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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

Prevenção: AIJE nº 0603706-54.2018.6.09.0000

(art. 96-B da Lei nº 9.504/97)

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  ELEITORAL,  por  meio  do

Procurador Regional Eleitoral signatário, vem, respeitosamente, no uso de suas

atribuições  legais,  com  fulcro  no  art.  14,  §  10,  e  no  art.  127,  ambos  da

Constituição Federal, propor 

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO

em face de  ALCIDES RIBEIRO FILHO,  candidato  eleito  a  Deputado Federal,

ante as razões de fato e de direito a seguir articuladas.

I – DOS FATOS

O  candidato  eleito  a  Deputado  Federal  ALCIDES  RIBEIRO

FILHO,  notadamente  diante  de  sua  alta  capacidade  econômica  e  flagrante

utilização  de  estrutura  da  Faculdade  Alfredo  Nasser  (UNIFAN)  e  de  outras

empresas  das  quais  é  proprietário,  foi  protagonista  e  articulador  de  um forte

esquema ilícito de utilização massiva de recursos financeiros, que se estendeu

desde a fase de pré-campanha eleitoral até o fim do pleito eleitoral de 2018, e
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culminou em uma prestação de contas à Justiça Eleitoral que mascarou a efetiva

campanha  realizada,  evidenciando  inclusive  o  uso  de  “Caixa  02”  e  elevada

extrapolação do teto legal de gastos de recursos, em circunstâncias que denotam

evidente gravidade, notadamente quando analisadas em conjunto, de forma a ter-

se um evidente quadro de prática de abuso de poder econômico. Vejamos.

I.I  –  DO PROJETO UNIFAN EM SUA CIDADE.  UTILIZAÇÃO DA EMPRESA

BAZAR  PROFESSOR  ALCIDES.  APURAÇÃO  NO  ÂMBITO  DO  PPE  Nº

1.18.000.001218.2018-29.

ALCIDES RIBEIRO FILHO,  mais  conhecido  como Professor

Alcides (nome de  urna  utilizado  nas  eleições de 2018),  executou  no  primeiro

semestre de 2018  nos municípios goianos o projeto  social  “UNIFAN NA SUA

CIDADE”.

O  réu  era,  à  época,  notório  pré-candidato,  ao  cargo  de

Deputado Federal nas eleições de 2018, estando inclusive em fase ativa de pré-

campanha, realizando reuniões políticas e percorrendo o interior do Estado de

Goiás, conforme divulgado incessantemente pela imprensa1. 

No âmbito do PPE que segue anexo, apurou-se que referido

projeto  social  é  um grande  evento  assistencialista  com shows  ao  vivo  e

sorteio  de  vários  brindes,  e  prestação  gratuita  (doação)  de  inúmeros

serviços  à  população (v.g.  corte  de  cabelo,  assistência  jurídica,  exames

oftalmológicos,  odontológicos,  clínico  geral,  aferição  de  pressão,  glicose,

massoterapeuta,  psicólogos,  podologia,  etc);  bem  como  doação  de  bens  e

atividades  para  as  crianças (v.g.  algodão  doce,  pipoca,  pula-pula,  gincanas,

jogos, brincadeiras, e brindes).

1 Disponível em: http://folhaz.com.br/politica/pre-candidatura-de-professor-alcides/ Acesso em: 20/04/2018
   Disponível em: https://www.dm.com.br/politica/2017/12/wilder-e-professor-alcides-parcerias-

para-eleicoes-2018.html Acesso em: 20/04/2018
   Disponível em: https://www.jornalopcao.com.br/bastidores/professor-alcides-ribeiro-filia-se-ao-

pp-e-disputa-mandato-de-deputado-federal-121941/ Acesso em: 20/04/2018
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Outrossim, no referido evento verificou-se a exposição maciça

e exaltação da pessoa do representado, notadamente com a utilização, na época,

do nome de urna pelo qual ficou conhecido no Estado e também nas eleições de

2016,  que  se  repetiu  em  2018,  com  publicidade  profissional  e  distribuída,

principalmente, nas redes sociais ao público que reside na cidade em que se dá o

evento. Para uma melhor ilustração, confira-se o folder veiculado no Facebook.

Como se vê,  a peça publicitária não deixa dúvidas quanto à

vinculação do evento  ao Professor  Alcides,  inclusive colocando o s  logan “  Um  

nome de confiança em Goiás”,  o que faz fixar no imaginário dos agraciados o

nome do doador.

E não há como falar que o referido projeto, em verdade, estava

sendo realizado por  intermédio  da loja  Bazar  Professor  Alcides,  que inclusive

existe,  porém, não é crível que ela seja a real patrocinadora do evento. Aliás,

buscando verificar o porte e a natureza da referida pessoa jurídica, foi possível
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concluir que Bazar Professor Alcides é o nome fantasia de uma loja de comércio

varejista situada no  município de Aparecida de Goiânia/GO2,  especializada em

papelaria e material escolar, além de vender roupas, sapatos e itens esportivos,

sem ter qualquer filial nos municípios abarcados pelo evento.

Ademais, pelas próprias fotos constantes na internet e página

do Facebook a loja Bazar Professor Alcides aparenta possuir pequeno porte de

varejo  local,  que  sequer  possui  site  na  internet  (consta:

http://bazarprofessoralcides.com.br/ - página em construção).

Assim, não é crível atribuir a ela a autoria dos eventos, já que

(a) não  há  razoabilidade em uma  loja  varejista  de  Aparecida  de  Goiânia ser

patrocinadora (muito  menos  a  principal,  em grande  destaque)  de  evento

assistencialista de grande dimensão realizado  nos interiores goianos,  onde não

detém filial (loja); (b) que a referida empresa (loja) contém em seu nome fantasia

o  mesmo nome (inclusive de urna) do  notório pré-candidato Professor Alcides,

que se encontra em fase de ativa pré-campanha percorrendo o interior do Estado

de Goiás; e (c) a proximidade do pleito eleitoral de 2018 (menos de seis meses),

quando o projeto era executado ativamente.

Nesse contexto, diante da constatação da referida estratégia

eleitoreira ilícita,  a Procuradoria Regional Eleitoral  expediu-se recomendação a

ALCIDES RIBEIRO FILHO – cujo prazo para acatamento ou não findou-se no dia

30/04/18, com o intuito de fazer cessar os atos promocionais de sua pessoa (à

época  notório  pré-candidato),  em  período  próximo  às  eleições,  de  forma  a

vinculá-lo e associá-lo à distribuição de bens e serviços gratuitos aos eleitores de

Goiás, além de solicitar informações sobre a execução do projeto social UNIFAN

em sua cidade; foi  realizada a visita  in  loco em duas edições do mencionado

projeto social.

2 Endereço: R. Pindorama, Quadra 41 A, Lotes 01 e 02, s/n - Vila Brasilia, Aparecida de 
Goiânia - GO, 74905-760.
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Em que pesem as reiteradas comunicações realizadas com o

representado,  este  somente  em  16/05/2018  protocolou  na  PRE  petição

informando acatamento da recomendação, inclusive já no evento realizado em

Morrinhos/GO. Ocorre que,  diante das informações colhidas ao longo do PPE o

que  se  percebe  é  que,    muito  embora  tenha  informado  o  acatamento  da  

recomendação, na prática, o réu continuou com a promoção de sua pessoa,

– inclusive com discursos -, nos referidos eventos de distribuição de bens

aos eleitores por intermédio da pessoa jurídica UNIFAN, que controla; de

forma a  revelar  verdadeira     estratégia  ilícita  de  pré-campanha   em face  da  

proximidade do pleito eleitoral, com utilização indevida de seu poder econômico.

Ora, tal circunstância denotou sua intenção eleitoreira de se

promover pessoalmente perante o eleitorado por intermédio de doação de

bens  e  serviços a  estes  em período  próximo  às  eleições,  como  verdadeira

estratégia  abusiva  de  captação  dos  votos dos  eleitores  agraciados  com  as

benesses, usando para tanto de pessoas jurídicas por ele controladas (UNIFAN e

Bazar Professor Alcides). 

Com efeito,  no dia  12  de maio foi  realizada uma edição no

município de Aloândia/GO, que contou com a presença do candidato eleito, e foi

possível  perceber  a  existência  de  diversos  funcionários  uniformizados  com

camisetas que dão destaque ao “Bazar professor Alcides:   um nome de confiança  

em Goiás”. 
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A propósito, segue postagem realizada na página profissional

de ALCIDES RIBEIRO FILHO informando a ocorrência de mais uma edição do

Projeto UNIFAN em sua cidade3.

Outrossim,  pelo que se apurou, o mencionado evento tem

sido  utilizado  para     promover  a  exaltação  das  qualidades  pessoais  do  

representado  ao  mesmo  tempo  em  que  oferece  gratuitamente  bens  e

serviços à população das cidades por onde passa.  O caráter eleitoreiro é

nítido e escancarado.

Nas fotos a seguir, coletadas de diligências in loco, páginas de

redes sociais e inclusive em sítio oficial de Prefeitura é possível perceber como o

evento  é  organizado.  É  montada  uma  grande  tenda,  em que  são  colocados

banners   com os serviços à disposição da população, também é construído uma  

espécie de palco onde são realizados os discursos promovendo o representado,

3 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1721215794634127/1721214257967614/?
type=3. Acesso em 16/05/2018.
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além  da  fixação  de  diversos  cartazes  trazendo  o  nome  Professor  Alcides  e

veículos estacionados próximos ao local que também trazem o slogan e o nome

do representado. Confira-se:

i) evento em Quirinópolis – 01/05/2018

i) evento em Morrinhos – dia 06/05/2018:
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iii) evento em Aloândia – dia 12/05/20184

Ora, pelas circunstâncias apuradas, o intuito ao distribuir as

benesses ao eleitorado foi o de fixar o nome do Professor Alcides perante

os agraciados,  tanto que na quase, totalidade dos áudios juntados no PPE

em  anexo,  é  possível  perceber  que  as  falam  buscam  promover

pessoalmente o representado. 

