipamento de som e iluminação, no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais), não registrado na declaração de bens apresentada pelo candidato por
ocasião do seu pedido de registro de candidatura, desacompanhada, ainda, de fonte de avaliação
válida como referência e de comprovação de propriedade: levando-se em consideração que o valor da
avaliação do bem foi lançado pelo próprio candidato, sem indicar uma fonte de avaliação válida como
referência, tendo juntado aos autos apenas o termo de cessão, sem existirem documentos que comprovem
a propriedade, em total desacordo ao disposto no art. 27, § 1º, da Resolução nº 23.533/2017 do TSE que
determina que os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral quando
demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva
candidatura.
Desse modo, constatou-se a realização de doação estimada em dinheiro envolvendo equipamento de som
e iluminação, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), não relacionado na declaração de bens apresentada
pelo Representado por ocasião do pedido de registro de candidatura. Também não foram apresentadas a
fonte de avaliação nem a comprovação de propriedade, em afronta ao disposto no art. 61 da Resolução nº
23.553/2017 do TSE, verbis:
Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões
temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no
momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome do
doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade do doador pessoa física em favor de candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pelo doador e a sua
adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser
admitidos outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo
valor probante será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.
d) Omissão de sobras de campanha, considerando que remanesceram inconsistências em relação
aos comprovantes de pagamento efetuados (R$ 7.000,00) e os documentos fiscais apresentados (R$
4.391,58), no tocante as notas fiscais emitidas pelo Facebook Serviços online do Brasil Ltda.: foram
identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas
de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 56,
I, “g”, da Resolução nº 23.553/2017 do TSE.
Retoma, ainda, a Comissão de Análise de Contas Eleitorais: “confrontados os comprovantes de
pagamento efetuados (R$ 7.000,00) com os documentos fiscais apresentados (R$ 4.391,58), constata-se
uma divergência de valores, configurando, dessa maneira, uma sobra de campanha de R$ 2.608,42,
apenas nessa operação, o que se constitui irregularidade, uma vez que, em obediência ao disposto no art.
53, § 1º da Resolução TSE nº 23.553/2017, as sobras de campanha eleitorais devem ser transferidas ao
órgão partidário”.
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e) Divergências entre as informações relativas às despesas nas prestações de contas final e parcial,
frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante, transparência e
fiscalização: há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela
registrada nos extratos eletrônicos, no que se refere à despesa declarada em sistema próprio e ausente nos
extratos bancários, ex vi do art. 56, I, “g”, e II, “a”, da Resolução nº 23.553/2017 do TSE.
Por último, restou detectada divergência nas informações quanto à realização de despesa com atividades
de militância e mobilização de rua, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A respeito da irregularidade
em tela, o Representante informou que houve o lançamento indevido dos dados, uma vez que o prestador
de serviços desistiu da avença antes mesmo de iniciada. A despeito disso, o candidato deixou de
apresentar a devida prestação de contas retificadora, na forma prevista pelo art. 74, I, da Resolução n.º
23.553/2017 do TSE, o que reforça o seu descuido com as formalidades legais inerentes a esse processo.
Com efeito, a referidas irregularidades, analisadas em seu conjunto, inviabilizam um seguro
pronunciamento acerca da sua regularidade e lisura, uma vez que tornam obscuros aspectos decisivos da
movimentação financeira do candidato, mormente no que diz respeito aos recursos arrecadados, o que
impossibilita o efetivo controle das contas por parte da Justiça Eleitoral.
Por sua vez, a aplicação das sanções previstas no art. 30-A, § 2º, da Lei 9.504/1997 demanda a
demonstração, por meio de prova robusta e inequívoca, do efetivo ingresso ou dispêndio de recursos
financeiros em desacordo com as normas, bem como da atuação de má-fé do candidato. Nesse sentido,
assim já se pronunciou o TSE:
ELEIÇÕES 2012. REPRESENTAÇÃO COM BASE NO ART. 30-A DA LEI Nº
9.504/1997. PREFEITO E VICE-PREFEITO CASSADOS. CONDENAÇÃO
POR PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
(…)
2. A posição restritiva não exclui a possibilidade de a Justiça Eleitoral analisar
condutas à margem da legislação eleitoral. Contudo, para afastar legalmente
determinado mandato eletivo obtido nas urnas, compete a esta Justiça
especializada, com base na compreensão da reserva legal proporcional e em
provas lícitas e robustas, verificar a existência de grave violação ao art. 30-A da
Lei nº 9.504/1997, suficiente para ensejar a severa sanção da cassação de diploma.
Essa compreensão jurídica, com a edição da LC nº 135/2010, merece maior
atenção e reflexão por todos os órgãos da Justiça Eleitoral, pois o reconhecimento
desse ilícito, além de ensejar a sanção de cassação de diploma, afasta o político
das disputas eleitorais pelo longo prazo de oito anos (art. 1º, inciso I, alínea j, da
LC nº 64/1990), o que pode representar sua exclusão de disputas eleitorais.
3. O art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, introduzido pela Lei nº 11.300/2006,
estabelece: “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”.
O § 2º do referido artigo assim dispõe: “comprovados captação ou gastos ilícitos
de recursos, para fins eleitorais, será negado diploma ao candidato, ou cassado, se
já houver sido outorgado”. A norma tutela os princípios da moralidade das
disputas e da lisura das eleições, buscando coibir precipuamente condutas à
margem da fiscalização da Justiça Eleitoral, recebimento de recursos de fontes
vedadas ou gasto ilícito de campanha.
(…)
6. A desaprovação de contas de campanha decorrente da não comprovação pelo
