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"Conforme consta na inc1usa notícia criminal_ 

(L[s. 01/03) o denunciado r no dia 05 de novembro de 2002 

(f��s. 47) r omitiur 1ivre e vo1untariamenter em docwnento 

particu1ar {prestação de contas) r para fins e1eitorais 

(documento apresentado ao Tribuna1 Regional_ E1eitora1 do 

Estado de Tocantins) r os seguintes gastos efetuados na 

campanha e1eitoral rea1izada para o cargo de Deputado 

Feciera1 no ano de 2002r hoje ocupado pe1o mesmo r que 

nej'.e deveriam constar r conforme bem exp1ici ta o artigo 

33'da Lei 9.096/95: 

a) o va1-or de R$ 31. 249, 00 (trinta e wn mil

duzentos e quarenta e nove reais) efetuado com camisetas 

e adesivos confeccionados pela empresa Girassol 

Indústria e Comércio de Confecções e Representações 

Ltda. , conforme demonstra as propostas de serviços e a 

aut:orização juntada a f1-s. 04/15, constar.ando-se que o

valor dec1arado na prestação de contas fo± de R$ 

22.000,00 (vinte e dois mi1 reais) f1s. 54; 

b) o·va1or de R$ 224.400r 00 (du�entos e vinte

e quatro mi1 e quatrocentos reais) gastos em sua 

estrutura de campanha em Araguaína TOr conforme 

p1anilha a f1s. 16/18 r produzida pelo Partido da Social 

Democracia Brasileira. Verif�ca-se que o va1or dec1arado 

na prestação de contas foi de R$ 182.569,83 (cento e 
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oitenta e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e 

oitenta e três centavos) (fls. 54); 

c) o valor de R$ 10.760,00 (dez mil_ e 

setecentos e sessenta reais) efetuado com camisetas 

"s�i.lkadas" pela empresa Girassol Indústria em Comércio e 

Confecções e Representações Ltda. · (f1-s. 19/25); 

d) os gastos que foram realizados em conjunto

com a candidata a Deputada Estadual Leonilda Barros, 

constantes da planilha de despesas assinada pelos dois 

candidatos (fls. 29); 

e) o valor de 28.258,00 (vinte e oito mil

duzentos e cinqüenta e oito reais) relativos a

confecções de painéis e banners confeccionados pe1-a

empresa VOX Publicidade Ltda. , além de caracterização de

vei.culos, constante da relação apresentada pelo diretor

da empresa, Car.lúcio Carvalho (fls. 27), além do valor

de 24. 010, 65 (vinte e quatro mil e dez reais e sessenta

e cinco centavos) de serviços executados durante a

carnpanha eleitoral (fls. 26 e fls. 28)."

3 . Diante de tais acusações, e tendo em vista que a pena 

mínima do crime imputado ao denunciadó é igual a um ano de reclusão, o 

presentante do Parquet federal requereu fosse providenciada a respectiva 

folha de 
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antecede::-ites criminais, com o objetivo de verificar a 
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possibilidade de suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei 

0

9.099/95). 

4. Na .seqüência, o acusado alega, em resposta prévia, que a

denúncia não merece acolhimento. É que sua prestação de contas foi 

eprovada pela unanimidade dos membros do Tribunal Regional Eleitoral do 

Tocantins, já havendo transitado em julgado. Ademais, argumenta que já 

estava eleito quando da apreciação das re:Eeridas contas, mot.ivo pelo 

qual não se conf iqurou o elemento subjetivo ''finalidade eleitoral", 

exigido pelo tipo do art. 350 .' Por fim, sustenta que os documentos 

trazidos aos autos não são aptos a provar a caracterização do crime. 

Termos em que pediu o arquivamento da peça acusatória. 

5. Prossigo neste relato, para consignar que, diante da

inexistência de antecedentes criminais (fls. 159/175), o Procurador-

,Geral da República ofereceu proposta de suspensão condicional do 

•processo, mediante o cumprimento das condições seguintes:

/ 

/ 
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" ( . . .  ) 

a) seu comparecimento pessoal, trimestral, 

durante 2 (dois) anos, em escolas da rede pública de 

ens_ino do Estado do Tocantins, para testemunhar aos 

jovens estudantes, proferindo palestras sobre o sistema 

democrático e o processo eleitoral, devendo comprovar a 
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realização das referidas palestras perante o Juízo da 

Execução competente. 

b) depósito na quantia de R$1. 000, 00 (mil 

reais) em benefício do programa Fome Zero (Banco do 

Brasil, agência 1. 607-1, conta corrente 100.2003-9). v 

6. Finalmente, intimado a se manifestar, o denunciado

declarou sua concordância com a, proposta oferecida (fls. 195). 

É o relatório. 

* * * * * * *

CCGL/farn 
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Público para a suspensão do processo, defiro a sustação do feito, nos 

termos em que se deu a transação. 

11. É como voto.

* * * * * * * * 

CCGL/ismr 
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