Além  disso,  o  slogan  “Professor  Alcides:  Um  nome  de

confiança em Goiá  s  ” tem sido levado aos quatro cantos de Goiás para que todos

possam ver, além de estar em destaque nos eventos assistencialistas.

Nesse ponto, registre-se que o slogan não se refere apenas à

marca  da  empresa  Bazar  Professor  Alcides,  pois  constata-se  em  recente

4 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1721215794634127/1721214081300965/?
type=3. Acesso em 16/05/2018.
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postagem na rede social  Facebook, que na página pessoal do candidato consta

foto  do    escritório  político  do representado   em que,  novamente,    aparece  a  

referida  marca  e  slogan,  também  utilizado  na  atuação  política  do  pré-

candidato. Confira-se5:

5 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1724597330962640/1724596734296033/?
type=3. Acesso em 16/05/2018.
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Além disso, também foi verificado que, o então pré-candidato

se utilizou reiteradamente de sua empresa Bazar Professor Alcides,  para

propagar o slogan que o traz como nome de confiança em Goiás.  E isso

aconteceu não somente no Projeto UNIFAN em sua cidade,  mas também em

outros eventos, conforme seguem imagens abaixo retiradas do perfil profissional

“Professor Alcides”, na rede Facebook6:

a) evento Aparecida é Show – dia 13/05/20187;

b)  evento  “1ª  Copa  de  Futebol  Bazar  do  Professor

Alcides”8;

6Disponível em: https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/. Acesso em 16/05/2018.
7 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723037977785242/1723037371118636/?
type=3. Acesso em 16/05/2018
8 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/pcb.1723041897784850/1723041694451537/?
type=3&theater. Acesso em 16/05/2018.
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c) Café  da  manhã  com  Associação  de  Mães  do  Jardim

Tiradentes9

Como se vê, não há dúvidas de que o representado se utilizou

de seu grande poder econômico e de suas empresas, que contém seu nome de

urna (Bazar Professor Alcides), para se promover pessoalmente, o colocando

em destaque e como “um nome de confiança em Goiás”.

E a situação se revela ainda mais grave quando se conclui

que a utilização de eventos assistencialistas promovidos por uma de suas

empresas (UNIFAN) era de fato para que fosse dada uma superexposição à

figura  do  então  pré-candidato  aos  eleitores  e  de  seu  nome  de  urna

(Professor  Alcides),  fazendo  a  associação  de  seu  nome  de  urna  com  a

distribuição  dos  bens  e  vantagens.  E,  além  disso,  naqueles  atos eram

distribuídos  benesses  (assistência  médica,  jurídica,  serviços  estéticos,

brincadeiras etc.) à população (eleitores) dos municípios goianos.

Tal  conclusão  está  firmemente  ancorada  nos  elementos

coligidos no procedimento preparatório anexo. Com efeito, o relatório elaborado

pelo  i.  Promotor  Eleitoral  da  22ª  Zona  Eleitoral,  em  acompanhamento  a

edição promovida em Morrinhos no dia 06/05/2018, é claro em destacar esta

9 Disponível em: 
https://business.facebook.com/ProfessorAlcides/photos/a.636583966430654.1073741830.529741837114868
/1721003294655377/?type=3&theater. Acesso em 16.05.2018.
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promoção pessoal de ALCIDES RIBEIRO FILHO no evento de distribuição de

bens e serviços  aos eleitores.  Inclusive,  chama a  atenção o fato de que

quando o Promotor se apresentou ao evento as práticas de exaltação do

pré-candidato cessaram. 

Como se vê, em que pese o representado ter afirmado que

havia acatado a recomendação expedida pela PRE/GO, inclusive no mencionado

evento em que o representante do  Parquet eleitoral esteve presente, não foi o

que aconteceu.

E  a  situação  foi  a  mesma no evento  de  distribuição  de

bens  e  serviços  à  população  de  Quirinópolis  (01/05/2018).  Dos  áudios

gravados  pelos  técnicos  de  transporte  do  Ministério  Público  Federal,  em

cumprimento  à  ordem de  diligência  expedida  pela  PRE,  é  possível  perceber

claramente que a todo momento buscou-se exaltar as qualidades pessoais e

exaltar o pré-candidato Professor ALCIDES, e não a pessoa jurídica UNIFAN.

Ou seja, os eventos assistencialistas estavam sendo feitos para promover a

pessoa física do controlador da UNIFAN (que é notório pré-candidato), e não

a pessoa jurídica UNIFAN,  a revelar verdadeira estratégia eleitoreira ilícita

que afetou a normalidade e legitimidade das eleições a persistir tal conduta
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abusiva  do  poderio  econômico  do  investigado  em  período  próximo  as

eleições.

Para uma melhor sistematização dos fatos,  confira-se trecho

das degravações, juntadas no PPE e anexas à petição inicial.

i) WhatsApp Audio 2018-05-11 at 15.56.38 (1)

Interlocutor  (22''): (…)  Parabéns  Professor  Alcides,  porque  nós

sabemos que esse Projeto da UNIFAN  tem atendido todo o Estado

de Goiás.  E hoje chega a Quirinópolis para atender nossa família

quirinopolense.

Cinatra (coordenadora do Renda Cidadão em Quirinópolis - 45''): (…)

Cumprimento  o  Alcides,  com  alegria,  o  Professor  Alcides.

Quirinópolis  agradece  esse  empenho  social,  aqui  hoje  foram

realizados exames, a questão da saúde é uma coisa preocupante e

necessária. 

Ronivon Ferreira – assessor do Governador (4'): (…) Parabenizar o

Sr. Por esse coração humano, que o Sr. É um cidadão que tem

muito amor e eu admiro muito o Sr. Pelo amor que o Sr. Tem pela

mãe  do  Sr.  O  Sr.  Faz  questão  de  postar  foto,  colocar  no

outdoor(....)  (5'55'') agradecer o Sr. E dizer que o Sr. Tem uma equipe

maravilhosa, o Dareli chegou ontem, tá aqui, habilidoso, cuida de todo

mundo, o piloto, é o Erick, toda a equipe do Sr. Agradecer o Sr. Por tá

ajudando a cidade,  eu sei que o Sr. Vai ajudar muito, o Sr. Teve a

poucos dias aqui, visitou a infraestrutura e ficou encantado com a

cidade,  Quirinópolis  tem  UTI  que  tá  parada... que  pode  esse

projeto aí da medicina ajudar... tem o US, o Credec, as UPS, a UPA,

tá sendo instalada a hemodiálise em nosso município, que tá em fase

de implantação,  tem o hospital  municipal  (…)  Nós queremos mais,

nós sabe que o Sr. É uma pessoa muito influente professor, tem

hotel também, tem muita empresa, tem uma universidade na Bahia,
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duas universidades, mestrado, doutorado em Portugal, tá ali  em

Aparecida,  o  Sr.  Conta  a  história  do  Sr.  É  muito  bonita.

(...)Professor,  aqui  foi  encontrada  em quirinópolis,  água  quente,

48º  graus,  que  da  pra  abastecer  toda  a  cidade.  Nós  queremos,

Professor, pela influência, pela amizade, para o Sr. Ajudar a atrair

investidor  pra  a  questão  de  turismo(...). Nós  temos  um  sonho

também de atrair pra cá confecção, porque amanhã nossos jovens vão

crescendo e precisam de mais emprego. (…) Nós temos lutado muito

por esse município, sabemos que o Sr. Pode ajudar muito e vamos

estar juntos para um futuro melhor.

ii) WhatsApp Audio 2018-05-11 at 15.56.38 (2)

Ângelo Rosa – ex-deputado e chefe de gabinete da PGE – 2'20'' (…)

- Quero dizer da nossa alegria de receber hoje em Quirinópolis o

Professor  Alcides. Eu  como  estou  há  muito  tempo  fora,  tinha

ouvido falar por fora do seu crescimento do Professor Alcides, da

amizade que tem com todas as autoridades do Estado e sobretudo da

grandiosidade  de  seu  projeto  empresarial  do  complexo  de  ensino

superior  em  Goiás,  no  Tocantins,  na  Bahia,  em  Portugal...  E

principalmente eu queria dizer para vocês porque as autoridades em

Goiás, em todo Estado gostam do Professor Alcides. É por causa disso,

o  seu  complexo  universitário  cresceu  e  ele  devolve  com  a

responsabilidade social devolve a população de Goiás, fazendo o 50º

ou  49º  projeto  de  prestação  de  serviço  social  é  a  empresa  dele,

prestando serviço, dizendo a que veio, assumindo a responsabilidade

pelas pessoas que mais precisam.  Então, é uma grande alegria pra

nós,  ter  o  Prof.  Alcides  aqui  conosco.  Nós  esperamos  que  ele

esteja muitas outras vezes trazendo o Projeto UNIFAN e trazendo

outros futuros benefícios,  porque ele é um grande intermediário

hoje no Governo em todo o estado de Goiás, em Brasília também.

Então  eu  saúdo,  com  muito  respeito,  a  presença  do  Professor

Alcides aqui conosco.

iii) WhatsApp Audio 2018-05-11 at 15.56.38 (3)
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Avenir (Presidente do Conselho municipal de segurança – 2'51'') –

É uma satisfação grande estar aqui com o Professor Alcides e o

Ronivan,  que  não  mediram  esforços  para  estarem  trazendo

benefícios para a nossa cidade. É hábito né, desse empresário de

estar fazendo esse tipo de procedimento, a gente agradece muito.