candidato da origem de determinado recurso inclusive ratificada pelo TSE, não
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autoriza, por si só, a cassação de diploma com fundamento no art. 30-A da Lei nº
9.504/1997, pois a representação fundada nesse dispositivo legal exige não apenas
ilegalidade na forma da doação, devidamente identificada no âmbito da prestação
de contas, mas a ilegalidade qualificada, marcada pela má-fé do candidato,
suficiente para macular a necessária lisura do pleito, o que não ficou
demonstrado pelo representante nem pelo Tribunal Regional.
(…)
(RESPE - Recurso Especial Eleitoral nº 181 - PIUMHI - MG, Acórdão de
17/03/2015, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 29/04/2015, Página 168/169) (Grifos acrescidos)
Como se vê, para que haja a incidência das sanções previstas na legislação de regência, não basta a mera
desaprovação das contas de campanha. É certo que deve haver cumulativamente a ilegalidade qualificada,
marcada pela má-fé do candidato, bastante para macular a inafastável lisura do pleito.
Nesse sentir, o julgamento da prestação de contas de campanha é independente da ação de captação ou
gasto ilícito de recursos, de modo que aprovação ou desaprovação delas não elide o candidato de ser
punido caso seja detectada infração ao art. 30-A da Lei das Eleições. Assim, eventuais irregularidades
apuradas na prestação de contas não são suficientes para a incidência desse dispositivo legal, se não for
demonstrada ilicitude na arrecadação ou na destinação dos recursos de campanha.
Consoante a jurisprudência dos tribunais eleitorais, para a incidência do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997, é
necessária a aferição da relevância jurídica do ilícito, uma vez que a cassação do registro ou do diploma, e
consequentemente do mandato eletivo, deve ser proporcional à gravidade da conduta e à lesão ao bem
jurídico protegido pela norma.
No dizer de Dias Júnior6, “o direito a uma representação política digna, à moralidade para o exercício
do mandato eletivo, ou, com maior precisão, o direito de escolher representantes dentre candidaturas
moralmente respaldadas, portanto, revela conteúdo decisivamente constitutivo das estruturas básicas do
Estado e da sociedade, e, nesse sentido, revela-se como direito fundamental”.
Sendo assim, para que o mandato seja conquistado legitimamente, é necessário que o postulante a cargo
eletivo cumpra fielmente o dever de prestar contas de forma límpida e transparente, portanto sem máculas
ou suspeitas. Sem demora, deve-se ficar claro que o candidato tem o dever fundamental de declarar com
sinceridade as origens de receitas e despesas relativas às contas de campanha eleitoral, para que haja
autenticidade e legitimidade de nosso sistema representativo e para que os direitos políticos sejam
consagrados e que a vontade do povo se faça, de verdade, soberana.
Ainda nessa linha de raciocínio, prossegue Dias Júnior7:
“Nesse sentido, o direito fundamental a candidaturas respaldadas por juízo de
prognose favorável quanto à moralidade para o exercício, ou simplesmente o
direito fundamental à moralidade das candidaturas, (…), ainda que não se entenda
decorrer ele diretamente de um dispositivo constitucional, (…), é reconhecido por
norma cuja exigência decorre, de um modo mais amplo, do próprio sistema
constitucional pátrio, que erige a cidadania como fundamento do nosso Estado
Democrático de Direito (…)”. (Grifos originais)
A bem da verdade, pode-se afirmar que a legislação eleitoral brasileira dispõe de variados meios capazes
de proteger, ainda que indiretamente, a legitimidade dos mandatos eletivos. Está-se falando da ação de
investigação judicial eleitoral por abuso de poder, da ação de captação ilícita de recursos para fins
eleitorais, da ação por captação ilícita de sufrágio, da ação por conduta vedada a agentes públicos, bem
como da ação de impugnação de registro de candidatura e do recurso contra expedição de diploma. Em
todos eles busca-se a desconstituição do registro ou do diploma, portanto, em certo sentido, são institutos
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normativos hábeis a dar guarida à moralidade dos mandados eletivos, na medida em que se busca
depuração das candidaturas.
Sob o caso em exame, à vista dos sérios indícios de prática de arrecadação ou gastos ilícitos de recursos,
mostra-se imperativa a instauração de procedimento judicial, com ampla instrução probatória, a ser
promovida pelo MPE. Por ora, deve esse juízo de cognição não exauriente pautar-se na necessidade da
prestação da tutela jurisdicional de modo a evitar prejuízo à coletividade, caso o pedido não seja acatado.
No que toca ao pedido de tutela de urgência em si, cabe ao relator, ao despachar a inicial, determinar a
suspensão do ato que deu origem à representação, quando relevante o fundamento e do ato impugnado
puder resultar na ineficácia da medida, caso seja julgada procedente, inteligência do art. 24, “b”, da
Resolução nº 23.547/2017 do TSE.
Na dicção de Gomes8, “considerando-se a expressa previsão legal de negativa de expedição de diploma
(que necessariamente deve anteceder esse ato), inexiste óbice jurídico à concessão de liminar ou
antecipação de tutela visando a suspensão da expedição do diploma. Mas isso só é aceitável se houver
nos autos provas robustas do ilícito praticado, o que se poderia traduzir pela expressão fumus boni juris.
Deveras, não haveria sentido em se expedir o diploma para logo depois cassá-lo”.
Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se consubstanciado no fato
de que as ilicitudes perpetradas no financiamento de campanha do Representado, no pleito de 2018,
denotam falta de lisura ou igualdade na competição político-eleitoral, o que interfere diretamente na
própria legitimidade do mandato. Sendo assim, a suspensão da expedição do diploma é medida que se
impõe.
Ante o exposto, em conclusão, DEFIRO a liminar requerida e suspendo a diplomação do Deputado
Estadual eleito pelo PSOL Sandro de Oliveira Pimentel, até a decisão definitiva neste processo de
investigação. Dê-se ciência desta decisão a Sua Excelência o Desembargador Presidente deste Tribunal
Regional Eleitoral, para as providências cabíveis. Notifique-se o Representado, nos termos do art. 22, I,
“a”, da Lei Complementar nº 64/1990.
Natal - RN, 17 de dezembro de 2018.

