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Representação nº 5371-85.2014.6.13.0000 

Parecer PRE/An/2017 

 

Excelentíssimo Juiz Relator, 

Egrégio Tribunal,  

 

Trata-se de Representação por captação ou gasto ilícito de campanha (art. 30-

A da Lei 9.504/97) ajuizada pela COLIGAÇÃO TODOS POR MINAS e pelo 

Diretório Estadual do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 

(PSDB) em desfavor de FERNANDO DAMATA PIMENTEL, governador eleito e 

ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA, vice-governador eleito. 

 

Segundo os representantes, este e. Tribunal desaprovou, por maioria, as 

contas dos representados, aplicando multa de R$ 50.853.031,17 (cinquenta milhões, 

oitocentos e cinquenta e três mil e trinta e um reais e dezessete centavos) em razão de 

extrapolação do limite de gastos de campanha. Afirmam que, para além de erros 

formais, a prestação de contas dos representados infringiu o disposto no art. 30-A da 

Lei das Eleições, tendo em vista o excedente de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de 

reais) apurado entre o limite de gastos declarado pelos candidatos, quando do registro 

de candidatura (R$ 42.000.000,00) e aquele verificado como gastos efetivos de 

campanha (R$ 52.000.000,00). 

 

Informam os representantes que a tese da defesa alegando que a 

movimentação de recursos financeiros para a eleição do investigado fora empreendida 

de forma conjunta, tanto pela conta candidato quanto pela conta comitê, numa 

orquestrada contabilidade, não se sustenta, pois o comitê financeiro gerencia não 

apenas as contas dos candidatos majoritários, mas todas as contas dos demais 

candidatos do partido. 
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Aduzem como injustificada a tese de que as transferências das sobras de 

campanha da conta candidato para a conta comitê implicariam no mesmo resultado, 

caso a transferência da conta candidato tivesse sido dirigida para a conta do partido, 

pois entendem que o comitê e o órgão diretivo regional do partido são entidades 

distintas que não se confundem. Afirmam haver expressa previsão no art. 31 da Lei 

9.504/97, para que as sobras de campanha sejam devolvidas ao diretório partidário, o 

que foi descumprido pelos representados. Destacam que a constituição de um comitê 

financeiro sequer é obrigatória em eleições estaduais, a teor do art. 19, §2º, da Lei 

9.504/97. 

 

Colacionam excerto do voto do relator Juiz Paulo Abrantes, no processo PC 

2351-86, no qual o magistrado questiona a razão da utilização de duas estruturas de 

arrecadação de gastos, que, por óbvio, resultaram em duplicação de esforços de 

gerenciamento e de contabilidade. O voto conclui que o fato deva ter se dado em razão 

da conveniência para o fechamento das contas do comitê. 

 

Os representantes, também, trazem à análise a indagação levantada pelo 

Desembargador Paulo Cézar Dias, em voto convergente ao voto supra relatado, que 

questiona o porquê de o representado Fernando Damata Pimentel ter preferido assumir 

os riscos de exceder ao seu limite de gastos em tão alta quantia em vez de repassar os 

recursos para o partido. Arrematam que o acolhimento da tese dos representados 

retiraria dos partidos políticos a decisão sobre o uso das sobras de campanha, 

deslocando tal poder para o comitê, o que implicaria em lesão ao princípio 

constitucional da autonomia partidária, ferindo o art. 17 da CR/88 c/c art. 31, 

parágrafo único, da Lei 9.504/97. Concluem que, em razão da extrapolação dos limites 

de gastos, restou cabalmente caracterizado gastos ilícitos de recursos pela campanha 

dos representados.  
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Pediram antecipação de tutela para negar a diplomação. Ao final, pedem a 

cassação dos diplomas. 

 

Indeferido pedido de antecipação de tutela (fls. 181/185). 

 

FERNANDO DAMTA PIMENTEL, em contestação, arguiu preliminares: 

(i) necessidade de redistribuição do feito em suposta ofensa ao princípio do juiz 

natural (sustenta errônea distribuição ao Desembargador Corregedor); (ii) precocidade 

da representação (ação proposta antes do prazo legal); (iii) suspensão do julgamento 

em razão de suposta prejudicialidade externa, decorrente do julgamento pelo TSE da 

PCON 2351-86. 