Mais de 50 vezes, não é? Que o deputado vem e já é participação

em várias cidades. Espero que realmente Quirinópolis fique na sua

rota, que o Sr. Consiga se instalar aqui e por acaso a gente vai tá

encaminhando a ele e ao Ronivon mais dois projetos: um ligado a

segurança  pública  e  outro  ligado  a  educação.  São  projetos

interessantes, que com certeza. 

Portanto,  patente  que  os    eventos  de  distribuição  

assistencialista  de  bens e  serviços  à  população   goiana foram palanque  e  

palco de discursos exaltando a pessoa do Professor ALCIDES (pré-candidato)

aos eleitores agraciados com as benesses distribuídas nos eventos,    inclusive  

com menção indireta ao pleito eleitoral   (“sabemos que o Sr. Pode ajudar muito  

e vamos estar juntos para um futuro melhor”) e a projetos políticos (sergurança e

educação), com .

Além  disso,  outra  circunstância  que  comprovou  o  caráter

eleitoreiro  dos  eventos diz  respeito  ao  vídeo  juntado  no PPE anexo,  no  qual

durante a 46ª edição do Projeto UNIFAN em sua cidade (evento de distribuição

de bens e serviços à população),  o investigado Professor ALCIDES aparece

entre dois interlocutores, que ressaltam as características dele e reforçam

seus apoios ao referido pré-candidato ao cargo de Deputado Federal nas

eleições de 2018. Confira-se:

Degravação  do  vídeo

30575522_588346628196315_160167873157791744_n.mp4
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Interlocutor 1 (a esquerda do vídeo – supostamente Marcos– fala aos

44'')  –  Parabenizar  o Professor  Alcides por  esse grande trabalho

feito com o Professor Geraldin,  de trazer para nossa comunidade de

Goianápolis,  comunidade  carente,  que  necessita,  a  gente  tem

acompanhado isso aí no dia a dia (…) e pra nós é de grande valia e

a nossa comunidade necessita disso, Professor Alcides, o Sr. Tem

feito,  não só Goianápolis,  feito  Goiânia,  Anapolis,  toda região,  e que

Deus  abençoe  o  Sr.  Nesse  grande  projeto,  Marcos  é  um  grande

parceiro do Sr. Nesse projeto. Conte comigo sempre, professor.

Iterlocutor 2 (a direita do vídeo – supostamente Professor Geraldinho):

Eu quero agradecer também a todos os moradores de Goianápolis, ao

professor Alcides, nessa 46ª edição do projeto está sendo um sucesso.

Com a graça de Deus,  e Marcos  e o professor  Alcides...o Sr.  Pode

contar  com  meu  apoio  nessa  trajetória  política,  e  com  certeza,

Aparecida,  Goiás  e  todo  o  Brasil  vai  ganhar  com  sua  pré-

candidatura  e  sua  eleição...  vamos  renovar  aquela  Câmara  dos

Deputados Federais, porque o Brasil merece e Aparecida merece. 

De  todos  os  elementos  coletados  é  possível concluir  que

ALCIDES RIBEIRO FILHO (Professor ALCIDES) se utilizou de suas empresas

UNIFAN e “Bazar Professor Alcides”,  em pleno ano eleitoral, para se promover

pessoalmente  perante  o  eleitorado  mediante  distribuição  de  bens  e  serviços

gratuitos  aos  eleitores,  sendo  que  referidos  eventos  assistencialistas  foram

utilizados para montar palanques nos quais eram destacadas suas conquistas

pessoais e feitas a exaltação de sua pessoa aos eleitores,  ao tempo em que

estes recebiam bens e vantagens (ou seja, com evidente finalidade eleitoral).

E  diga-se  mais,  conforme  já  mencionado,  tal  tática  não  se

restringiu  ao  referido  projeto,  já  que,  conforme  mencionado,  o  nome

“Professor Alcides: um nome de confiança em Goiás”, tem circulado e sido

levado em vários eventos no Estado de Goiás.
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Nesse  particular,  é  preciso  contextualizar  que  uma  ação

dessas  em  pleno  período  de  pré-campanha,  que  tem  ganhado  o

protagonismo da disputa eleitoral  ,   em razão dos parcos 45 dias de campanha

eleitoral,  desequilibra  sobremaneira  a  igualdade  na  disputa,  dando  força

para o uso do poder econômico na fase de pré-campanha, que sequer é

possível de ter fiscalização dos recursos financeiros empregados. 

Com  efeito,  somente  após  a  expedição  de  duas

recomendações (nº 26/2018 e 42/2018), além de requisição de informações junto

ao investigado, bem como expedição de ordem de serviço para averiguação dos

eventos (onde se constatou o descumprimento da primeira recomendação), além

de contar com a colaboração dos Promotores Eleitorais para atuação  in loco, que

no  dia  28.06.2018,  o  representado  cessou  as  referidas  atividades  ilícitas,  ao

menos na modalidade assistencialista do aqui narrado.

Entretanto,  naquela  altura,  mais  da  metade  dos  eventos  já

havia sido realizados,  conforme  cronograma informado pelo próprio candidato,

que diga-se de passagem tem indícios de falsidade, já que as datas e localidades

informadas não foram, em vários momentos, fidedignas com a realidade. 

Como  exemplo  podemos  citar  o  Ofício  nº  76.2018  -  PJ-

Porangatu, de 18.06.2018, em que o i. Promotor Eleitoral informa que o evento de

Montividiu  do  Norte  não  ocorreu,  entretanto,  em  consulta  realizada  ao  sítio

eletrônico do  Facebook,  foi  constatado,  no dia 19.06.2018,  que já tinham sido

realizados três eventos, um na cidade de Itapaci (que pelo calendário só iria ser

realizado em 01.07),  em Aparecida  de Goiânia  no  Jardim Bonanza  e  Parque

Veiga Jardim e Goiânia (St. Perim). Para fins de comparação, segue calendário

de execução informado pelo réu.
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Assim, no caso, apurou-se que  uma pessoa jurídica (fonte

vedada  de  financiamento  de  campanha)  bancou  diversos  eventos

assistencialistas  de  distribuição  de  bens  e  serviços  à  população  com

evidente  finalidade  eleitoreira  de  promover  a  pessoa  física  de  seu

controlador – candidato eleito - perante o eleitorado em período próximo às

eleições, o que a toda evidência foi apto a configurar um quadro de abuso

de poder econômico, de  enorme gravidade, nos termos do art. 14, § 9º, da

Constituição Federal e do art. 22, XVI, da LC 64/90.

Entretanto, as condutas ilícitas caracterizadoras de abuso de

poder econômico, não se resumiram aos referidos fatos (que por si  só já são

deveras graves), mas também por outros fatos ilícitos, que devem ser analisados

em conjunto. Vejamos.

I.II – PROPAGANDA ELEITORAL NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIFAN.
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Em reforço aos argumentos aqui  utilizados,  verifica-se ainda

que, durante o período de campanha, o Professor ALCIDES, continuou utilizando-

se da estrutura da UNIFAN com o fim de fazer sua campanha política, inclusive

com funcionários  da  instituição  utilizando,  durante  período  letivo,  adesivos  do

candidato,  fato  que  também  foi  constatado  em  seus  carros,  que  ficavam  no

estacionamento  da  faculdade,  o  que  revela  um  ato  massivo  de  propaganda

eleitoral em bem de uso comum, conforme constatado pelo agente de segurança

institucional  do  MPF/GO  em  diligência  realizada  no  dia  05/09/2018  (certidão

3574/2018, de 05.09.2018, fl. 216 do PPE nº 1.18.000.001218.2018-29 – anexo):

“Chegando  ao  local,  percorri  todas  as  dependências  internas  da

Faculdade  Alfredo  Nasser,  onde  tirei  várias  fotos,  que  seguem  em

anexo.  Percorri  também a parte  externa da instituição,  onde registrei

fotos da fachada da faculdade. Seguindo solicitação do memorando da

P.R.E., as principais áreas de uso comum também foram fotografadas,

bem  como  os  murais  internos,  onde  não  foram  constatadas

irregularidades  em relação à veiculação de propaganda  eleitoral.  Em

relação  ao  estacionamento  dos  funcionários  (dentro  da  instituição),

constatei a existência de vários veículos portanto propaganda eleitoral

nos vidros traseiros, sempre do candidato Alcides Ribeiro Filho (número

1170), conforme fotos em anexo.

Em relação aos funcionários da instituição, constatei que vários deles

estavam  trabalhando  com  adesivos  do  candidato  Alcides  Rodrigues

colados no peito. De maneira velada,  consegui  tirar  a foto de alguns

deles,  inclusive  na  recepção  da  faculdade  e  na  porta  da  Sala  de

Professores.”

Confira-se,  no  detalhe,  fotos  tiradas  em  cumprimento  da

referida diligência:

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional Eleitoral em Goiás
Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120

Fone (62) 3243-5311- Fax (62) 3243-5312   Homepage: www.prgo.mpf.mp.br 
20

http://www.prgo.mpf.mp.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

Assim,  não  há  dúvidas  de  que  ALCIDES  RIBEIRO  FILHO

utilizou-se de seu poderio econômico, notadamente mediante a utilização de suas

empresas, de seu corpo de funcionários, tanto na fase de pré-campanha quanto

da de campanha eleitoral, circunstância que revela a devida gravidade dos fatos

aqui  comprovados,  com  contornos  de  abuso  de  poder  econômico,  que

seguramente afetou a normalidade e a legitimidade das eleições e a isonomia na

disputa eleitoral.

I.IV  –  DA  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS  DO  CANDIDATO.  OCORRÊNCIA  DE

CAIXA 2 (PC-0602858-67.2018.6.09.0000).