ADRIANA CAVALCANTI MAGALHÃES FAUSTINO FERREIRA
Juíza Auxiliar
1

No que toca à legitimidade ativa, assim deixou assentado o Ministro Ayres Britto apud GOMES, José
Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 821: “Não há como apartar o Ministério
Público dessa atuação em defesa da democracia representativa - que se desdobra por eleições, votos,
captação de recursos, prestação de contas. Porque tudo se reflete na legitimidade da investidura dos
representantes do povo, nos cargos de chefia executiva e nos cargos de natureza parlamentar”.
2

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 817.

3

Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. Bibliografia selecionada: prestação de contas de campanha
eleitoral. Secretaria de Gestão da Informação, Coordenadoria de Editoração e Publicações, 2013, p. 8.
4

Brasil. Tribunal Superior Eleitoral. Bibliografia selecionada: prestação de contas de campanha eleitoral.
Secretaria de Gestão da Informação, Coordenadoria de Editoração e Publicações, 2013, p. 7-8.
5

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 818.
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6

DIAS JÚNIOR, José Armando Ponte. Elegibilidade e Moralidade: o direito fundamental à moralidade
das candidaturas. Curitiba: Juruá, 2010, p. 92.
7

DIAS JÚNIOR, José Armando Ponte. Elegibilidade e Moralidade: o direito fundamental à moralidade
das candidaturas. Curitiba: Juruá, 2010, p. 93
8

GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14. ed. São Paulo: Atlas, 2018, p. 823-824.
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Em anexo, petição e documentos.
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Excelentíssima Senhora Juíza ADRIANA MAGALHÃES, do Egrégio Tribunal Regional
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte.

ROBÉRIO

PAULINO

RODRIGUES,

brasileiro,

Professor

Universitário, inscrito no CPF sob o n.º 741.409.228-34, residente e domiciliado na Avenida
João Ferreira de Melo, 2887, Apt. 201, Capim Macio, Natal – RN, CEP 59.078-320, vem, por
seu Advogado, perante Vossa Excelência, com fundamento no art. 119 1, do Código de Processo
Civil (CPC), requerer habilitação como assistente litisconsorcial simples ativo nos autos da
REPRESENTAÇÃO n.º 0601627-96.2018.6.20.0000, proposta pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO ELEITORAL em desfavor de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, de
acordo com os fundamentos que seguem.
I – RESUMO DO CASO.
01.

Trata-se de Representação por Captação e Gasto Ilícitos de Recursos

para Fins Eleitorais com Pedido Liminar, fundada no previsto pelo art. 30-A, caput 2, da Lei
Federal n.º 9.504, de 30 de setembro de 1997 3, movida pelo Ministério Público Eleitoral em

1

“Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença
seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.
Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição,
recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.”
2
“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.
(...).”
33
“Estabelece normas para as eleições.”
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face de Sandro de Oliveira Pimentel, ora Representado, deputado eleito no pleito de 2018 para
o cargo de deputado estadual, tendo disputado a eleição pelo PSOL, partido que concorreu
isoladamente.
02.