 

No mérito, afirma a inexistência de abuso ou utilização ilícita de recursos. 

Destaca que, no âmbito das ações referentes ao art. 30-A, em que se pretende perquirir 

abuso ou conduta ilegal, cabe ampla produção de provas pelas partes, sendo que o 

ônus probante é encargo do autor, como já firmado em precedentes do TSE. Afirma 

ausência de pedidos de provas úteis ao processo pelos autores. Diz que sustentar a 

ação com base apenas no julgamento de prestação de contas é “absolutamente 

impossível”. Assevera que o resultado de uma ação não vincula a outra. Assenta que é 

necessário provar a relevância jurídico-material da suposta falha contábil a ponto de 

comprometer o resultado das urnas. Afirma que o voto vencedor da PCON 2351-86 

afirmou a boa-fé dos representados e demonstrou que a extrapolação do limite de 

gastos se deu exclusivamente em razão de erro contábil, que considerou a transferência 

das sobras de campanha dos candidatos para a conta comitê como novos gastos. 

Defende que a “situação acabou por contabilizar em duplicidade o mesmo valor, 

ensejando a equivocada conclusão de que o limite de gasto com a campanha foi 

extrapolado”. 
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No que tange à necessidade de haver potencialidade lesiva ao pleito a fim de 

se objetivar a cassação do diploma, afirma que já está cabalmente provado, na 

mencionada PC, que a rejeição das contas se deu por um aspecto meramente formal, 

decorrente da contabilização dobrada de repasse de transferência de recursos, o que 

não teve relevância, nem gravidade suficientes capazes de ensejar a cassação do 

diploma. Reafirma, neste ponto, que a inicial sequer indicou qual teria sido a 

influência que a irregularidade poderia ter produzido no resultado das eleições.  

 

Repisa que o ponto de discórdia da ação não é o excesso de despesa em si, 

mas uma ficção contábil que privilegiou a forma ao invés do conteúdo, dando dupla 

entrada na escrituração contábil de um mesmo valor. Reafirma que o próprio voto 

vencedor listou e reconheceu expressamente que os repasses da conta candidato para a 

conta comitê ocorreram para fazer face às despesas que o comitê realizou em prol do 

candidato e que foram devidamente registrados e contabilizados em valores reais e 

mediante emissão de recibos, conforme os ditames legais. Com relação à alegação de 

constituição de uma conta em comunhão entre o candidato e o comitê, o representado 

refuta o argumento, arrazoando que cada uma das contas procedeu a sua contabilidade 

de forma separada, registrando sua arrecadação e seus gastos, assim como suas 

movimentações e transferências.  

 

Em consonância com suas razões, cita trecho do voto deste relator no qual foi 

consignado que “ainda que tenha sido equivocada a referida transferência, tendo em 

vista que as contas do candidato e do comitê financeiro são independentes, nos termos 

do art. 31, § 11, da Resolução TSE nº 23.406/2014, não devendo ser considerada 

comunhão de despesas e receitas, como se deu na espécie, não é o caso de desaprovar 

as contas apresentadas. [...]. A transferência foi devidamente registrada, bem como 

apresentado o respectivo recibo eleitoral”. 
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Acrescenta que o voto vencedor do julgamento da PCON 2351-86 utilizou, 

erroneamente, o conceito de doação, insculpido no Código Civil, para fundamentar seu 

entendimento sobre a contabilização da transferência de recursos, o que nem de longe 

se assemelha à doação disposta na prestação de contas eleitoral. 

 

Explica que na doação caracterizada pelo CC, em seu art. 538, o doador age 

sem qualquer interesse patrimonial para si, havendo, apenas, a intenção altruísta de dar 

algo de seu patrimônio a outrem. Ao contrário, no caso da prestação de contas 

eleitoral, não há o ato de liberalidade generosa supramencionado, mas, a transferência 

de recursos, inscrita sobre o título de doação, entre duas contas distintas, com o 

objetivo de efetuar o pagamento de uma dívida, exatamente o que acarretou a 

duplicidade de lançamento. 

 

Assim, conclui seu raciocínio afirmando que não se pode considerar no limite 

de gastos a transferência de recursos para pagar dívidas de despesas realizadas pelo 

comitê para a sua própria campanha, já que o que ocorreu, de fato, foi uma 

movimentação financeira entre contas que, de nenhuma forma, pode ser tratada como 

doação, mas, sim, como satisfação de débito. 