Além das condutas ilícitas já expostas nos tópicos anteriores,

verifica-se também que o candidato não tratou com a devida transparência e

lisura a arrecadação e gastos eleitorais, como se infere de seu processo de
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prestação  de  contas,  de  modo  que,  mesmo  após  auditoria  preliminar,  a

apresentação  de  justificativas  e  de  contas  retificadoras  (nº

011700600000GO9093626 e nº 011700600000GO2307284), a unidade técnica,

apresentou  parecer  pelo  julgamento  das  contas  como  não  prestadas,  com

determinação  de  recolhimento  ao  erário  dos  recursos  oriundos  do  Fundo

Partidário  que não possuam documentação que comprove a regularidade dos

gastos efetuados com tais recursos (ID 1284940).

No parecer lançado pelo órgão técnico do TRE/O – ASEPA,  que

opinou pelo julgamento das contas apresentadas como não prestadas, concluiu-

se pela existência de irregularidades graves que macularam mais da metade

do valor total empregado que conseguiu-se apurar (ID 1284940),  inclusive

evidenciando a prática de Caixa 02, ou seja, com captação e gasto ilícito de

recursos  e  abuso  de  poder  econômico. Confira-se  mais  especificamente,

litteris:
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Portanto,  verifica-se  que  foram  constatadas  irregularidades

graves na prestação de contas do candidato,  notadamente pela apresentação

incompleta de extratos bancários (item 2.1) e de documentos a demonstrarem a

regularidade  do  uso  dos  recursos  públicos  do  Fundo  Partidário  e  do  Fundo

Especial de Financiamento de Campanha.

Verificou-se,  também,  grave  irregularidade,  no  tocante  à

utilização e comprovação de recursos oriundos do Fundo Partidário, no montante

de  R$  51.404,20  (cinquenta  e  um  mil,  quatrocentos  e  quatro  reais  e  vinte

centavos) - item 2.1, "a".3; de R$ 348.025,00 (trezentos e quarenta e oito mil e

vinte e cinco reais) - item 2.1 "c.".2; R$ 91.800,00 (noventa e um mil e oitocentos

reais) - item 2.1 "c".3.

O  mesmo  foi  constatado  em  relação  à  utilização  e

comprovação de recursos do  Fundo Especial de Financiamento de Campanha

(FEFC), no montante de R$ 21.200,00 (vinte e um mil e duzentos reais) - item 2.1

"c".1.

Além disso, foram constatadas irregularidades relativas ao mau

uso de recursos de ambos os Fundos Partidário e do FEFC, no montante de R$

9.500,00  (nove  mil  e  quinhentos  reais)  -  item 2.1  "c".4  -  e  de  R$  59.000,00

(cinquenta e nove mil reais) - item 3.3.
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Tais  irregularidades,  somadas,  totalizam  o  montante  R$

580.929,20 (quinhentos e oitenta mil, novecentos e vinte e nove).

Dessa forma, detectou-se a omissão de gastos eleitorais, haja

vista não ter havido apresentação de documentos e dados que esclareçam todas

as circunstâncias do destino da verba oriunda dos referidos fundos, além de seu

mau uso  e  pagamento  repetido  de despesas, conforme apontado  no  parecer

técnico conclusivo.

Tais  circunstâncias  inviabilizaram  o  mapeamento  pela

fiscalização da Justiça Eleitoral     dos recursos arrecadados e  aplicados,  já  que  

grande parte  dos gastos  da campanha  não pode  ser  examinada por  falta  de

lastro.

Em que pese a dificuldade de mapeamento acima explicitada,

foi  possível  verificar,  ainda,  através  de  circularização  realizada  pela  Justiça

Eleitoral,  a  omissão  de  despesas equivalentes  a  54  notas  fiscais  não

registradas  na  prestação  de  contas,  no  valor  total  de  R$  380.135,54

(trezentos  e  oitenta  mil,  cento  e  trinta  e  cinco  reais  e  cinquenta  e  quatro

centavos), somando-se às inúmeras irregularidades já detectadas (item 3.5.1), de

forma  a  evidenciar  o  uso  de  Caixa  02  (recursos  não  contabilizados  na

prestação de contas) para o pagamento das referidas despesas omitidas.

Outrossim, importante aqui frisar, irregularidade que salta aos

olhos,  em razão  da  detecção  de  que  o demandado excedeu o limite  legal

imposto no art.  6º,  inciso I,  da Resolução TSE nº 23.553/2017 no vultoso

valor de   R$      830.842,00 (oitocentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e dois  

reais),  o  que  acarreta  aplicação  de  multa  prevista  no  art.  8ª  da  mesma

Resolução, que assim dispõe, in verbis:
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Art.  8º  Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita os

responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%

(cem por  cento)  da quantia que exceder  o limite estabelecido,  a

qual  deverá  ser  recolhida  no  prazo  de  cinco  dias  úteis  contados  da

intimação da decisão judicial, podendo os responsáveis responder ainda

por  abuso  do  poder  econômico,  na  forma  do  art.  22  da  Lei

Complementar  nº  64/1990,  sem prejuízo  de  outras  sanções  cabíveis

(Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

Nesse contexto, pode-se afirmar que a totalidade da campanha

do candidato, bem como de sua pré-campanha, foi realizada com forte influência

ilícita do poder econômico, o qual era perceptível que não poderia se enquadrar

nos limites globais de campanha autorizados pelo TSE,  tanto que o candidato

demandado  extrapolou  ilicitamente  os  gastos  de  campanha  em    R$     

830.842,00 (oitocentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e dois reais), ou

seja, excedeu em 33% o limitem legal máximo permitido de gastos.

Ademais, ainda que se leve em consideração os critérios

adotados pelo TRE/GO no julgamento das contas, e não do órgão técnico,

tem-se  uma  extrapolação  de  R$  550.254,06  (quinhentos  e  cinquenta  mil

duzentos e cinquenta e quatro reais e seis centavos) acima do teto legal

previsto no   art. 6º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017;   ou seja, um  

elevadíssimo  excesso  de  22,01%  do  limite  máximo  legal  permitido  para

emprego de recurso financeiros na campanha.

Portanto,  nesse  ponto,  por  qualquer  ângulo  que  se  olhe  a

questão,  tem-se uma conduta gravíssima de gasto ilícito de recursos muito

acima  do  permitido  legalmente,  com  evidente  quebra  de  isonomia  em

relação aos demais candidatos,  o que também evidencia,  por si  só,  uma

situação de abuso de poder econômico.
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Na  mesma  esteira,  várias  das  referidas  irregularidades  e

condutas ilícitas abusivas de captação e gasto ilícito de recursos também foram

reconhecidas pelo TRE/GO no julgamento das contas do candidato demandado

(PC-0602858-67.2018.6.09.0000)  que,  por  unanimidade,  DESAPROVOU suas

contas,  tendo  assentado  o  voto-condutor  da  lavra  do  Juiz  RODRIGO  DA

SILVEIRA, verbis:

“Passo  ao exame das irregularidades  apontadas  no parecer

técnico conclusivo.

a)  descumprimento  quanto  à  entrega  dos  relatórios

financeiros de campanha no prazo estabelecido pelo artigo 50,

I, da Resolução TSE 23.553/2017;

Determina o artigo 50, I, da Resolução TSE 23.553/2017, que

os partidos políticos e os candidatos  devem, no prazo de até 72

(setenta  e  duas)  horas,  entregarem  à  Justiça  Eleitoral  os  dados

relativos aos recursos financeiros recebidos. Veja-se:

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;

É  fato  que  o  candidato  não  cumpriu  o  dispositivo  legal,

contudo vislumbro tratar-se de falha meramente formal, que não tem

o  condão  de  comprometer  a  lisura,  porquanto  a  apresentação

intempestiva  dos  relatórios  não  impediu  que  a  Justiça  Eleitoral

procedesse  ao  exame  da  origem  e  destinação  dos  recursos,

consoante precedentes desta Corte Eleitoral para essas eleições.

Destarte, considero que a falha, isoladamente, não possui o

condão de macular as contas.

b) tramitação de valores do Fundo Partidário e do Fundo

Especial  de  Financiamento  de  Campanha  Eleitoral  fora  das

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional Eleitoral em Goiás
Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120

Fone (62) 3243-5311- Fax (62) 3243-5312   Homepage: www.prgo.mpf.mp.br 
44

http://www.prgo.mpf.mp.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art28
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9504.htm#art28


MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

contas específicas (recursos do FP foram depositados no FEFC

e vice-versa);

A legislação eleitoral determina a abertura de 03 (três) contas

bancárias  para  movimentações  de  recursos  financeiros  nas

campanhas  eleitorais,  exatamente  para  se  evitar  confusão  na

destinação de tais recursos. É o que prevê os artigos 10 e 11 da

Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:

Art. 10. 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.

Art. 11. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas

bancárias  distintas  e  específicas  para  o  recebimento  e  a

utilização  de  recursos  oriundos  do  Fundo  de  Assistência

Financeira  aos  Partidos  Políticos  (Fundo  Partidário)  e  para

aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de

Campanha  (FEFC),  na  hipótese  de  repasse  de  recursos  dessas

espécies.

(...)

§ 2º É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de

Financiamento de Campanha (FEFC) para as contas "Doações

para Campanha" e "Fundo Partidário".

No  presente  caso,  a  Unidade  Técnica  apontou  que  houve

movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Campanha para a conta bancária do Fundo Partidário e vice-versa,

sendo lançado pelo candidato o valor de R$ 190.000,00 oriundo do

Fundo Partidário como sendo do FEFC e R$ 822.040,00 oriundo do

FEFC como sendo do Fundo Partidário, contrariando o art.  11 da

Res. TSE 23.553/2017.

Tal  situação     já  demonstra  um certo despreparo no trato  

dos recursos da campanha eleitoral. Embora isoladamente não

tenha o  condão  de  macular  as  contas,  em conjunto  com as

demais irregularidades detectadas pela ASEPA compromete a

sua regularidade.
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“c”  e  “d”)  divergência  entre  os  extratos  bancários  –

“outros  recursos”  e  “Fundo  Partidário”–  e  a  prestação  de

contas 

A  Unidade  Técnica  apontou  divergências  entre  os  extratos

bancários das contas destinadas a “outros recursos”, oriundos de

doações privadas, e ao Fundo Partidário, e a prestação de contas

do candidato.