Na referida eleição, o Representado obteve 19.158 votos.

03.

O Senhor Robério Paulino Rodrigues, ora Peticionante, disputou a

mesma eleição, pelo mesmo partido, e sagrou-se primeiro suplente da legenda, tendo sido
sufragado por 18.550 eleitores.
04.

A Representação em apreço encontra-se baseada no apurado nos autos

da Prestação de Contas n.º 0601222-60.2018.6.20.0000, na qual, mesmo após ter sido
oportunizado ao Representado a juntada de documentos, prestação esclarecimentos e
justificativas, culminou com o julgamento pela reprovação das contas por esta Corte Eleitoral.
05.

As irregularidades detectadas quanto à arrecadação e gastos da

campanha do Representado são de natureza grave e justificaram não só o ajuizamento desta
Representação, mas também o deferimento da medida liminar por parte de Vossa Excelência.
06.

O Peticionante, como se verá a seguir, possui legítimo interesse jurídico

na resolução da Lide, razão pela qual faz jus à habilitação no Feito na condição de assistente
litisconsorcial ativo, senão vejamos.
II – CABIMENTO DA HABILITAÇÃO DA PETICIONANE
COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE
JURÍDICO DO SUPLENTE. ELEIÇÃO PROPORCIONAL.
EFEITOS DA DECISÃO E INCIDÊNCIA DA REGRA DO
ART. 175, §4º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
07.

O art. 119 do CPC assegura a habilitação de terceiros com interesse

jurídico em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição.
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08.

A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica quanto ao

direito de candidato suplente de eleição proporcional habilitar-se como assistente litisconsorcial
nas ações que visem a cassação de mandato ou diploma do candidato titular:
“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ELEIÇÕES PROPORCIONAIS.
PRIMEIRO
SUPLENTE.
COLIGAÇÃO.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA SIMPLES. DEFERIDO.
1. Segundo o entendimento deste Tribunal Superior Eleitoral,
admite-se a intervenção, na condição de assistente simples, do
primeiro suplente de candidato ao cargo de vereador, em ações
eleitorais que visam impugnar pedido de registro de candidatura
ou que objetivam a cassação de mandato ou diploma em eleições
proporcionais, nas hipóteses em que, por estarem filiados a
partidos políticos coligados, há possibilidade de o pretenso
assistente ser atingido pelos reflexos eleitorais decorrentes da
eventual cassação do diploma ou mandato do candidato eleito.
Precedentes.
2. Pedido de assistência simples de AMAURI PEREIRA CARDOSO
deferido.
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. ARTIGO 275, II, DO CÓDIGO ELEITORAL.
OMISSÃO. INEXISTENTE. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART.
14, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA.
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DO
MANDATO DE PREFEITO. CANDIDATO A REELEIÇÃO.
CARGO DE VEREADOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Não há falar em ofensa ao art. 275, II, do Código Eleitoral, pois houve
claro e expresso exame e decisão do Tribunal Regional sobre todas as
questões relevantes ao julgamento da causa, entre elas, o pedido de
produção de provas.
2. Embora as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devam ser aferidas no momento da formalização do registro de
candidatura (art. 11, § 10, da Lei das Eleições), é possível, em momento
posterior, isto é, no âmbito de recurso contra a expedição de diploma
(art. 262, I, do Código Eleitoral), apreciar fatos supervenientes que
atraiam a causa de inelegibilidade, porquanto não poderiam ter sido
alegadas no processo de registro de candidatura. Precedentes.
3. É inelegível para o cargo de vereador o presidente da Câmara
Municipal que substitui ou sucede o prefeito nos seis meses anteriores
às eleições, pois, conforme disciplina o § 6º do art. 14 da Carta Magna,
os chefes do Poder Executivo, para concorrerem a outros cargos, devem
renunciar ao respectivo mandato até seis meses antes das eleições,
sendo irrelevante o modo pelo qual foi conduzido ao cargo.
Precedentes.
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4. Agravo regimental de GERSON MORAES DE ARAÚJO
desprovido.
ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE
DIPLOMA. CAUSA DE INELEGIBILIDADE. ART. 14, § 6º, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CÔMPUTO DOS VOTOS. ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS. VEREADOR. ART. 175, § 4º, DO CÓDIGO
ELEITORAL. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A incidência do disposto no parágrafo único do art. 16-A da Lei
nº 9.504/97 pressupõe que o registro de candidatura esteja sub
judice, enquanto o art. 175, § 4º, do Código Eleitoral possibilita o
cancelamento ou a cassação do registro ou diploma em ação
autônoma. Precedente.
2. Este Tribunal Superior tem assentado que o disposto no art. 16A da Lei nº 9.504/97 "não afastou a aplicação do art. 175, § 4°, do
Código Eleitoral, e sim inseriu na legislação eleitoral um
entendimento que já havia sido adotado pela jurisprudência da
Corte em julgados anteriores à vigência do referido dispositivo"
(ED-MS nº 4243-32/BA, rel. Min. LUCIANA LÓSSIO, DJE de
6.11.2014).
3. Na espécie, a decisão do Tribunal Regional está em consonância
com o entendimento desta Corte de que a regra do § 4º do art. 175
do Código Eleitoral não foi afastada pelo art. 16-A da Lei nº
9.504/97 e, portanto, nas eleições proporcionais, os votos dados a
candidato cujo registro encontra-se deferido na data da eleição como na hipótese destes autos - devem ser computados para a
legenda. Precedentes.
4. Agravo regimental do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
desprovido.” 4 (Grifos acrescidos).
*****
“PROCESSO CIVIL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. Na ação
em que se pede a decretaçâo da perda do mandato de deputado estadual,
o suplente tem interesse jurídico a habilitá-lo no processo como
assistente litisconsorcial. Agravo regimental desprovido.” 5
*****
“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO AFASTAM
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

