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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

 

RECURSO ELEITORAL (11548) - 0600245-78.2020.6.17.0098 - Carnaíba - PERNAMBUCO
RELATORA: Desembargador MARIANA VARGAS CUNHA DE OLIVEIRA LIMA

RECORRENTE: ESDRAS PAULO DOS SANTOS LIRA

Advogados do(a) RECORRENTE: JONAS MARIO NASCIMENTO CASSIANO - PE0032779A, VADSON DE ALMEIDA PAULA
- PE22405-A

EMENTA

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO
CARGO DE VEREADOR. GASTOS COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE JINGLE. DESPESAS PAGAS EM
ESPÉCIE. RECURSO QUE NÃO TRANSITOU PELA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DE CAMPANHA. VÍCIO
GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. ART. 14 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. FUNDO DE
CAIXA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. VALOR PERCENTUAL QUE REPRESENTA 100% DOS GASTOS DECLARADOS. BOA-
FÉ. IRRELEVÂNCIA. PROVIMENTO NEGADO.

1. O pagamento em dinheiro de serviço prestado durante a campanha, com recursos financeiros que não
transitaram na conta bancária específica, caracteriza irregularidade grave e enseja a desaprovação das contas,
nos termos do artigo 14 da Resolução TSE 23.607/2019.

2. A previsão contida no artigo 39 da Resolução TSE nº 23.607/2019 (constituição de Fundo de Caixa) não
autoriza o pagamento em espécie de despesa que representa a totalidade de gastos registrados na prestação
de contas e cujos recursos não transitaram na conta bancária específica de campanha, pois em dissonância
com os incisos I e II do citado dispositivo legal.

3. A irregularidade que corresponda a 100% do total da despesa contabilizada não autoriza a aprovação das
contas com ressalvas, com base na aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que
seu valor absoluto seja de pequena monta. Precedentes desta Corte.

4.  A utilização de recurso financeiro que não tenha transitado pelas contas de campanha inviabiliza o exame da
origem dos recursos e a transparência da prestação de contas e, por isso, é considerada irregularidade grave,
que enseja a sua desaprovação, sendo irrelevante que o candidato tenha agido de boa-fé.

 

ACORDAM os membros do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, por unanimidade, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO, para manter na íntegra a sentença, tudo nos termos do voto da Relatora.

 
Recife, 22/10/2021

Relator MARIANA VARGAS CUNHA DE OLIVEIRA LIMA

RELATÓRIO

A Sra. Desembargadora Eleitoral Mariana Vargas (relatora): Na origem, ESDRAS PAULO DOS SANTOS
LIRA, candidato ao cargo de vereador do Município de Carnaíba, pelo Partido Democratas, nas Eleições de
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2020, prestou contas ao Juízo Eleitoral da 98ª Zona Eleitoral, relativamente à sua campanha.

A sentença julgou desaprovadas as contas (ID 20735161), em razão do pagamento de serviço de produção de

jingles, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), diretamente ao fornecedor Luiz Raony Avelino Lima, sem que os

recursos tenham transitado pela conta bancária específica de campanha.

Irresignado, o prestador de contas interpôs o presente recurso (ID 26484661), por meio do qual persegue a

reforma da sentença e a aprovação das contas, argumentando que:

(a) a irregularidade corresponde a depósito em cheque no valor irrisório de R$ 300,00 (trezentos reais), pago a

si mesmo;

(b) a Resolução TSE nº 23.607/2019 permite ao candidato a constituição de reserva em dinheiro para

pagamento de gastos de pequeno valor (artigo 39 e 40
1
);

(c) o baixo valor da irregularidade em termos absolutos justifica a aplicação dos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade;

(d) agiu de boa-fé, com o fito de adimplir o serviço contratado.

Em sede de contrarrazões (ID 20735661), o Ministério Público Eleitoral atuante na 98ª Zona Eleitoral (Carnaíba-

PE) pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso (ID 26224561).

É o que importa relatar.

Recife, 22 de outubro de 2021.

Desembargadora Eleitoral Mariana Vargas

Relatora

1 Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato podem constituir
reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de débito ou emissão de cheque
nominativo em favor do próprio sacado.

Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de pequeno vulto as despesas
individuais que não ultrapassem o limite de meio salário mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

Parágrafo único. Os pagamentos de pequeno valor realizados por meio do Fundo de Caixa não dispensam a
respectiva comprovação na forma do art. 60 desta Resolução.