 

Corroborando seu entendimento, chama a atenção para mais um trecho do 

voto do Juiz Wladimir Rodrigues Dias em que está assentado que “Imagine-se, aí, o 

que ocorreria se um candidato arrecadasse R$1 milhão, repassasse todo o dinheiro para 

o comitê financeiro do partido que o gastaria integralmente em benefício do candidato. 

Teríamos, de um montante de R$1 milhão, um registro contábil de R$ 2 milhões 

movimentados. Mas teríamos apenas R$ 1 milhão de recursos efetivamente gastos pelo 

candidato”. 

 

Ao final, pediu: (i) a redistribuição do feito livre e por sorteiro; (ii) a extinção 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL 

Procuradoria Regional Eleitoral em Minas Gerais 
 
 

6 

do feito por precocidade do ajuizamento; (iii) se afastada a extinção, a suspensão até o 

julgamento da PCON 2351-86 pelo TSE e (iv) a improcedência do pedido. 

 

ANTÔNIO EUSTÁQUIO ANDRADE FERREIRA, em contestação, 

afirma a regularidade da constituição de comitê financeiro para arrecadação e gasto de 

campanha. Informa que “50% das receitas do candidato Fernando Pimentel adveio de 

doações em valores estimados das despesas realizadas pelo Comitê Financeiro, ou 

seja, mais de 24 milhões”, sendo que os representantes não demonstraram uma única 

despesa sem registro na prestação de contas. Argumenta que a cassação só seria 

possível se comprovado recebimento de fontes vedadas ou caixa 2. Cita 

jurisprudência. Sustenta que o julgamento da PCON não vincula o desta ação. Diz que 

a reprovação das contas se deu por erro contábil e não por gastos ilícitos. Pede a 

improcedência do pedido. 

 

Despacho concedeu vista das contestações (fl. 248). Réplica veio às fls. 

250/256. Em decisão saneadora (fls. 257/279), o Relator: (i) julgou prejudicado o 

pedido de redistribuição do feito, tendo em vista já ter sido realizada a redistribuição; 

(ii) indeferiu o requerimento de suspensão do processo; (iii) rejeitou a preliminar de 

precocidade de ajuizamento da ação e (iv) fixou os pontos controvertidos e 

determinou os meios de prova. O Relator determinou a realização de parecer técnico-

contábil, mas rejeitou a produção de perícia contábil. Além disso, deferiu oitiva de 

testemunhas. 

 

Os representantes e FERNADO DAMATA PIMENTEL interpuseram Agravo 

Regimental da decisão saneadora (fls. 282/ 284 e 288/300).  

 

Os representados impugnaram o deferimento do laudo contábil, por ser prova 

documental, a ser juntada em contestação, e não objeto de requerimento de prova. 

Arguiu também a falta de necessidade de oitiva das testemunhas, bem como a 
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suspeição de algumas delas.  

 

FERNANDO DAMATA PIMENTEL impugnou a decisão no que tange a (i) 

rejeição da preliminar de precocidade da representação; (ii) indeferimento do pedido 

de suspensão do processo; (iii) indeferimento de prova pericial; (iv) indeferimento de 

oitiva de testemunha; (v) indeferimento de expedição de intimação para testemunhas e 

(vi) indeferimento de depoimento pessoal. 

 

Contrarrazões aos Agravos Regimentais vieram às fls. 306/312, 318/320 e 

321/328. 

 

O tribunal manteve incólume a decisão saneadora do Relator. Todos os 

pedidos dos Agravos Regimentais foram rejeitados (fls. 331/363). 

 

Laudo contábil foi juntado por FERNANDO DAMATA PIMENTEL (fls. 

365/381). 

 

Interpostos (fls. 383/387) e rejeitados (fls. 389/401) Embargos de Declaração 

opostos por FERNANDO DAMATA PIMENTEL. 

 

Às fls. 518/523, o Relator indeferiu o requerimento de redesignação de 

audiência para data posterior à realização da perícia na AIJE 5376-10, bem como 

determinou nova expedição de Carta de Ordem ao Juízo Eleitoral da 29ª ZE para oitiva 

em única assentada das testemunhas. O Relator homologou desistência de produção de 

prova testemunhal por FERNANDO DAMATA PIMENTEL (fl. 530). 