4

RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 106886 - LONDRINA – PR, Acórdão de
18/06/2015, Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
123, Data 01/07/2015, Página 7/8.
5
ARO n° 14-47/AP, rei. Min. ARI PARGENDLER, DJ de 6.6.2008.
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1. Não há falar em violação aos artigos 542, § 3º, 397 e 50 do CPC ou
aos arts. 268 e 270 do Código Eleitoral, ante o devido pronunciamento
da Corte Regional no deslinde da controvérsia.
2. A jurisprudência atual desta Corte Eleitoral alinha-se ao
entendimento de que as decisões interlocutórias ou sem caráter
definitivo são irrecorríveis, ficando os eventuais inconformismos
surgidos para posterior manifestação em recurso da decisão final do
processo. Precedentes.
3. "Surge o interesse do suplente em atuar, como assistente, em
processo no qual impugnada a candidatura do titular" (AgR-AI nº
8.668/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. Designado
Ministro MARCO AURÉLIO, DJ 16.10.2007).
4. Diante da ausência de argumentação apta a afastar a decisão
impugnada, esta se mantém por seus próprios fundamentos. Incidência
da Súmula 182 do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 6 (Grifos acrescidos).

09.

Como assentado no julgado no Agravo Regimental em Recurso

Especial Eleitoral nº 106.886, acima transcrito, à luz do disposto no art. 175, §4º 7, do Código
Eleitoral, a legitimidade dessa habilitação, em caso de eleição proporcional, é do suplente
da coligação ou partido que integra o titular impugnado, visto que eventual cassação do
mandato ou do diploma não deve resultar na retotalização dos votos do pleito
proporcional, em virtude da expressa previsão legal da citada norma, a qual consagra o
princípio da segurança jurídica e da estabilidade democrática, segundo se extrai da consolidada
jurisprudência do TSE:
“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. AIJE.
IMPROCEDÊNCIA. VEREADOR. SUPLENTE. COLIGAÇÃO.
INTERESSE PROCESSUAL AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. As faculdades processuais do assistente simples são acessórias às da
parte assistida, de modo que sua atuação nos autos não pode ocorrer
isoladamente (art. 53 do CPC).
2. O suplente - nas ações eleitorais que objetivam a cassação de
mandato eletivo conquistado por meio de eleições proporcionais somente atua na qualidade de assistente simples.
3. Não tendo o titular da ação recorrido, o interesse jurídico do
assistente não sobrevive, especialmente quando integra coligação