VOTO
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A Sra. Desembargadora Eleitoral Mariana Vargas (relatora): Cuida-se de recurso em processo da classe

prestação de contas, relativa a candidatura das eleições de 2020, que desafia a aplicação da Lei nº 9.504/97

(Lei das Eleições) e das Resoluções nº 23.607/2019 e nº 23.632/2020, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na espécie, a sentença combatida desaprovou as contas do recorrente, em razão do pagamento pelo serviço de

produção de jingles, realizado em espécie diretamente ao fornecedor Luiz Raony Avelino Lima, no valor de R$

300,00 (trezentos reais), sem que os recursos tenham transitado pela conta bancária específica de campanha, o

que afronta o art. 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, in verbis:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado o
registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido outorgado (Lei nº
9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta Resolução.

 

Sobre a irregularidade, após a oportuna manifestação do recorrente mediante a petição de ID 20734711, a

equipe técnica desta Justiça Especializada emitiu o Parecer Conclusivo (ID 20734961), nos seguintes termos:

 

Ao analisar o extrato bancário, percebemos que o valor de R$ 300,00, que deveria ser
destinado ao fornecedor LUIZ RAONY AVELINO LIMA, foi depositado na conta do
candidato. Após diligência, o candidato informou que “tendo firmado a contratação do
referido serviço, o fornecedor cobrou ao candidato o imediato pagamento da quantia já
quando da emissão da nota fiscal, o que levou o Sr. ESDRAS PAULO DOS SANTOS
LIRA a, ingenuamente, pagar-lhe em dinheiro em espécie. À sua ótica, deliberou sozinho
e acreditou que solucionaria o imbróglio admitindo que o então beneficiário do cheque,
Sr. LUIZ RAONY AVELINO LIMA, o endossasse a ao candidato, razão pela qual se
constata o fato de que o ora requerente, de fato, depositou o cheque a si mesmo”
Contudo, mesmo tentando justificar a inconsistência cometida, houve
movimentação financeira sem o trânsito na conta bancária da campanha,
considerada, assim, uma inconsistência GRAVE." (destacou-se)

 

Dessa forma, o vício apontado não se ateve ao cheque destinado ao pagamento de fornecedor depositado na

conta pessoal do candidato, como alega o recorrente, o cerne da questão consiste no pagamento realizado ao

fornecedor Luiz Raony Avelino Lima, com recursos que não transitaram na conta bancária de campanha do

recorrente e a infração ao artigo 14 da Resolução TSE 23.607/2019.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art22
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As justificativas apresentadas pelo recorrente apenas confirmam que a despesa foi paga em dinheiro, cuja

origem não foi a conta bancária específica de campanha, e, portanto, não atendeu a forma prescrita na norma,

tendo por consequência expressa a reprovação das contas.

Na esteira da jurisprudência desta Corte, o vício em análise compromete de maneira grave a prestação de

contas, conforme aresto abaixo ementado:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADA ESTADUAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE DE
VEÍCULO. IRREGULARIDADE COM RECURSOS PÚBLICOS. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO DE DESPESAS. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA/RAZOABILIDADE. IRREGULARIDADES GRAVES
SOMADAS A INCONSISTÊNCIAS FORMAIS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(…)

3. O indicativo de que o gasto omitido não transitou pela conta específica de campanha
compromete de maneira grave as contas apresentadas, de modo que inaplicável, na
espécie, os princípios da insignificância e da razoabilidade.

(TRE-PE - PC 060208852 RECIFE - PE, Relator Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes,
publicado no DJE em 03/02/2020)

 

Por outro lado, sabe-se que o art. 39 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite ao candidato a constituição de

reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), para pagamento de gastos de pequeno valor, conforme regramento

previsto em seus artigos 39 e 40:

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o
candidato podem constituir reserva em dinheiro (Fundo de Caixa), desde que:

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados, vedada a
recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta
bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante cartão de
débito ou emissão de cheque nominativo em favor do próprio sacado.

Parágrafo único. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir Fundo de Caixa.

Art. 40. Para efeito do disposto no art. 39 desta Resolução, consideram-se gastos de
pequeno vulto as despesas individuais que não ultrapassem o limite de meio salário
mínimo, vedado o fracionamento de despesa.

