
 

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL DE JI-PARANÁ

________________________________________________________________________________________________

EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL DO

ESTADO DE RONDÔNIA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  meio  do  Promotor  de

Justiça,  no uso de suas atribuições legais,  com fundamento no art.  22 da Lei

Complementar n. 64/90 e art. 81 da Resolução TSE n. 23.607/19 vem à presença

de Vossa Excelência ajuizar a presente REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA

APURAÇÃO DE INFRAÇÃO AO ARTIGO 30-A da Lei n. 9.504/97, contra

 

ISAÚ  RAIMUNDO  DA  FONSECA,  inscrito  no  CPF  n.

286.283.732-68, candidato ao cargo eletivo de Prefeito pelo

partido  MDB  na  Unidade  Eleitoral  de  Ji-Paraná/RO,

residente e domiciliado na Rua Jamil Pontes, n. 615, bairro

Jardim dos Migrantes, município de Ji-Paraná/RO; e

JOAQUIM  TEIXEIRA DOS  SANTOS,  inscrito  no  CPF  n.

283.861.402-91, candidato ao cargo eletivo de Vice-Prefeito

pelo  partido  MDB  na  Unidade  Eleitoral  de  Ji-Paraná/RO,

residente  e  domiciliado  na  Rua  Maringá,  n.  2837,  bairro

Nossa Senhora de Fátima, município de Ji-Paraná/RO;
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I – DOS FATOS

      Analisando  os  autos  do  processo  de  prestação  de  contas  dos

requeridos, observou-se a presença de diversas irregularidades que culminaram

na desaprovação de suas contas, bem assim configuraram arrecadação e gastos

e  ilícitos  de  campanha  na  forma  do  artigo  30-A da  Lei  Federal  n.  9504/97,

vejamos:

1. Consta  aos  autos  do  Processo  de  Prestação  de  Contas  n.  191-

66.2016.6.22.0033, que a prestação de contas do candidato  ISAÚ RAIMUNDO

DA FONSECA e seu candidato a Vice JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS foi

reprovada em razão das inúmeras irregularidades insanáveis.

2. A reprovação das contas apresentadas pelo representado (sentença

proferida em 10/02/2021),  ocorreu em razão das irregularidades apontadas no

Parecer  Técnico  Conclusivo  realizado  pelo  Técnico  da  Justiça  Eleitoral  (ID

77546794), especificamente nos itens 1.1; 4.11; 8.1; 10.2; 10.11; 13.10 e 14.7, os

quais discorreremos sobre cada um deles.

2.1. A irregularidade constante no item 1.1 trata-se de descumprimento

quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido

pela legislação eleitoral (art. 47, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

2.2.  O Item  4.11 dá a saber que os recursos estimáveis em dinheiro

provenientes  de  doações  de  pessoas  físicas  aplicados  em  campanha

caracterizam  receitas  e/ou  despesas  que  deveriam  ter  transitado  pela  conta

bancária  de  campanha,  não  constituindo  produto  do  serviço  ou  da  atividade

econômica  do  doador  ou,  ainda,  de  prestação  direta  dos  serviços  e/ou  não

indicam  constituírem  bens  permanentes  que  integrem  o  seu  patrimônio,

contrariando  o  que  dispõem  os  arts.  8,  14  e  25,  da  Resolução  TSE  nº

23.607/2019,  caracterizando omissão de movimentação financeira, frustrando o

controle de licitude e origem da fonte.
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2.3. No Item  8.1,  consta que foram identificadas inconsistências nas

despesas  pagas  com  recursos  do  Fundo  Especial  de  Financiamento  de

Campanha (FEFC), contrariando o que dispõem os  arts. 35, 53, II, c, e 60 da

Resolução TSE nº 23.607/2019, as quais representam % em relação ao total das

despesas  realizados  com  recursos  do  Fundo  Especial  de  Financiamento  de

Campanha  (FEFC),  conforme  os  dados  abaixo  retirados  do  Parecer  Técnico

Conclusivo:

Neste  ponto  cumpre  destacar  que  o  candidato,  após  instado  para

esclarecimento, apresentou apenas Boleto Bancário em relação aos documentos

pagos com o Fundo Público, ausentes, portanto, os documentos fiscais e,  por

esta razão, mantida a irregularidade.