6
AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 26998 - PARAÍBA DO SUL – RJ, Acórdão de 06/11/2014,
Relator(a) Min. Maria Thereza de Assis Moura, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 224, Data
27/11/2014, Página 152.
7
“Art. 175. Serão nulas as cédulas: I - que não corresponderem ao modelo oficial;
(...)
§ 4º O disposto no parágrafo anterior não se aplica quando a decisão de inelegibilidade ou de cancelamento de
registro for proferida após a realização da eleição a que concorreu o candidato alcançado pela sentença, caso em
que os votos serão contados para o partido pelo qual tiver sido feito o seu registro.”
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diversa do candidato cujo mandato se questiona e, por se tratar de
eleição proporcional, os votos atribuídos a este beneficiarão a
respectiva legenda (art. 175, § 4º, do CE).
4. Agravo regimental desprovido.” 8 (Grifos acrescidos).
****
“ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO
ILÍCITA DE SUFRÁGIO. CONDENAÇÃO. CASSAÇÃO DO
DIPLOMA. MULTA. ELEIÇÃO PROPORCIONAL.VEREADOR.
CÔMPUTO DOS VOTOS PARA A LEGENDA. ART. 175, § 4º, DO
CÓDIGO ELEITORAL. APLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
Histórico da demanda
1. Contra acórdão do TRE/SP, pelo qual mantida a sentença de parcial
procedência da representação por captação ilícita de sufrágio
condenado Yoshio Sérgio Takaoka, candidato ao cargo de vereador nas
eleições de 2012, ao pagamento de multa e cassação de seu diploma,
mantidos os votos obtidos a favor da legenda interpôs recurso especial
o Ministério Público Eleitoral.
2. Negado seguimento ao recurso especial, por estar o posicionamento
da Corte de origem em harmonia com a jurisprudência do TSE, pelo
computo dos votos obtidos pelo candidato posteriormente cassado para
a legenda pela qual disputou o pleito eleitoral.
Do agravo regimental
3. Na linha da jurisprudência do TSE, os votos obtidos por candidato,
cujo registro encontrava-se deferido na data do pleito eleitoral, não são
anulados, mas contados a favor da legenda pela qual o parlamentar
posteriormente cassado se candidatou, por força do disposto no art. 175,
§ 4°, do Código Eleitoral. Precedentes.
4. Este Tribunal Superior tem assentado que o disposto no art. 16-A da
Lei nº 9.504/97 "não afastou a aplicação do art. 175, § 4°, do Código
Eleitoral, e sim inseriu na legislação eleitoral um entendimento que já
havia sido adotado pela jurisprudência da Corte em julgados anteriores
à
vigência
do
referido
dispositivo"
(ED-MS nº 4243-32/BA, Relatora Min. Luciana Lóssio, DJe de
6.11.2014).
Agravo regimental conhecido e não provido.” 9
*****
“ELEIÇÕES 2016. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
VEREADOR.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.

8

AI - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 49960 - UMIRIM – CE, Acórdão de 30/06/2015,
Relator(a) Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 146, Data 03/08/2015,
Página 9/10.
9
RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 68287 - MARÍLIA – SP, Acórdão de 26/10/2017,
Relator(a) Min. ROSA WEBER, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 225, Data 21/11/2017,
Página 46/47
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REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
PROCEDÊNCIA. CASSAÇÃO DO REGISTRO. CÔMPUTO DOS
VOTOS.
LEGENDA.
POSSIBILIDADE.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA PUBLICADA APÓS A DATA DO PLEITO.
EXEGESE DO ART. 175, § 4º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
MÁXIMO APROVEITAMENTO DO VOTO. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA. PROVIMENTO.
1. O artigo 175, § 4º, do Código Eleitoral comporta exegese sistemática,
e não meramente literal, dada a organicidade do direito. A remissão da
norma à "decisão proferida" deve ser compreendida como "decisão
publicada", haja vista que, na esteira da jurisprudência dominante dos
tribunais superiores, a publicidade do decisum condiciona a sua própria
existência jurídica. Precedentes do STJ e do TSE.
2. O Tribunal Superior Eleitoral tem buscado, em situações razoáveis,
como a dos autos, adotar a interpretação que se mostre mais obsequiosa
com o postulado do máximo aproveitamento dos votos.
3. In casu, a sentença condenatória que implicou a cassação do registro
do candidato por captação ilícita de sufrágio foi proferida em 26.9.2016
e publicada em 3.10.2016. Portanto, sua existência jurídica é posterior
à data do pleito, que ocorreu em 2.10.2016, o que atrai a regra contida
no § 4º do artigo 175 do CE, a qual garante o cômputo dos votos para o
partido que lançou a candidatura.
4. Recurso provido, para conceder a segurança e determinar a imediata
retotalização dos votos.” 10

10.

Por essas razões, faz jus o Peticionante à habilitação no Feito como

assistente litisconsorcial ativo.
III

–

RAZÕES

DE

MÉRITO.

GRAVIDADE

DAS

CONDUTAS APURADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESEQUILÍBRIO DOS ATOS NA DISPUTA COM O
PETICIONANTE.
11.

Embora o Peticionante respeite e tenha apreço por seu colega de

partido, os fatos apurados na Prestação de Contas n.º 0601222-60.2018.6.20.0000 deixaram
claro a malversação de recursos na campanha do Representado, o que interferiu de forma
incisiva na construção da ínfima diferença de votos entre aquele e esse na eleição em apreço
(cerca de apenas 500 votos).

10

RMS - Recurso em Mandado de Segurança nº 58734 - MAIRIPORÃ – SP, Acórdão de 03/10/2017, Relator(a)
Min. ADMAR GONZAGA, Relator(a) designado(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 216, Data 08/11/2017, Página 30.
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12.

Os

ilícitos

praticados

pelo

Representado

encontram-se

bem

explicitados na Inicial.
13.

Não obstante, o Peticionante entende necessário destacar uma

circunstância essencial para adequada compreensão da gravidade dos fatos sob exame,
especialmente acerca das doações em espécie realizadas para a campanha do Representado.
14.