Com  efeito,  no  extrato  da  conta  “outros  recursos”  consta

saldo negativo de R$ 2.589,65 (dois mil  duzentos e quinhentos e

oitenta  e  nove  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos),  porém,  na

prestação de contas, de acordo com os lançamentos realizados e

registrados  pelo  candidato,  haveria  um  saldo  positivo  de  R$

101.052,35 (cento e um mil e cinquenta e dois reais e trinta e cinco

centavos).

Como  exemplo  do  descompasso  da  realidade  dos  extratos

com o declarado pelo candidato,  aqueles apresentam valores que

não foram declarados na prestação de contas, no valor total de R$

203.614,77. Já a prestação de contas  apresenta  valores que não

aparecem nos extratos bancários, no valor total de R$ 52.324,11.

Já no extrato bancário do Fundo Partidário um saldo negativo

de R$ 11.785,00 (onze mil setecentos e oitenta e cinco reais) e na

prestação de contas um saldo negativo de R$ 44.135,90 (quarenta e

quatro mil, cento e trinta e cinco reais e noventa centavos).

Aqui  cabe  uma  observação  importante.  Os  extratos

apresentados na segunda prestação de contas retificadora em 18/11

apresentavam um saldo negativo de R$ 4.414,40 em 25/10/18. Já a

terceira e última prestação retificadora traz extrato bancário do dia

04/12  com  o  saldo  negativo  acima  apontado,  quase  dez  vezes

maior.  Contudo,  não  há  extrato  do  período  de  26/10  a  03/12,

impossibilitando  saber  com  o  que  foram  gastos  esses  valores,

inconsistência  grave,  que impede o exercício  da fiscalização pela

Justiça Eleitoral,  inviabilizando o ingresso de informações na base

de dados e a aplicação dos procedimentos técnicos de exame pelo
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Sistema  SPCE,  gerando  prejuízo  ao  controle  social  e  à

transparência na utilização desses recursos.

Tais  situações  são  graves  e,  por  si  sós,  já  possuem     o  

condão de macular as contas apresentadas pelo candidato.

e)  existência  de  cheques  devolvidos  e  não  pagos  (282

cheques);

A Unidade Técnica do Tribunal  detectou     a  existência  de  

282   (duzentos e oitenta e dois) cheques bancários que foram  

devolvidos  por  insuficiência  de  fundos  da  conta  do  Fundo

Partidário,     totalizando R$ 416.300,00 (quatrocentos e dezesseis  

mil  e  trezentos  reais)  de  despesas  não  quitadas,  o  que

representaria 16% (dezesseis por cento) a mais nas despesas

declaradas.

Em  sua  defesa,  o  candidato  afirmou  que  "a  campanha

enfrentou  um  problema  com  a  demora  da  direção  partidária  em

repassar  os recursos tanto do Fundo Partidário  quanto do Fundo

Especial de Campanhas Eleitorais, motivo pelo qual alguns cheques

foram devolvidos por falta de previsão de fundos" e posteriormente

substituídos por outros.

A     alegação do candidato     não procede,  posto  que a primeira  

movimentação bancária na conta do Fundo Partidário em análise foi

a transferência eletrônica da doação realizada pelo Partido no valor

de R$ 822.040,00,  em    14/09  ,  única receita  da conta,  enquanto     a  

devolução  do primeiro  cheque  se  deu     em    08/10  ,  quando     a  conta  

bancária já passa a apresentar saldo negativo de R$ 4.414,40, que

sobe para R$ 44.135,90 em 04/12.

Quanto à afirmação de que os cheques foram substituídos por

cheques  de  outra  conta  bancária,  seja  do  Fundo  Especial  seja

Outros Recursos, segundo a Unidade Técnica a análise dos extratos

e  do  declarado  pelo  candidato  na  prestação  demonstra  a

impossibilidade da ocorrência desse fato.

Assim,  a ASEPA não conseguiu identificar a substituição

de todos os cheques devolvidos, de modo que a irregularidade

é grave e, por si só, compromete a regularidade das contas, eis
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que  os  cheques  devolvidos  e  não  pagos,  descontados  os

substituídos,     totalizam o valor de   R$ 389.725,00  .  

f) despesas pagas com recursos do Fundo Partidário e do

FEFC sem a apresentação da documentação comprobatória;

A Unidade Técnica detectou despesas pagas pelos fundos

públicos (Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento

de  Campanha),  sem  que  o  candidato  apresentasse  seus

documentos comprobatórios.

No caso, são 39 (trinta e nove) despesas sem que o candidato

tenha  apresentado  seus  documentos  comprobatórios,  totalizando

R$ 132.225,00   (cento e trinta e dois mil duzentos e vinte e cinco  

reais), relativos ao Fundo Partidário, e 06 despesas não identificada,

somando     R$  13.200,00   do  FEFC,     recursos  que  deverão  ser  

devolvidos pelo candidato.

Tal  irregularidade  é  grave,  imputando,  além  do

comprometimento das contas,  a  devolução do numerário utilizado

pelo candidato.

g)  despesas  pagas  em  duplicidade,  inclusive  com

recursos públicos;

A Unidade Técnica constatou ter havido pagamentos em

duplicidade,  consoante  discriminado  em  tabela  às  páginas

16/17 do parecer conclusivo, ID 1.511.040.

Como o candidato falhou em demonstrar  a substituição dos

cheques,  remanesceu  a  irregularidade,  no  montante  de  R$

1.000,00. (mil reais).

Os  valores  que  foram  pagos  repetidamente  com  recursos

públicos  devem  ser  recolhidos  à  União. Desta  feita,  incorrendo o

candidato  em  má  aplicação  dos  recursos  públicos,  impõe-se a

devolução  do  valor  correspondente  ao  Tesouro  Nacional  no

montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 82, §§

1º e 2º da norma reguladora acima citada.

Tal  irregularidade,  dado  o  seu pequeno  valor,  isoladamente

não teria o condão macular as contas, mas que, em conjunto com

as demais, compromete a regularidade destas.
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h)  Há  valores  que  constam  nos  extratos  bancários  da

conta  do  Fundo  Partidário  mas  não  foram  declarados  na

prestação de contas;

A ASEPA identificou vários lançamentos nos extratos da

conta  do  Fundo  Partidário,  contudo  o  candidato  não  os

declarou na prestação de contas.

Excluída a despesa de R$ 75.000,00, as demais, por não

estarem  na  prestação  de  contas,  são  despesas  sem

comprovação,  que também devem ser recolhidas ao Tesouro

Nacional,    R$  16.800,00    (dezesseis  mil  e  oitocentos  reais),  

termos  do  artigo  82,  §  1º  da  Resolução  TSE  23.553/2017.

Ocorrência não sanada.

i)  despesas  com material  publicitário  em conjunto  com

outros candidatos e não registrados nos autos como doação

estimável em dinheiro;

A Unidade Técnica detectou confecção de materiais feitos em

conjunto  com  outros  candidatos,  mas  as  despesas  não  foram

relacionadas  na prestação de contas  como doação estimável  em

dinheiro.

Neste ponto específico não houve qualquer manifestação do

candidato, de modo que a irregularidade persiste.

j)  divergência  entre  os  dados  dos  fornecedores

constantes  da  prestação  de  contas  e  as  informações

constantes da base de dados da Receita Federal;

A ASEPA constatou a ocorrência de divergência entre dados

dos  fornecedores  relacionados  na  prestação  de  contas  e  as

informações constantes na base de dados da Receita Federal.

Contrariamente  ao  alegado  pelo  candidato,  as

divergências  não  foram  sanadas,  permanecendo  a

inconsistência em 56 (cinquenta e seis) contratos, que consiste

no fato de o CPF não corresponder ao nome do fornecedor que

foi registrado pelo prestador.

Soma-se  a  isso     que  o  prestador  juntou  apenas  17  

(dezessete)  dos  56  contratos  acima  apontados  e  não  juntou
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qualquer documentação relativa ao pessoal contratado, o que

impossibilita  a  aferição  do fornecedor  e  da  regularização  do

contrato efetivado.

Assim,  o  candidato  não  fez  a  correta  identificação  dos

contraentes,  em  afronta  ao  Art.  63  da  Res.  23.553/207-TSE,

gerando irregularidade grave, principalmente ao se considerar

a vultosa quantia envolvida, R$ 128.750,00 (cento e vinte e oito

mil setecentos e cinquenta reais).

Merece  destaque  também  que  28  (vinte  e  oito)  dos

contratados foram pagos com valores do Fundo Partidário ou

do  Fundo  Especial  de  Financiamento  de  Campanha,  no

montante  de  R$  48.000,00  (quarenta  e  oito  mil  reais)  e  R$

11.000,00 (onze mil reais), respectivamente.

Desta  feita,  incorreu  o  candidato  em  má  aplicação  dos

recursos  públicos  no  que  impõe  a  devolução  do  valor

correspondente  ao  Tesouro  Nacional  no  montante  de    R$  

59.000,00   (cinquenta e nove mil reais)  , nos termos do art. 82, §§

1º e 2º da norma reguladora acima citada.

k)  omissões  de  despesas  na  prestação  de  contas  e

aquelas  constantes  da  base  de  dados  da  Justiça  Eleitoral,

obtidas  mediante  circularização e/ou  informações  voluntárias

(página 26);

A Unidade Técnica, mediante o instituto de circularização,

detectou 20 despesas que não foram informadas na prestação

de contas,     no valor total de R$ 197.786,02 (cento e noventa e  

sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos), que

correspondem  a  um  acréscimo  de  7,6  %  no  total  das

despesas,     revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,  

infringindo o que dispõe o art.  56,  I,  g, da Resolução TSE n.