2.4. No item 10. 2 constou que foram detectadas divergências entre as

informações da conta bancária informada na prestação de contas em exame e
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aquelas  constantes  dos extratos  eletrônicos encaminhados  à  Justiça  Eleitoral,

caracterizando omissão na prestação de informações à Justiça Eleitoral relativas

ao registro integral da movimentação financeira de campanha, infringindo o art.

53, I, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019:

2.5.  No  item  10.11  verificou-se  inúmeras  divergências  entre  a

movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada

nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea "a", da Resolução TSE

nº 23.607/2019, conforme abaixo:
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Insta  salientar  que,  conforme bem mencionou  o  Técnico  da  Justiça

Eleitoral  em seu  Parecer,  trata-se  de  grande divergência,  eis  que  alguns dos

documentos  não  foram  localizados  na  prestação  final  e  os  documentos

localizados não condizem com o CNPJ informado nos dados de transferência

bancária.

Instado  a  se  manifestar  quanto  esta  irregularidade,  o  candidato

apresentou uma planilha que lista as doações a outros candidatos (ID 76116478).

Todavia, cruzando-se os dados dos números dos documentos e a identificação

das contrapartes (CNPJ) obtidos por meio dos extratos bancários observou-se

que  efetivamente  as  doações  elencadas  acima  não  foram  enviadas  aos

candidatos alegados na relação. Portanto, manteve-se a irregularidade apontada

no Parecer.

2.6.  Conforme o item 13.10,  foram detectadas doações recebidas em

data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não

informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle

concomitante, transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o art. 47, §

6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019:
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2.7.  Por fim, no item 14.7 foram detectados gastos eleitorais realizados

em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não

informados à época (art. 47, § 6°, da Resolução TSE n. 23.607/2019):
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3. Conforme  mencionado  em alguns  dos  itens  acima,  instado  a  se

manifestar, o candidato apresentou justificativas e documentos, sanando algumas

delas, todavia, manteve-se as irregularidades supramencionadas.

4. Recapituladas  as  irregularidades  constatadas  pelo  órgão  técnico

contábil nas contas dos representados – item 2 – resta configurada a existência

de captação e gastos ilícitos de recursos para fins eleitorais.

5. Reitera-se os termos lançado no parecer do referido órgão técnico,

que analisou item a item as irregularidades, as quais encontram-se devidamente

fundamentadas:
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Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na
prestação de contas, manifesta-se este analista:
Permanecem as irregularidades dos itens: 1.1; 4.11; 6.14; 8.1; 10.2;
10.11; 13.10 e 14.7.
Pela sua DESAPROVAÇÃO.

6. Nesses aspectos, os representados não atenderam o disposto nos

artigos 47, inciso I, 8, 14, 25, 35, 53, inciso II, alínea “c”, 60, 53, I, alínea "a", art.

53, I, alínea "g" e II, alínea "a", e art. 47, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019,

que regulamenta a Lei n. 9.504/97.

7. Assim sendo, diante do flagrante violação da higidez no processo de

arrecadação e gastos da campanha eleitoral é a presente para o ajuizamento da

representação com objetivo de adotar as providências necessárias que o caso

requer.

II - DO DIREITO

II - a) DA TEMPESTIVIDADE

8. O prazo para o ajuizamento da presente representação está descrito

no  art.  96,  da  Resolução  TSE  n.  23.607/2019,  qual  seja:  15  (quinze)  dias

contados da diplomação:

Art. 96. Qualquer partido político ou coligação pode representar
à  Justiça Eleitoral,  no  prazo de 15 (quinze)  dias  contados da
diplomação,  relatando  fatos  e  indicando  provas,  e  pedir  a
abertura  de  investigação  judicial  para  apurar  condutas  em
desacordo com as normas vigentes relativas à  arrecadação e
gastos de recursos (Lei nº 9.504/1997, art. 30-A).     (Vide, para as
Eleições de 2020, art. 7º, inciso XVI, da Resolução nº 23.624/2020)