O Representado sustenta que tal irregularidade tem natureza meramente

formal, pois estaria identificado o doador dos recursos financeiros, por meio da emissão de
recibo eleitoral e do registro de informações no SPCE pelo candidato.
15.

Como demonstrado na Prestação de Contas do Representado, o

Representado realizou doações próprias para sua campanha da ordem de R$31.350,00 (trinta e
um mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), de 10 de setembro de 2018 a 1.º de
outubro de 2018:

16.

No registro de candidatura do Representado, realizado em 6 de agosto

de 2018 (Documentos n.os 02-03), esse informou que não possuiria nenhum recurso em espécie
na referida data.
17.

O Representado alegou que fez saque de suas contas para depositar na

conta de sua campanha e juntou extratos bancários constantes dos autos para tentar demonstrar
tal alegação.

Assinado eletronicamente por: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - 19/12/2018 11:30:19
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121911301661100000000582882
Número do documento: 18121911301661100000000582882

Num. 603821 - Pág. 8

18.

Ocorre que, analisando os extratos bancários juntados pelo próprio

Representado, verificam-se os seguintes saques:
Saques efetuados nos extratos bancários apresentados por
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL NO PERÍODO DE
06/08/2018 A 01/10/2018.
SICREDI CREDSUPER - Conta 32166
Histórico:
Documento: Débito:
SAQUE CARTÃO
16/08/2018 NAC
238806 R$
150,00
SAQUE CARTÃO
20/08/2018 NAC
489434 R$
450,00
SAQUE CARTÃO
21/08/2018 NAC
216028 R$
150,00
SAQUE CARTÃO
31/08/2018 NAC
17345 R$
50,00
SAQUE CARTÃO
13/09/2018 NAC
155011 R$
200,00
SAQUE CARTÃO
14/09/2018 NAC
453107 R$
200,00
Data:

Data:

BANCO SICREDI CREDSUPER - Conta 26344
Histórico:
Documento: Débito:
SEM SAQUES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta
0633/013/00025142-2
Data:
Histórico:
Documento: Débito:
06/08/2018 SAQUE ATM
061355 R$
200,00
06/08/2018 SAQUE ATM
061356 R$
400,00
07/08/2018 SAQUE ATM
071402 R$
380,00
08/08/2018 SAQUE ATM
081520 R$
96,00
13/08/2018 SAQUE ATM
112121 R$
150,00
14/08/2018 SAQUE ATM
141437 R$ 1.100,00
15/08/2018 SAQUE ATM
151130 R$
370,00
15/08/2018 SAQUE ATM
151605 R$
160,00
15/08/2018 SAQUE ATM
151607 R$
10,00
16/08/2018 SAQUE ATM
161221 R$
900,00
17/08/2018 SAQUE B24H
172145 R$
150,00
20/08/2018 SAQUE B24H
181432 R$
500,00
20/08/2018 SAQUE B24H
192054 R$
300,00
24/08/2018 SAQUE ATM
241426 R$ 1.000,00
27/08/2018 SAQUE ATM
261104 R$ 1.200,00
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31/08/2018 SAQUE ATM
10/09/2018 SAQUE B24H
25/09/2018 SAQUE ATM
TOTAL NO PERÍODO DE 06/08/18 A
01/10/18:
TOTAL NO PERÍODO DE 10/09/18 A
01/10/18:

19.

311312 R$
091221 R$
250849 R$

480,00
170,00
400,00

R$ 9.166,00
R$

970,00

Como se vê, Excelência, os saques realizados pelo Representado em

suas contas bancárias, nem de perto, fazem frente às doações efetuadas por depósito em
espécie para sua campanha.
20.

Ademais, o Representado juntou imagens dos comprovantes de

depósitos destas doações, as quais contam dos autos:
a) Num. 570021 - Pág. 10;
b) Num. 570021 - Pág. 12;
c) Num. 570021 - Pág. 13;
d) Num. 570021 - Pág. 14;
e) Num. 570021 - Pág. 15.
21.

Da análise dessas fotos, percebe-se, claramente, que essas doações

foram feitas por diversas pessoas, pois as fotos demonstram os dedos dos supostos
depositantes e evidenciam, de modo insofismável, tratarem-se de pessoas diversas.
22.

Então, o caso não é só de ausência de formalidade da transação na conta

bancária pessoal do Representado, mas sim de recebimento de recursos financeiros de fonte não
identificada, revelando a ilegalidade dessas doações e a malversação dos recursos.
23.

Com efeito, diante dessa grave ilegalidade acertada a proposição desta

Representação e o deferimento da medida liminar, posto que à Justiça Eleitoral, à luz do
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disposto no art. 14, §9º, da Constituição Federal, incumbe defender a moralidade no exercício
dos mandatos eletivos, o que foi afrontosamente violado pelo Representado, ao contrário do
caso do Peticionante, que agiu dentro da legalidade.
IV – PEDIDOS.
24.