23.553/2017.

Em  sua  defesa,  o  candidato  afirma  que  os  gastos  com

advogados,  no  montante  de  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),

foram desfeitos pela impossibilidade de se pagar com recursos de

campanha.
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Quanto  a  esse  gasto,  razão  assiste  ao  candidato,  posto

que somente os gastos com consultoria jurídica é que se constituem

em gastos de campanha e, por esse motivo, devem ser registrados

na prestação de contas.

Quanto aos gastos com combustível, o candidato afirma que

os gastos de  R$ 1.262,51 (mil duzentos e sessenta e dois reais e

cinquenta e um centavos) já estão englobados na Nota Fiscal. Essa

afirmação coaduna com a jurisprudência desta Corte Eleitoral.

Em  relação  as  duas  despesas com  materiais  gráficos,

totalizando R$ 142.051,00 (cento e quarenta e dois mil e cinquenta

e  um  reais),  o  candidato  afirma  tratar-se  de  quantia  indevida,

conquanto os materiais foram devolvidos aos fornecedores ante a

existência  de  erro  na  confecção  (erros  e  má  qualidade  dos

materiais).

Coaduno  com  o  parecer  técnico  quando  afirma  “não  ser

razoável imaginar que as bandeiras forma rejeitadas e devolvidas à

empresa que arcou com o prejuízo da confecção”.

Ressalte-se  que  há  diversas     notas  emitidas  pelas  

empresas  gráficas,  mas  não  há  nenhuma  menção  a  elas  na

prestação de contas do candidato, muito menos nota fiscal de

devolução de mercadorias.

Destarte,  vislumbro  que  a  irregularidade  persiste  e  tem  o

condão de macular as contas apresentadas.

l)  dívidas  de  campanha  que não foram assumidas  pelo

partido;

As contas do candidato apresentam dívidas não quitadas

e não assumidas  pela  direção  partidária  no  montante  de    R$  

579.314,06  , correspondentes a R$ 2.589,65 (saldo negativo da  

conta Outros),  R$ 44.135,90 (saldo negativo da conta FP), R$

389.278,00 (cheques devolvidos) e     R$ 143.313,51 (despesas não  

declaradas).

Considerando  que  a  receita  total  declarada  foi     de    R$  

2.470.940,00   (toda  gasta)     e  que  as  dívidas  de  campanha  
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somaram  R$  579.314,06,  o  total  de  gastos  chegou  a  R$

3.050.254,06.

Como tal  quantia excede o limite legal  de gastos de R$

2.500.000,00 para a campanha de Deputado Federal, deverá ser

o candidato condenado a pagar a multa prevista no artigo 8º, da

Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:

Art.  8º  Gastar  recursos  além dos  limites  estabelecidos  sujeita  os

responsáveis ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%

(cem por cento) da quantia que exceder o limite estabelecido, a

qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da

intimação da decisão judicial,  podendo os responsáveis  responder

ainda por  abuso do poder econômico,  na forma do  art.  22 da Lei

Complementar nº 64/1990, sem prejuízo de outras sanções cabíveis

(Lei nº 9.504/1997, art. 18-B).

Destarte,  condeno  o  candidato  a  pagar  multa  no  valor

excedido     em   R$ 550.254,06  .  

m)  divergência  entre  a  prestação  parcial  e  a  prestação

final;

Os candidatos e partidos políticos estavam obrigados a entrar

a prestação de contas parcial entre os dias 09 a 13 de setembro,

devendo  conter  todas  as  movimentações  financeiras  realizadas.

Eventuais  omissões  ou  intempestividade  na  prestação  parcial

devem ser objeto de exame quando do julgamento das contas. É o

que  prescreve  o  artigo  50,  II.  §§  4º  e  6º,  da  Resolução  TSE

23.553/2017, in 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):

(...)

II  -  relatório parcial  discriminando as transferências do Fundo

Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

(FEFC),  os  recursos  financeiros  e  os  estimáveis  em  dinheiro

recebidos, bem como os gastos realizados.
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§  4º  A  prestação  de  contas  parcial  de  campanha  deve  ser

encaminhada por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a

13  de  setembro  do  ano  eleitoral,  dela  constando  o  registro  da

movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o

início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

(...)

§  6º  A não  apresentação  tempestiva  da  prestação  de  contas

parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva

movimentação de recursos pode caracterizar infração grave, a

ser  apurada  na  oportunidade  do  julgamento  da  prestação  de

contas final.

Em que pese a prestação de contas parcial não ter informado

arrecadações e gastos, vislumbro que a falha, por si só, não tem o

condão de macular as contas, configurando mera intempestividade,

conquanto  os  valores  foram  devidamente  apresentados  na

prestação  de  contas  finais,  não  prejudicando  o  exame  e  a

transparência das prestações de contas.

n)  a  quantidade  de  veículos  contratados  que  utilizam

gasolina ou etanol é ínfima em comparação ao total de gastos

com tais combustíveis;

O analista de contas ponderou, neste item, que a quantidade

de combustível adquirido seria suficiente para que todos os carros

contratados para a campanha eleitoral rodassem, diariamente, entre

700 a 1000 quilômetros, concluindo ter havido discrepância entre o

gasto com combustível e os veículos contratados.

Trata-se,  à  toda  evidência,  de  mera  ilação.  As  campanhas

eleitorais  utilizam  veículos,  de forma  plenamente  lícita,  além dos

veículos  contratados.  Exemplo  disso,  são  as  carreatas  e  os

passeios  motociclísticos  em  que  os  candidatos  arcam  com  os

valores gastos em combustível.

Ademais, não é razoável pensar que todos os carros possuem

o mesmo rendimento/consumo de combustível, conquanto existem

inúmeras  variáveis,  tais  como  a  regulagem  do  veículo,  o  ar-

condicionado ou mesmo a utilização em carreatas.

Destarte, não vislumbro comprovada qualquer irregularidade.
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o) diversidade de valores pagos ao pessoal componente

da equipe de campanha;

A  Unidade  Técnica  apurou  que  o  candidato  teria  feito

pagamentos  distintos  relativos  a  despesas  com  pessoal  de

campanha eleitoral. Novamente, os técnicos da Corte fazem ilações

sobre irregularidade.

Não  compete  à  esta  Justiça  Especializada,  em  sede  de

Prestação  de  Contas,  verificar  suposta  irregularidade  nos  gastos

com pessoal atinente a pagamentos diferenciados entre os vários

trabalhadores,  mormente  quando  o  candidato  apresenta  os

documentos relativos à contratação e ao pagamento.

Ademais,  as  funções  desempenhadas  por  cabos  eleitorais,

responsáveis pela distribuição de panfletos, são diferentes daqueles

que exercem a função de coordenar equipes. E dentre estes, há de

se considerar,  ainda, o local em que a atividade será exercida,  a

jornada de trabalho e o próprio nível de engajamento na motivação

da militância.

Destarte, não vislumbro a ocorrência, neste ponto, de qualquer

irregularidade.

Esgotadas  as  irregularidades  apontadas  pela  Unidade

Técnica,  cabe,  agora,  examinar  a  questão  pertinente  a  julgar  as

contas como não prestadas ou como prestadas, mas desaprovadas

dadas as irregularidades apontadas.

(…)

Destarte,  entendo  que  as  contas  devem  ser  consideradas

prestadas,  postulado  de  que  foram  apresentados  os  extratos

bancários  e  documentos  mínimos  para  que  a  Unidade  Técnica

pudesse  emitir  não  apenas  o  parecer  preliminar,  mas  02  (dois)

pareceres conclusivos.

Contudo,  devem  as  contas  ser  desaprovadas,  dada  a

quantidade e a natureza das infrações, desaprovadas impondo

ao candidato o dever de restituir a importância de R$ 222.225,00

(duzentos e vinte e dois mil duzentos e vinte e cinco reais) ao

Tesouro Nacional, bem como para condená-lo ao pagamento da
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multa prevista no artigo 8º, da Resolução TSE nº 23.553/2017,

no  montante  de  R$  550.254,06     (quinhentos  e  cinquenta  

mil,     duzentos e cinquenta     e quatro reais e seis centavos).  

Dispositivo

Ante o exposto,  DESAPROVO as contas  apresentadas pelo

candidato  Alcides Ribeiro Filho,  nos termos do artigo 77, IV, da

Resolução  TSE  23.553/2017,  bem  como  determino  restituir  a

importância de R$ 222.225,00 (duzentos e vinte e dois mil duzentos

e vinte e cinco reais) ao Tesouro Nacional, bem como para condeno

o  candidato  ao  pagamento  da  multa  prevista  no  artigo  8º,  da

Resolução  TSE  nº  23.553/2017,  no  montante  de  R$

550.254,06 (quinhentos  e  cinquenta  mil, duzentos  e  cinquenta e

quatro reais e seis centavos).”

Destarte, tem-se na espécie um  grave quadro de captação e

gasto  ilícito  de  recurso  financeiros empregados  na  campanha  eleitoral  do

demandado  ALCIDES RIBEIRO FILHO, haja vista que recursos financeiros –

inclusive  públicos –  foram  empregados  totalmente  ao  arrepio  da  legislação

eleitoral,  até  mesmo  em  situação  reveladora  de  Caixa  02  e  de  elevado

extrapolação do total de gasto permitido aos candidatos, de forma a se ter um

quadro caracterizador de abuso de poder econômico, dada a gravidade de suas

circunstâncias (art. 14, § 10, da CF/88 c/c inciso XVI do art. 22 da LC 64/90).