 

Encerrada a instrução, todas as partes apresentaram alegações finais (fls. 

570/589, 592/612, 616/630. É o relatório. 
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Segundo a decisão saneadora, na presente representação, “a controvérsia se 

instaura quanto à legalidade e lisura [da movimentação de recursos]” (fl. 273).  

 

Nesse ponto, é incontroverso que foram “utilizadas duas estruturas de 

arrecadação e gastos, com a mesma pessoa no comando, duplicando-se os esforços 

gerenciais e de contabilidade [...]”1, quais sejam: a conta do candidato a governador, 

Fernando Pimentel, e a conta do Comitê Financeiro Único do Partido dos 

Trabalhadores – PT – de Minas Gerais. 

 

É certo, ainda, que o Comitê realizou uma série de doações estimadas em 

favor de Pimentel – no total de R$ 24.169.199,03 –, e este último doou àquele R$ 

13.754.500,00 por meio de diversas transferências eletrônicas, sendo R$ 6.629.500,00 

durante a campanha e R$ 7.125.000,00 após a campanha. 

 

Estabeleceu-se, nesse sentido, um incompreensível método de realização de 

despesas pelo Comitê e adimplemento destas, ainda que de maneira indireta, pelo 

candidato que, assim, dificulta o liame subjetivo de responsabilidade por eventual 

ilicitude nelas verificada. 

 

Analisando o procedimento adotado à luz da Lei 9.504/97 e da Resolução TSE 

nº 23.406/2014, o Tribunal verificou que o procedimento empregado pelos candidatos 

culminou com a extrapolação dos gastos em R$ 10.170.808,34.2 

 

                                                 
1  Trecho do voto do Relator, juiz Paulo Abrantes, no julgamento da PCON nº 2351-86. 
2  Art. 31 São gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados (Lei nº 9.504/97, art. 26): 

[...] 

 XIV – doações para partidos políticos, comitês financeiros ou outros candidatos; [...] 

 § 11. Os gastos efetuados por candidato em benefício de partido político, comitê financeiro ou 

outro candidato constituem doações estimáveis em dinheiro e serão computados no limite de gastos de 

campanha. § 12. O pagamento dos gastos eleitorais contraídos pelos candidatos será de sua 

responsabilidade, cabendo aos comitês financeiros e aos partidos políticos responder apenas pelos 

gastos que realizarem. 
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Com efeito, o entendimento fixado na Resolução – cuja edição é legitimada 

pelo artigo 105 da Lei 9.504/97 – não apenas reflete o consolidado conceito contábil e 

jurídico de doação enquanto efetivo gasto, como ainda tem por finalidade preservar a 

normalidade e legitimidade do pleito, por meio de regras que prezem pela 

transparência e higidez dos gastos efetivados na campanha. 

 

Nesse sentido se manifestou o relator da Prestação de Contas: 

 

Se as saídas de recursos do candidato para o comitê não representam 

doações e não são gastos, o que seriam? por que o legislador não quer que 

esta operação seja desonerada? Por que pretende que ela seja considerada 

gasto? Primeiro, porque contabilmente este é um conceito já sedimentado, 

inconteste. Segundo, para preservar e privilegiar a vontade do doador. É o 

princípio da transparência, evitando-se as doações ocultas. Quem doou, 

neste caso, o fez a um determinado candidato, não queria doar ao 

comitê, por exemplo. A legislação preserva a vontade do doador e 

dificulta a transferência deste valor a outro candidato, comitê ou 

partido. Por isso, na legislação eleitoral não se repassam “doações”, fazem-

se “gastos” a favor de outros candidatos, comitê ou partidos, informando os 

doadores originários dos recursos utilizados. (P. 21 do Voto. Negritei) 
 

Assim sendo, constatada a extrapolação do limite de gastos segundo o 

ordenamento eleitoral vigente, e vislumbrando-se o considerável valor ultrapassado – 

superior a 10 milhões perante um limite de 42 milhões – reputa-se violada a lisura e 

higidez da campanha, maculando a igualdade e a disputa saudável entre os 

candidatos. 

 

Considere-se, nesse ponto, o voto vencedor da Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura, do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos da prestação de contas dos 

representados.  