Em face de todo exposto, é a presente para requerer a Vossa Excelência

o deferimento da habilitação do Peticionante, a manutenção da Decisão Interlocutória, e a
diplomação do Peticionante como titular do mandato de Deputado Estadual obtido pelo
PSOL nas eleições de 2018.
Termos em que
pede deferimento.
Natal – RN, 19 de dezembro de 2018.

CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA
OAB/RN 7.719
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Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte
PJe - Processo Judicial Eletrônico

18/12/2018

Número: 0600427-54.2018.6.20.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz da Corte 03
Última distribuição : 06/08/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 06003850520186200000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL (REQUERENTE)
DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO SOCIALISMO E
LIBERDADE - PSOL DO RN (REQUERENTE)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL / RN (FISCAL DA
LEI)
Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

20413 06/08/2018 19:37 Registro de Candidatura - SANDRO DE OLIVEIRA

Tipo
Petição Inicial

PIMENTEL
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Requerimento de Registro de Candidatura - RRC
Pedido Coletivo
Enviado eletronicamente à Justiça Eleitoral em

06/08/2018, às 19:33:41

Exmo. Sr. Juiz Relator,
O Partido Socialismo e Liberdade - PSOL qualificado e subscrito no respectivo DRAP, vem requerer, nos
termos da Resolução TSE nº23.548/2017, o registro da candidatura de SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL ao
cargo de Deputado Estadual, instruindo o pedido com a documentação e as informações exigidas.

Identificação do candidato
Título de eleitor:

013012511678

Nome Completo civil
do candidato ou nome SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
social informado à JE:
Nome conforme RFB:

SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL

Partido:

Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Cargo:

Deputado Estadual

Número:

50123

Nome para urna:

SANDRO PIMENTEL

Concorrendo a reeleição para o mesmo cargo?
Cargo eletivo que ocupa:

Não

Vereador

Quais eleições já concorreu: Eleições 2002; Eleições 2006;
Eleições 2008; Eleições 2010; Eleições 2012; Eleições 2014;
Eleições 2016

O candidato é brasileiro(a) nato(a), nascido em CEARA MIRIM - RN, no dia 28/05/1966, do gênero
masculino, cor/raça branca, casado(a), portador do documento de identidade nº 634198 - ITEP/RN, CPF nº
44447523434, grau de instrução superior completo, servidor público federal, e não ocupou nos últimos 6
meses cargo em comissão ou função comissionada na administração pública.
Endereço onde receberá notificações, intimações e demais comunicações da Justiça Eleitoral:
RUA WALLACE MARTINS GOMES, 29 - N.S. APRESENTAÇÃO, NATAL - RN, CEP: 59114-140.
Endereço para atribuição de CNPJ
RUA WALLACE MARTINS GOMES, 29 - N.S. APRESENTAÇÃO, NATAL - RN, CEP: 59114-140.
Endereço de comitê central de campanha

Telefones Cadastrados:
Comercial:
Móvel:

(84)33016035
(84)991284946 Whatsapp

Correio Eletrônico:
SANDRO50PIMENTEL@GMAIL.COM

Autorizo o Partido Socialismo e Liberdade - PSOL a requerer o registro de minha candidatura e declaro
que sou responsável pela exatidão das informações prestadas.
RIO GRANDE DO06 de agosto de 2018

SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL
* Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas no presente Requerimento de Registro de Candidatura RRC são verdadeiras e assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado pela Justiça Eleitoral, os
comprovantes originais. E que estou ciente da necessidade de prestação de contas à Justiça Eleitoral em caso de
renúncia, desistência, substituição, indeferimento, cassação ou cancelamento do pedido de registro da minha
candidatura (Art. 26, IV, da Resolução TSE nº 23.548/2017).
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Declaração de bens
Exmo. Sr. Juiz Relator,
SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL, portador do título de eleitor nº 013012511678, vem, nos termos da
Resolução/TSE nº 23.548/2017, apresentar sua declaração de bens.
Tipo do bem

Valor (R$)

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.
Apartamento

3.000,00
101.331,00

Casa

80.000,00

Caderneta de poupança

14.907,97

OUTROS BENS E DIREITOS

2.898,73

Depósito bancário em conta corrente no País

16.540,06

Depósito bancário em conta corrente no País

17,96

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

95.000,00

RIO GRANDE DO NORTE, 06 DE AGOSTO DE 2018.

SANDRO DE OLIVEIRA PIMENTEL

* Declaro, para os devidos fins, que as informações contidas na presente Declaração de Bens são
verdadeiras e assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado pela Justiça Eleitoral, os
comprovantes originais.

1 /1

Assinado eletronicamente por: CAIO VITOR RIBEIRO BARBOSA - 19/12/2018 11:30:29
https://pje.tre-rn.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18121911302608800000000583032
Número do documento: 18121911302608800000000583032

Num. 603971 - Pág. 1