9. Todavia,  tendo  em  vista  os  ajustes  normativos  nas  resoluções

aplicáveis às eleições municipais de 2020, em cumprimento ao estabelecido pela

Emenda Constitucional nº 107, de 2 de julho de 2020, promulgada em razão do

cenário  excepcional  decorrente  da  pandemia  da  Covid-19,  expediu-se  a

Resolução TSE n. 24.624/2020, a qual em seu artigo 7º, inciso XVI, dispõe que o

prazo para a presente representação será até o dia 1º de março de 2021:
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Art. 7º A aplicação, às Eleições 2020, da Res.-TSE nº 23.607, de 17
de dezembro de 2019, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos
de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação
de  contas  nas  eleições,  dar-se-á  com observância  dos  ajustes  a
seguir promovidos nos dispositivos indicados:
XVI – qualquer partido político ou coligação pode representar à
Justiça  Eleitoral,  até  1º  de  março  de  2021,  relatando  fatos  e
indicando  provas,  e  pedir  a  abertura  de  investigação  judicial
para apurar  condutas em desacordo com as normas vigentes
relativas à arrecadação e aos gastos de recursos nas Eleições
2020  (ajuste  referente  ao  caput  do  art.  96  da  Res.-TSE  nº
23.607/2019, em conformidade com a Emenda Constitucional nº
107/2020, art. 1º, § 3º, II);

10. Portanto,  considerando  a  alteração  do  calendário  de  prazos

referentes  às  representações  a  serem  ajuizadas  tratando  do  pleito  de  2020,

perante  o  cenário  de  pandemia,  verifica-se  que  a  presente  representação  é

tempestiva.

II – b) DA FUNDAMENTAÇÂO

11. Inicialmente, cabe demonstrar a disposição do artigo 30-A, caput,

da Lei n.º 9.504/97:

Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à
Justiça Eleitoral 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.

12. Nesse sentido, o art. 96 da Resolução TSE n.º 23.607/2019:

Art.  96.  Qualquer  partido político ou coligação pode representar  à
Justiça  Eleitoral,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  contados  da
diplomação, relatando fatos e indicando provas, e pedir a abertura de
investigação  judicial  para  apurar  condutas  em desacordo  com as
normas vigentes relativas à arrecadação e gastos de recursos (Lei nº

Num. 80442541 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: CONCEICAO FORTE BAENA - 01/03/2021 15:36:08
https://pje1g.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21030114364600000000077622615
Número do documento: 21030114364600000000077622615



17

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL DE JI-PARANÁ/RO

___________________________________________________________________________________________

9.504/1997, art. 30-A).     (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso XVI, da Resolução nº 23.624/2020)
§ 1º Na apuração de que trata o caput, aplicar-se-á o procedimento
previsto no art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990, no que couber
(Lei nº 9.504/1997, art. 30-A, § 1º).
§ 2º Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, para fins
eleitorais,  será  negado  diploma  ao  candidato,  ou  cassado,  se  já
houver sido outorgado (Lei nº 9.504/1997, art. 30-A, § 2º).
§ 3º O ajuizamento da representação de que trata o caput não obsta
nem suspende o exame e o julgamento da prestação de contas a ser
realizado nos termos desta Resolução.
§  4º  A aprovação,  com  ou  sem  ressalvas,  ou  desaprovação  da
prestação  de  contas  do  candidato  não  vincula  o  resultado  da
representação de que trata o art.  30-A da Lei  nº  9.504/1997 nem
impede  a  apuração  do  abuso  do  poder  econômico  em  processo
apropriado.

13. Inolvidável que aquele que não presta contas eleitorais de acordo

com  a  determinação  legal,  acarretando  não  aprovação  das  contas,  pode

caracterizar atos como: movimentação ilícita de recursos de campanha – art. 30-

A, da Lei n. 9.504/97; abuso do poder econômico – art. 19 e 22, da LC n. 64/90,

e/ou crime eleitoral – art. 350, do Código Eleitoral.