II  –  DA  REUNIÃO  DE  AÇÃO  ELEITORAIS  PARA  PROCESSAMENTO  E

JULGAMENTO CONJUNTO

Quando as  ações eleitorais  AIJE e AIME são  fundadas nos

mesmos fatos, como ocorre no presente caso, tem-se devem ser  reunidas para

processamento e  julgamento  conjunto,  de  forma  a  evitar-se  julgamentos

conflitantes, de forma a evitar-se julgamentos conflitantes, nos termos do art. 96-

B da Lei nº 9.504/97, incluído pela Lei nº 13.165/2015, verbis:
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Art.  96-B.  Serão  reunidas  para  julgamento  comum  as  ações

eleitorais  propostas  por  partes  diversas  sobre  o  mesmo  fato,

sendo  competente  para  apreciá-las  o  juiz  ou  relator  que  tiver

recebido a primeira.   (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)

§ 1o  O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político

não impede ação do Ministério Público no mesmo sentido.

§ 2o  Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja

decisão ainda não transitou em julgado, será ela apensada ao processo

anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como

litisconsorte no feito principal.

§ 3o  Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja

decisão já  tenha transitado em julgado,  não será ela  conhecida  pelo

juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas.

Portanto, a partir da vigência do  art. 96-B da Lei nº 9.504/97,

tem-se  que  as  ações  eleitorais  que  objetivam  cassação  de  diploma/mandato

eletivo (AIJE e AIME) propostas com base nos mesmos fatos, e que correm sob o

mesmo rito processual, devem ser  reunidas pelo Corregedor Regional Eleitoral

para  processamento e  julgamento  conjunto (art.  22,  inciso  I,  da  LC  64/90),

conforme determina o referido dispositivo legal.

Nesse sentido, confira-se precedente do TRE/GO, verbis:

“AGRAVO  INTERNO.  PRELIMINAR  DE  COMPETÊNCIA  DO

PRESIDENTE  AFASTADA.  DISTRIBUIÇÃO  POR  PREVENÇÃO.

CONEXÃO CONFIGURADA. ARTIGO 96-B DA LEI 9.504/97. AGRAVO

DESPROVIDO.  1.  A  competência  da  douta  presidência,  prevista  no

artigo 36, § 1º, do Regimento Interno desta Corte, se refere à resolução

de  dúvidas  ou  conflitos  que  surgiram  quando  da  distribuição  dos

processos. Não se presta a resolver inconformismos das partes com a

distribuição levada a efeito pela Secretaria da Corte.  2. Havendo, em

duas ou mais ações,  fatos idênticos,  ainda que com capitulação
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legal diversa, ocorre a conexão, devendo as ações ser distribuídas

ao mesmo relator. 3. A Lei 9.504/97, em seu artigo 96-B, é clara ao

determinar  a  reunião  de  ações  que  versarem  sobre  os  mesmos

fatos, ainda que estejam em instâncias distintas. 4. Agravo Interno

desprovido.”  (AGRAVO n 282,  ACÓRDÃO n 79/2018  de 26/02/2018,

Relator(a) FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, Publicação: DJ

- Diário de justiça, Tomo 40, Data 06/03/2018, Página 22/24 )

Nessa  linha  desse  raciocínio,  o  Corregedor-Geral  do  TSE,

Ministro  HERMAN  BEJAMIN,  funcionou  como  Relator,  para  fins  de

processamento e  julgamento  conjunto,  da  AIJE  nº  194358/DF,  da

Representação nº 846/DF (art. 30-A da Lei nº 9.504/97) e da AIME nº 761/DF,

envolvendo os mesmos fatos,  propostas contra DILMA  ROUSSEFF e MICHEL

TEMER (fato público e notório).

Destarte, tem-se que a AIME em epígrafe deve ser distribuída

por prevenção ao Corregedor Regional, para que seja reunida com a  AIJE nº

0603706-54.2018.6.09.0000,  que  envolve  os  mesmos  fatos, para  fins  de

processamento  e  julgamento  conjunto,  nos  termos  do  art.  96-B  da  Lei  nº

9.504/97.

II – DO DIREITO

O art. 14, § 10, da Constituição Federal dispõe, verbis:

“Art.  14.  A soberania  popular  será exercida pelo  sufrágio  universal  e

pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da

lei, mediante: 

(...)
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§  10  -  O  mandato  eletivo  poderá  ser  impugnado  ante  a  Justiça

Eleitoral  no  prazo  de  quinze  dias  contados  da  diplomação,

instruída  a  ação  com  provas  de  abuso  do  poder  econômico,

corrupção ou fraude.” 

Na seara eleitoral, o abuso de poder refere condutas ativas ou

omissivas, singular ou coletivamente considerada, tendente a afetar a igualdade

de  oportunidades  entre  os  concorrentes  em  determinada  eleição  e,

consequentemente, a legitimidade do resultado das urnas. Pode ser de cunho

econômico ou político ou ambos. Nesse sentido, vale a lição de JOSÉ JAIRO

GOMES10, verbis:

“Já foi ressaltado alhures que o conceito de abuso de poder é, em si,

uno  e  indivisível.  Trata-se de  conceito  fluido,  indeterminado,  que,  na

realidade fenomênica, pode assumir contornos diversos. Tais variações

concretas decorrem de sua indeterminação a priori.

Logo, em geral, somente as peculiaridades divisadas no caso concreto

é que permitirão ao intérprete afirmar se esta ou aquela situação real

configura ou não abuso. O conceito é elástico, flexível, podendo ser

preenchido  por  fatos  ou  situações  tão  variados  quanto  os

seguintes:  uso  nocivo  e  distorcido  de  meios  de  comunicação

social; propaganda eleitoral irregular; fornecimento de alimentos,

medicamentos, materiais ou equipamentos agrícolas, utensílios de

uso  pessoal  ou  doméstico,  material  de  construção;  oferta  de

tratamento de saúde; contratação de pessoal em período vedado;

percepção de recursos de fonte proibida; coação moral

Sobre o tema, o TRE/GO, em caso análogo julgado no RE nº

33852, entendeu que a realização de distribuição de bens e serviços à população

por parte de pré-candidatos, objetivando-se promover-se dessa forma perante o

eleitorado,  caracteriza  abuso  de  poder  econômico  (art.  22  da  LC 64/90),  em

acórdão assim ementado, verbis:

10 GOMES, José Jairo. Direito eleitoral. 14. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2018
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“RECURSO  ELEITORAL.  ELEIÇÕES  2016.  AÇÃO  DE

INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL.  ABUSO  DE  PODER

ECONÔMICO.  ARTIGO  22  DA  LEI  COMPLEMENTAR  N.  64/90.

CARACTERIZAÇÃO.  FATOS  ANTERIORES  AO  PERÍODO

ELEITORAL. REALIZAÇÃO DE FESTAS. DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS

BÁSICAS. CONSULTAS MÉDICAS GRATUITAS. DISTRIBUIÇÃO DE

SORVETES.  CONJUNTO  PROBATÓRIO  SUFICIENTE  PARA  A

CONDENAÇÃO.  CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO  DO

RECURSO. 

1.  A  configuração  do  abuso  de  poder  econômico  pode  se  dar

ainda  que  os  fatos  tenham  ocorrido  antes  do  período  eleitoral,

inclusive no ano anterior às eleições. Precedentes.

2.  A distribuição de benesses gratuitas aos eleitores (festas com

shows  e  distribuição  de  brindes  caros,  sorvetes,  consultas

médicas, etc) com a nítida finalidade eleitoreira, e participação de

pré-candidatos, possui gravidade suficiente para afetar a lisura e a

normalidade do pleito eleitoral, e gerar um potencial desequilíbrio

ilícito.

3. O art. 23 da Lei Complementar nº 64/90, cuja constitucionalidade já

foi reconhecida pela Suprema Corte, expressamente estabelece que a

convicção do julgador, nos feitos em que se apuram ilícitos eleitorais,

será  formada  não  apenas  relevando  a  prova  produzida,  mas  fatos

públicos  e  notórios,  bem como  indícios  e  presunções.  [...]¿  (Ac.  de

3.11.2009 no ED-RO nº 2.098, rel. Min. Arnaldo Versiani.).

4. Recurso Eleitoral  conhecido  e desprovido.”  (TRE/GO - RECURSO

ELEITORAL nº 33852, Acórdão nº 203/2017 de 16/03/2017, Relator(a)

FERNANDO  DE  CASTRO  MESQUITA,  Publicação:  DJ  -  Diário  de

justiça, Tomo 51, Data 22/03/2017, Página 22/31)

Na mesma esteira, confira-se precedente do TSE, verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  ELEIÇÕES  2016.

VEREADOR.  AÇÃO  DE  INVESTIGAÇÃO  JUDICIAL  ELEITORAL

(AIJE).ABUSO  DE  PODER  ECONÔMICO.  ART.  22  DA  LC  64/90.
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ASSISTENCIALISMO.  ASSOCIAÇÃO.  ATENDIMENTO  MÉDICO.

FINALIDADE ELEITOREIRA.  CONFIGURAÇÃO. CONDUTA GRAVE.

DESEQUILÍBRIO.  LEGITIMIDADE  DO  PLEITO.  PARIDADE  DE

ARMAS.DESPROVIMENTO.1. Abuso de poder econômico caracteriza-

se pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles públicos

ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e

a  legitimidade  do  pleito  em  benefício  de  determinada

candidatura.Precedentes.  2. Também se verifica abuso na hipótese

de aproveitamento eleitoreiro de instituição filantrópica, sobretudo

quando  usada  em  desvio  de  finalidade,  de  forma  a  afetar  os

postulados  acima  referidos.  Precedentes.  3.  Cabe  à  Justiça

Eleitoral apurar e punir, com rigor, prática de assistencialismo por

pessoa  que,  visando  obter  votos  para  pleito  futuro,  manipula  a

miséria  humana  em  benefício  próprio  ao  aproveitar-se  da

negligência  do  Estado  em  inúmeras  áreas  com  destaque  para

saúde, direito social garantido indistintamente a todos (arts. 6º e

196 da CF/88). 4. A configuração de abuso de poder  independe da

circunstância de o ilícito ter sido praticado dentro ou fora do período

eleitoral.  Precedentes.  5.  Na  espécie,  o  TRE/RN  consignou  que

Mariozan Medeiros dos Anjos, vereador e candidato à reeleição em

2016,  às  vésperas  do  início  da  campanha,  nos  meses  de  abril,

maio e junho, ofereceu de forma gratuita atendimento médico por

meio da Associação das Águas e Comunicações de São José do

Seridó/RN  com  intuito  de  se  promover  e  obter  o  voto  dos

beneficiados pelo ato assistencialista. 6. (...)”