O primeiro raciocínio que faço, portanto, é que não se faz necessário 

elucubrar o que pretendeu o legislador, no art. 18, quando criou a 

figura do limite para os gastos (a ser fixado pelos próprios 

candidatos), já que o próprio legislador definiu, de forma expressa, 

quais seriam esses gastos. 
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Ademais, utilizando-se do permissivo legal constante no art. 105 da 

mesma Lei, esta eg. Corte editou, como de praxe, Resolução 

regulamentando a prestação de contas nas Eleições de 2014, onde fez 

constar, que além daquele rol, também são gastos eleitorais, as 

doações aos partidos políticos. 

 

Por este motivo entendo que o argumento do Recorrente – que segue 

os fundamentos dos votos vencidos acima citados –, para ser acatado, 

exige o afastamento de normas contidas em Resolução, que 

constituem regras do jogo eleitoral, tornadas públicas antes da 

campanha eleitoral, dispostas no art. 31, XIV e §§ 11 e 12, da Res.-

TSE 23.405/2014. […] 

 

Ainda que se argumente que se trata de uma definição de gasto 

extraída da contabilidade, e que não reflete a realidade financeira ou 

matemática, a citada Resolução prevê, de forma cristalina, que 

integra o limite fixado para a campanha, ao dispor expressamente 

que tais doações são gastos eleitorais e são sujeitos aos limites 

fixados. 

 

Acrescento que se trata de regra a que estavam submetidos todos os 

candidatos, em pé de igualdade – regra expressa –, que certamente, 

todos os candidatos tinham em mente quando estabeleceram seus 

limites de gasto, e que também, provavelmente, de forma cuidadosa, 

observaram durante a realização da arrecadação e dos gastos. 

 

E não é regra nova! Está posta há muito tempo, sendo reeditada pela 

Justiça Eleitoral em sucessivos pleitos. Cito algumas edições desta 

norma: […] 

 

Portanto, ainda que se argumente que a definição de gasto feita pela 

legislação eleitoral constitui uma ficção, trata-se de uma definição 

clara, que balizou o dispêndio de valores de todos os candidatos no 

pleito. 

 

Antes de se discutir se tal definição é justa ou não – (...) -, há uma 

questão prejudicial, que, entendo, impede que se altere a regra do 

processo eleitoral neste momento: o processo já se findou e todos os 

partícipes estavam sujeitos às mesmas regras! 
 

Cito precedentes desta eg. Corte onde, mesmo tratando de hipóteses 

diversas, foi ressaltada a necessidade da preservação da igualdade de 

oportunidades entre os candidatos:  […] 

 

Diante dessas relevantes ponderações, alterar as regras do jogo para 

entender ausente irregularidade na prestação de contas em questão, a 
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meu ver, implicaria a mudança das regras do jogo depois dele já findo, 

o que seria inadmissível. 

 

Dito de outra forma, a alteração das regras a posteriori, 

especialmente no que se refere à forma do cômputo do limite de 

gastos, causaria evidente desequilíbrio de oportunidades, pois os 

demais candidatos, acaso sabedores, em tempo oportuno, desta 

possibilidade, poderiam despender maiores quantias que o 

efetivamente gasto em suas campanhas. 
 

Ressalto, também, que as regras em questão se encontram listadas na 

Resolução n° 23.406/2014, e as resoluções deste eg. Tribunal 

Superior, a teor do art. 105 da Lei n° 9.504/97, são submetidas à 

prévia audiência pública, quando é franqueada a oitiva dos delegados 

e representantes dos partidos. E não há notícia de que tenha havido 

qualquer questionamento destes pontos contidos na Resolução n° 

23.406/2014. 
 

Destarte, o acórdão regional é irretocável, pois além de se 

fundamentar em normativo regulamentador emanado desta e. Corte 

Superior (de validade não questionada no recurso), reforçou a 

necessidade da observância e cumprimento das regras nele contidas. 

 

Por este motivo, não há como alterar a definição de despesa em favor 

do Recorrente sem que tal fosse oportunizado previamente a todos os 

candidatos antes do pleito. 

 

Em outros termos, afastar dispositivos da Resolução 23.406/2014 

exclusivamente em favor do Recorrente, ensejaria total 

desequilíbrio na necessária igualdade de oportunidades entre os 

candidatos, que deve ser resguardada pela Justiça Eleitoral. 