14. Considerando as inúmeras irregularidades ocorridas na prestação

de contas, verifica-se a prática do ilícito cível eleitoral tipificado no art. 30-A da Lei

n. 9.504/97, o qual se aperfeiçoa quando constatadas irregularidades consistentes

no  uso  significativo  de  recursos  sem  a  adequada  e  normativa  prestação  de

contas.

15. Vejamos o que dispõe a Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o
disposto no parágrafo único do art.  73 desta Resolução,  a Justiça
Eleitoral  verificará  a  regularidade  das  contas,  decidindo  (Lei  nº
9.504/1997, art. 30, caput):
III  -  pela  desaprovação,  quando  constatadas  falhas  que
comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a)  depois  de citados,  na forma do inciso IV do § 5º do art.  49,  o
candidato ou o  órgão partidário  e  os  responsáveis  permanecerem
omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
b) não forem apresentados os documentos e as informações de que
trata o art. 53; ou
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c) o responsável deixar de atender às diligências determinadas para
suprir a ausência que impeça a análise da movimentação declarada
na prestação de contas.

16. Certifique-se  que  a  intenção  do  legislador  ordinário  foi  coibir  a

prática  de  condutas  em  desacordo  com  as  normas  relativas  aos  gastos  de

recursos para fins eleitorais,  cominando, inclusive, sanção destinada a impedir

que candidato e partidos políticos tenham tratamentos iguais, enquanto tenham

contas desaprovadas.

17. A sobredita Resolução estabelece os requisitos obrigatórios a que o

candidato ou partido devem se submeter, dentre os quais, se encontram:

Art.  8º  É  obrigatória  para  os  partidos  políticos  e  os  candidatos  a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil  ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil.
§  1º  A conta bancária  deve ser aberta  em agências  bancárias  ou
postos de atendimento bancário:
a) pelo candidato, no prazo de dez dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; omissis
Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - o candidato;

18. Consoante a análise e minuciosamente examinado pelo técnico da

Justiça Eleitoral, o representado deixou de atender o quanto disposto nos artigos

47, inciso I, 8, 14, 25, 35, 53, inciso II, alínea “c”, 60, 53, I, alínea "a", art. 53, I,

alínea "g" e II, alínea "a", e art. 47, § 6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que

regulamenta a Lei n. 9.504/97.

. 

19. Certifica-se que os conteúdos dos dispositivos estão relacionados,

direta  ou  indiretamente,  com a  arrecadação  ou  captação  de  gastos  para  fins

eleitorais,  de  modo  que,  não  sendo  estritamente  observados  os  termos  ali

constantes tornam-se ilegítimos os recursos arrecadados ou efetivamente gastos

pelo  candidato,  incidindo,  em  flagrante,  no  disposto  no  art.  30-A,  da  Lei  n.º

9.504/97.
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MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 30ª ZONA ELEITORAL DE JI-PARANÁ/RO

___________________________________________________________________________________________

III - DO PEDIDO

20. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL requer:

a) o recebimento da presente REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA, notificando-

se  os  representados  ISAÚ  RAIMUNDO  DA  FONSECA  e  JOAQUIM

TEIXEIRA DOS SANTOS para, querendo, apresentar defesa no prazo de

cinco dias, nos termos do art. 22, I, "a", da Lei Complementar n.º 64/90,

prosseguindo-se no rito estabelecido neste artigo;

b) a procedência, ao final, desta representação, para que seja determinada a

cassação do diploma e declarada a inelegibilidade dos representados, nos

termos  do  art.  22,  inciso  XIV  da  Lei  Complementar  n.  64/90  e  outras

cominações previstas em lei.

Requer, ainda, provar o quanto acima alegado, por todos os meios e formas em

direito admitidos, requerendo a oitiva do representado.

Ji-Paraná/RO, 01 de março de 2021.

CONCEIÇÃO FORTE BAENA

Promotora Eleitoral
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