(Recurso Especial  Eleitoral  nº 16298, Acórdão,  Relator(a)  Min.  Jorge

Mussi, Publicação:  DJE de 15/05/2018, Página 32)

Nesse contexto, as práticas apuradas tanto nos procedimentos

extrajudiciais quanto na prestação de contas do candidato revelam verdadeiro e

grave  quadro  de  abuso  de  poder  econômico  por  parte  do  candidato

Professor ALCIDES, que perdurou durante todo o ano de 2018. 
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É que, se observou ao longo do presente ano que o candidato

eleito ALCIDES RIBEIRO FILHO (Professor Alcides)  aproveitou-se de seu alto

poderio  econômico  para  desequilibrar  o  pleito  eleitoral,  plano  arquitetado  de

maneira premeditada e articulada desde antes do período de campanha eleitoral,

de  modo  a  garantir-lhe  a  visibilidade  necessária  a  sagrar-se  eleito  Deputado

Federal em 2018.

Com efeito,  conforme restou provado, as condutas ilícitas se

deram mediante: a) distribuição de benesses à população, de maneira maciça e

indiscriminada, por intermédio de pessoa jurídica,  simultaneamente à realização

de  atos de promoção pessoal em  plena pré-campanha eleitoral,  ou seja,  com

evidente finalidade de conquistar o voto dos eleitores agraciados; b) a utilização

de  estrutura  de  Pessoas  Jurídicas  para  financiamento  da  pré-campanha,

mediante  utilização  de  recursos  humanos,  logomarcas,  além de  recursos  em

espécies destinados ao patrocínio de eventos diversos no Estado e também de

seu projeto UNIFAN na sua cidade; c) aproveitou-se também para, sob o pretexto

de execução de projeto assistencialista da Faculdade Alfredo Nasser, para fazer

seu nome conhecido em todo o Estado de Goiás, já que em todos os eventos

esteve presente, recebeu elogios e foi aclamado pela população;  d) durante a

campanha  eleitoral  observou-se  que  seus  funcionários,  nas  dependências  da

Faculdade  Alfredo  Nasser  andavam  todos  com  adesivos  do  candidato;  f)

apresentação de prestação de contas de fachada, com diversas irregularidades

gravíssimas, tendo a ASEPA do TRE/GO descoberto que, apesar de o candidato

ter declarado gastos na ordem de R$ 2,4 milhões, foram encontradas, mediante

circularização entre os bancos de dados existentes, valores vultosos de despesas

não  declaradas  (ou  seja,  custeadas  por  “Caixa  02”),  bem  como  elevado

extrapolação do total  de gastos  permitidos pela legislação,  em nítida  situação

anti-isonômica de abuso de poder econômico.

Outrossim, sobre a prática de “Caixa 02”, o TSE já assentou

que:
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“(...)  a) O jargão político consagrou a expressão “caixa dois” para

referir-se à prática de manutenção ou movimentação de recursos

financeiros  não  escriturados  ou  falsamente  escriturados  na

contabilidade  de  pessoas  jurídicas  as  mais  diversas,  como

associações,  fundações,  sociedades  comerciais  e  partidos

políticos. b)  Com efeito,  não  existe  em qualquer  recanto  de  nossa

legislação pátria um conceito jurídico-positivo de "caixa dois". À doutrina

coube  o  mister  de  definir  seus  limites  semânticos  no  que  erigiu  as

definições de "sistema paralelo de contabilidade" ou de "movimentação

de capitais sem registro da escrituração" (ROSA, Fábio Bittencourt da.

"O Caixa dois" in Revista do ribunal Regional Federal da 4ª Região, v.

15,  nº  51,  ano  2004,  p.  15).  c)  A  caracterização  da  prática

cognominada de "caixa dois" interdita de per si a incidência dos

postulados fundamentais da proporcionalidade e da razoabilidade

como  parâmetro  normativo  para  aferir  a  relevância  jurídica  do

ilícito, em processos de captação ou gasto ilícito de recursos em

campanhas  eleitorais  (art.  30-A  da  Lei  das  Eleições),  porquanto

presente  a  fraude  escritural  consistente  na  omissão  de  valores

gastos,  com  o  propósito  de  mascarar  a  realidade,  restando

inviabilizada a fiscalização dos fluxos monetários pelos órgãos de

controle. d) (...)” (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 23554, Acórdão,

Relator(a)  Min.  LUIZ  FUX,  Publicação:   DJE  -  Diário  de  justiça

eletrônico, Tomo  196, Data 15/10/2015, Página 90) 

“(...)  2.2.  DO  "CAIXA-DOIS":  i)  O  chamado  "caixa  dois  de

campanha"  caracteriza-se pela manutenção ou movimentação de

recursos financeiros não escriturados ou falsamente escriturados

na  contabilidade  oficial  da  campanha  eleitoral.  Tem  como  ideia

elementar,  portanto,  a  fraude  escritural  com  o  propósito  de

mascarar  a  realidade,  impedindo  que  os  órgãos  de  controle

fiscalizem  e  rastreiem  fluxos  monetários  de  inegável  relevância

jurídica.  ii)  Por  sua  própria  natureza,  o  "caixa  dois"  é  daqueles

ilícitos  cuja  consumação  ocorre  longe  do  sistema  de

vigilância/controle, acarretando significativa dificuldade probatória.
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Nesse  caso,  a  exigência  de  prova  exclusivamente  direta  para  a

condenação  acabaria  por  estimular  a  impunidade,  em  flagrante

ofensa  ao  princípio  da  vedação  da  proteção  deficiente

(Untermassverbot).  iii)  Na  hipótese  de  ilícito  de  reconhecida

dificuldade probatória, o Estado-juiz está autorizado a apoiar-se no

conjunto de indícios confirmados ao longo da instrução diante das

raras provas diretas do comportamento ilícito, sob pena de deixar

sem resposta graves atentados à ordem jurídica e à sociedade.  iv)

"Os indícios devem ser igualmente admitidos como meio de prova

suficiente para a condenação, vedada apenas a motivação baseada

em  presunções  sem  nenhum  liame  com  os  fatos  narrados  nos

autos"  (TSE,  RO nº  2246-61,  Redator  para  o  acórdão  Min.  Roberto

Barroso, DJe de 1º.6.2017). (...)” (Recurso Ordinário nº 122086, Relator

Desig. Min. LUIZ FUX, Publicação:  DJE - Diário de justiça eletrônico,

Tomo 061, Data 27/03/2018, Página 2/7)

Nesse  contexto,  notadamente  quando  analisadas  as

referidas condutas ilícitas de forma conjunta, tem-se como caracterizado um

quadro de  abuso de poder econômico praticado pelo candidato demandado,

haja vista a gravidade das suas circunstâncias, nos termos do inciso XVI do art.

22 da LC 64/90.

Sobre o tema, já assentou o TSE que “a aferição da gravidade,

para  fins  da  caracterização  do  abuso  de  poder,  deve  levar  em  conta  as

circunstâncias do fato em si, não se prendendo a eventuais implicações no pleito,

muito embora tais implicações, quando existentes, reforcem a natureza grave do

ato.”  (TSE  –  RESPE  nº  19847,  Acórdão,  Relator(a)  Min.  Luciana  Christina

Guimarães Lóssio, Publicação:  DJE de 04/03/2015, Página 219/220).

Ministério Público Federal – Procuradoria Regional Eleitoral em Goiás
Avenida Olinda, Quadra G, lote 02, Park Lozandes, Goiânia/GO, CEP 74.884-120

Fone (62) 3243-5311- Fax (62) 3243-5312   Homepage: www.prgo.mpf.mp.br 
63

http://www.prgo.mpf.mp.br/


MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

___________________________________________________________________________________________

Destarte,  tem-se  como  evidenciado  no  presente  caso  um

quadro de abuso de poder econômico praticado pelo candidato demandado, o

que enseja a procedência da AIME, nos termos do art. 14, § 10, da Constituição

Federal.

III – PEDIDO

Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral requer:

a) o  recebimento  e  processamento  da  presente  ação  de

impugnação de mandato eletivo;

b) a  distribuição  por  prevenção  com  a  AIJE  nº  0603706-

54.2018.6.09.0000, que envolve os mesmos fatos, para fins de processamento e

julgamento conjunto, nos termos do art. 96-B da Lei nº 9.504/97;

c) a citação do demandado, para que, no prazo de 5 (cinco)

dias, ofereça, caso queira, defesa (art. 22, inciso I, alínea “a”, da LC nº 64/90);

d) seja,  em  sede  de  decisão  definitiva,  cassado  o

diploma/mandato de ALCIDES RIBEIRO FILHO, em razão da prática de abuso

de poder econômico, nos termos do art. 14, § 10, da Constituição Federal;

Para provar o alegado, requer a produção de todos os meios

de provas admitidas em direito,  especialmente a juntada da prova documental

anexa e a realização da oitiva das testemunhas abaixo arroladas.

Goiânia, 20 de dezembro de 2018.

ALEXANDRE MOREIRA TAVARES DOS SANTOS
Procurador Regional Eleitoral
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