 

A observância irrestrita dos limites de gasto é regra de elevada 

importância para o legislador, como se verifica da severa multa 

imposta pelo § 20 do art. 18 da Lei n° 9.504/97, cuja majoração é 

diretamente proporcional ao valor excedido. 

 

(Comparando o presente caso com o julgamento das Contas da ex-

presidente Dilma Rousseff): Ressalto novamente a diferença entre as 

hipóteses: no precedente acima foi afastada a aplicação da multa e 

houve a aprovação de contas com ressalvas, tendo em vista o pedido 

de aumento do gasto ter sido autorizado; o caso ora em julgamento em 

sede de recurso especial eleitoral é diverso, uma vez que nele não 

houve o pedido do aumento do limite de gasto e a extrapolação do 

referido limite ocorreu em percentual muito maior do que aquele 

ocorrido durante a campanha no precedente. 
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Assim, segundo a ementa do Recurso Especial Eleitoral:  

 

Doações para partidos, comitês ou outros candidatos são gastos 

eleitorais e devem ser computados para aferição de eventual 

extrapolação do limite, de forma a manter a multa neste ponto. 

Divergência de entendimento que afastaria a multa por este motivo, ao 

argumento de que não deveria ser computada no cálculo a 

transferência de recursos para o comitê financeiro único, porque 

destinada integralmente a custear despesas em prol do doador. (...) 

Recurso Especial Eleitoral provido em parte, para afastar a incidência 

da multa. [grifei] 

(Recurso Especial Eleitoral nº 235186, Acórdão de 25/02/2016, 

Relator(a) Min. MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, 

Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 71, Data 

14/04/2016, Página 26) 

 

Ademais, considerando-se o que alegam os requeridos – que a arrecadação dos 

recursos foi feita de forma independente, somente ao final tendo-se verificado a 

possibilidade de compensação, é necessário consignar que não é possível verificar se, 

de fato, a transferência foi utilizada para pagar despesas de Fernando Pimentel, 

ou de outros candidatos. 

 

Inobstante, diante da clareza das normas que regem a matéria, causou espanto 

que o candidato optasse por organizar as receitas e gastos de campanha do modo como 

fez. Nesse sentido: 

Inicialmente, é de se indagar, porque numa campanha para o governo 

estadual seriam utilizadas duas estruturas de arrecadação e gastos, 

com as mesmas pessoas no comando, duplicando-se esforços 

gerenciais e de contabilidade, como sustenta o Candidato? (Voto do 

relator, juiz Paulo Abrantes) 

 

Poderia ter atuado junto aos doadores para efetuarem as doações 

financeiras diretamente para o comitê e não para ele. Não o fez. 

(Parecer Técnico Conclusivo da Secretaria de Controle Interno e 

Auditoria) 

 

Há perguntas, assim, ainda sem resposta: que motivo se teria para não 

transferir ao PT os recursos não gastos na campanha do candidato 
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Fernando Damata Pimentel, como sobras de campanha, assim como 

os débitos do Comitê Financeiro do PT, assim como determinam os 

arts. 29 §§ 3º e 4º, e 31 da Lei 9.504/1997? Sabendo-se que se 

tratavam de doações ao Comitê Financeiro, inclusive com a utilização 

de recibos, por que o candidato Fernando Damata Pimentel preferiu 

assumir os riscos de ultrapassar seu limite de gastos em tão alta 

quantia? (Voto convergente do Desembargador Paulo Cézar Dias) 
 

 

Não há outra resposta aos questionamentos acima transcritos senão aquela 

indicada pelo Relator da prestação de contas em seu voto: candidato e comitê 

realizaram contabilidade de conveniência, selecionando os gastos de campanha com 

os quais cada um arcaria, de forma que, ao final, as contas do candidato saíssem 

imaculadas.  

 

É por essa razão que o candidato, tendo recebido vultosos recursos para a 

realização da campanha, em vez de realizar os gastos diretamente preferiu 

transferi-los ao Comitê correndo ainda assim o risco de ultrapassar o limite de 

gastos, nos termos já expostos. Essa forma de gastos violou, portanto, a higidez, a 

transparência e a regularidade da campanha, afetando a igualdade que deve imperar no 

processo eleitoral, conforme suficientemente exposto acima.  