 

Contudo, não é esse o caso dos autos, pois o irresignado não constituiu Fundo de Caixa e a situação descrita

não se amolda à previsão legal, isso porque o serviço de produção de jinlges, no valor de R$300,00,

corresponde a única despesa contabilizada na prestação de contas e representa 100% dos gastos contratados,

bem como foi pago com recursos que não transitaram previamente pela conta bancária específica de
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campanha, em total dissonância com a previsão contida nos incisos I e II do artigo 39 da Resolução TSE n.º

23.607/2019, o que caracteriza a irregularidade da prestação de contas.

Neste sentido, trago julgados deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
DESPESAS PAGAS EM ESPÉCIE SEM CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA
IRREGULARIDADES QUE COMPROMETEM O EXAME DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
E O PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. DESAPROVAÇÃO.

(…)

3. A realização de despesas pagas em com cheque avulso sem constituição de Fundo de
Caixa, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), contrariando o previsto nos arts. 40 e
41 da Resolução 23.463/15 do TSE, macula a confiabilidade das contas de campanha e
enseja a sua desaprovação, na linha da jurisprudência desta Casa e do TSE.

(…)

5. Contas julgadas desaprovadas.

(TRE-PE - PC: 060262803 RECIFE - PE, Relator José Alberto de Barros Freitas Filho,
publicado no DJe em 05/12/2019)

 

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DIVERSAS IRREGULARIDADES. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE BEM CUJA PROPRIEDADE NÃO FOI
COMPROVADA. DESPESAS DE ALUGUEL DE VEÍCULO. DESPESAS PAGAS EM
ESPÉCIE SEM CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. NÃO PROVIMENTO DO
RECURSO.

(…)

5. Constata-se que foram realizadas despesas pagas em espécie sem constituição de
Fundo de Caixa, contrariando o previsto nos arts. 32 a 34 da Resolução 23.463/15 do
TSE (fl. 40), constituindo-se em irregularidade grave, apesar do seu montante (R$
120,00).

6. Recurso desprovido.

(TRE-PE - RE: 21530 FLORES - PE, Relator Alexandre Freire Pimentel, publicado em
16/05/2018)

 

Ademais, embora o valor seja de pequena monta, o percentual da irregularidade, que corresponde a 100% do

total de despesas contabilizadas, não autoriza a incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade

para aprovação das contas com ressalvas, porquanto aplicáveis nas hipóteses cujos valores percentuais sejam

módicos quando comparados ao total registrado na prestação de contas, nos termos da firme jurisprudência

desta Corte:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE DESPESA. ENTREGA INTEMPESTIVA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
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DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. (…) 2. A omissão de despesas é falha grave que
compromete a confiabilidade das contas. No caso em análise, não há como se aplicar os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois o valor da despesa não foi módico
quando comparado percentualmente ao total de gastos realizados na prestação de
contas. 3. Contas julgadas desaprovadas

(TRE-PE - PC: 060209107 RECIFE - PE, Relator José Alberto de Barros Freitas Filho,
publicado no DJe em 12/11/2019)

 

Acrescente-se que a alegação de boa-fé não justifica o descumprimento da norma, que utiliza critérios

estritamente objetivos ao estabelecer que todo recurso financeiro deve transitar pelas contas de campanha, a

fim de viabilizar o exame da origem dos recursos e a transparência da prestação de contas dos candidatos,

conferindo lisura as eleições.

Desta forma, presente falha grave que compromete a regularidade e a confiabilidade da presente prestação de

contas, entendo que a decisão vergastada não merece reforma.

Por fim, registre-se que a irregularidade em apreço pode caracterizar a existência de recurso de origem não

identificada, a atrair a transferência do valor correspondente ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32 da

Resolução TSE nº 23.607/19.

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(…)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

 

No entanto, tendo em vista que a sentença combatida deixou de impor o recolhimento do aludido valor e a

irresignação é exclusiva do prestador de contas, tenho por incabível sua determinação nesta instância em

homenagem ao princípio da non reformatio in pejus.

À vista de tais considerações, acolho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de negar

provimento ao presente recurso, mantendo incólume a sentença combatida.

É como voto.

Recife, 22 de outubro de 2021.

 

Desembargadora Eleitoral Mariana Vargas
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Relatora

 

 

 

 

 