 

De fato, a movimentação de recursos de campanha – bem como seu registro – 

foi engendrada para disfarçar irregularidades e dificultar a responsabilização dos 

representados.  

 

 No entanto, a responsabilidade destes resta configurada, primeiramente, em 

razão do que dispõem a Lei 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.406/2014, as quais 

atribuem ao candidato responsabilidade sobre a administração da campanha e 

prestação de contas, verbis: 

Lei 9.504/97 

 

Art. 20. O candidato a cargo eletivo fará, diretamente ou por 
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intermédio de pessoa por ele designada, a administração financeira de 

sua campanha, usando recursos repassados pelo comitê, inclusive os 

relativos à cota do Fundo Partidário, recursos próprios ou doações de 

pessoas físicas ou jurídicas, na forma estabelecida nesta Lei. 
 

Art. 21. O candidato é solidariamente responsável com a pessoa 

indicada na forma do art. 20 desta Lei pela veracidade das 

informações financeiras e contábeis de sua campanha, devendo ambos 

assinar a respectiva prestação de contas.  

 

Resolução TSE nº 23.406/14 

 

Art. 33.  Deverão prestar contas à Justiça Eleitoral: 

[...] 

§ 1º  O candidato fará, diretamente ou por intermédio de pessoa por 

ele designada, a administração financeira de sua campanha (Lei nº 

9.504/97, art. 20). 

§ 2º  O candidato é solidariamente responsável com a pessoa indicada 

no parágrafo anterior pela veracidade das informações financeiras e 

contábeis de sua campanha (Lei nº 9.504/97, art. 21). 

§ 3º  O candidato elaborará a prestação de contas, que será 

encaminhada ao respectivo Tribunal Eleitoral, diretamente por ele ou 

por intermédio do partido político ou do comitê financeiro, no prazo 

estabelecido no art. 38 desta resolução, abrangendo, se for o caso, o 

vice e os suplentes, em conformidade com os respectivos períodos de 

composição da chapa. 

§ 4º  O candidato e o profissional de contabilidade responsável 

deverão assinar a prestação de contas, sendo obrigatória a constituição 

de advogado. 

 

Em relação ao segundo representado, eleito ao cargo de vice-governador, é 

também expressa a Resolução: 

 

Art. 4º  Até 10 de junho de 2014, caberá à lei a fixação do limite 

máximo dos gastos de campanha para os cargos em disputa (Lei nº 

9.504/97, art. 17-A). 

[...] 

§ 3º  Os valores máximos de gastos da candidatura de vice ou 

suplentes serão incluídos nos pertinentes à candidatura do titular e 

serão informados pelo partido político a que for filiado o titular. 

§ 4º  Os candidatos a vice e a suplentes são solidariamente 

responsáveis pela extrapolação do limite máximo de gastos fixados 

pelos respectivos titulares. 
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Não bastando isso, as próprias circunstâncias do evento demonstram ser 

inegável o prévio conhecimento e participação dos candidatos na estruturação do 

esquema de gastos.  

 

De fato, em uma campanha do porte da dos representados, que movimentou 

cerca de 52 milhões de reais, é evidente que estes tiveram o devido assessoramento 

contábil e jurídico, até porque esse é exigido para a prestação de contas. Pois bem, 

sendo a prestação de contas, notadamente o limite de gastos, um assunto de interesse 

direto dos candidatos a governador e vice – pessoas, diga-se de passagem, já 

acostumadas aos procedimentos eleitorais – não parece razoável presumir que estes 

não teriam a preocupação em acompanhá-lo, permanecendo alheios à situação. Ao 

revés, a presunção opera-se aqui no sentido da ciência da conduta ilícita, tanto pelas 

disposições legais mencionadas quanto pelas circunstâncias do caso concreto que 

revelam ser impossível o desconhecimento do fato. 

 

Por todo o exposto verifica-se que a campanha dos representados não se 

pautou pelos valores da lisura, transparência e higidez. Ao revés, foi realizada ao 

alvedrio e conveniência dos candidatos, gerando desequilíbrio de condições na 

concorrência e, em última análise, desigualdade no pleito. 

 

Ante o exposto, a PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL 

manifesta-se pela procedência do pedido.  

 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017. 

 

 

PATRICK SALGADO MARTINS 


