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PRESIDÊNCIA
Atos da Presidência
Portarias
DESIGNAÇÃO DE MAGISTRADOS - 12ª; 38ª; 81ª E 88ª ZE's
PORTARIA N.º 128/2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 3.2.2020, o Dr. MOISÉS BRISAMAR FREIRE, Juiz de Direito do 1º Juizado Auxiliar da 8ª Zona
Judiciária, para responder pela 81ª Zona Eleitoral, sediada no município de Tianguá, durante as férias do titular, Dr. Bruno dos
Anjos. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de fevereiro 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 130/2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º 488/2012,
RESOLVE designar, a partir de 3.2.2020, o Dr. FERNANDO ANTÔNIO MEDINA DE LUCENA, Juiz de Direito da 5ª Zona
Judiciária, para responder pela 88ª Zona Eleitoral, sediada no município de Eusébio, por motivo de férias do titular, Dr.
Henrique Botelho Romcy. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de fevereiro de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 133/2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 6.2.2020, o Dr. ANTÔNIO VANDEMBERG FRANCELINO FREITAS, Juiz de Direito
do 4º Juizado Auxiliar da 1ª Zona Judiciária, para responder pela 38ª Zona Eleitoral, sediada em Campos Sales, durante as
férias da titular, Dra. Samara Costa Maia. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
PORTARIA N.º 134/2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado com o artigo 12 da Resolução TRE/CE n.º
488/2012, RESOLVE designar, a partir de 4.2.2020, o Dr. ADRIANO RIBEIRO FURTADO BARBOSA, Juiz da 6ª Zona
Eleitoral, Quixadá, para responder pela 12ª Zona Eleitoral, sediada em Senador Pompeu, durante as férias da Dra. Ana Célia
Pinho Carneiro. CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
JUIZOS ELEITORAIS PARA ATUAREM NA ANALISE E JULGAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS
PORTARIA N.º 125/2020 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso da atribuição que lhe
confere o artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o disposto no artigo 1º, § 1º, da Resolução
TRE/CE nº 584/2015, RESOLVE designar os Juízos Eleitorais, abaixo relacionados, para atuarem na análise e no julgamento
das prestações de contas das agremiações partidárias municipais, relativas ao exercício de 2019.
ZONA ELEITORAL
MUNICÍPIO
85ª
Fortaleza
28ª
Juazeiro do Norte
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121ª
Sobral
104ª
Maracanaú
120ª
Caucaia
CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Fortaleza, 7 de fevereiro de 2020.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
Atos Diversos
EDITAIS DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA A TITULARIDADE DA 119ª E 122ª ZE's
EDITAL N.° 2/2020 O DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, no uso da atribuição conferida pelo artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado
com os artigos 3° e 6º da Resolução TRE/CE n.° 488/2012,
FAZ SABER aos interessados e a todos que virem o presente Edital, ou dele tenham ciência que, a partir da sua publicação,
estarão abertas as inscrições, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para o desempenho da função de Juiz Eleitoral na 122ª Zona,
sediada no município de Maracanaú, em virtude de término de biênio. Informa que os Magistrados exercentes da judicatura na
referida circunscrição, interessados no exercício da jurisdição eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) anos, deverão formular suas
inscrições junto ao TRE/CE, apresentando Termo de Posse na Comarca de Maracanaú, bem como documento que
comprove data de ingresso na magistratura, antiguidade na Entrância e data de nascimento. Dado e passado neste
município de Fortaleza, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. Eu, ____________________,
Nyrsandra Garcia Rabelo Taleires, Chefe da Seção de Suporte aos Juízes Eleitorais, lavrei o presente Edital.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
EDITAL N.° 3/2020 O DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO, Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Ceará, no uso da atribuição conferida pelo artigo 23, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, combinado
com os artigos 3° e 6º da Resolução TRE/CE n.° 488/2012,
FAZ SABER aos interessados e a todos que virem o presente Edital, ou dele tenham ciência que, a partir da sua publicação,
estarão abertas as inscrições, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para o desempenho da função de Juiz Eleitoral na 119ª Zona,
sediada no município de Juazeiro do Norte. Informa que os Magistrados exercentes da judicatura na referida circunscrição,
interessados no exercício da jurisdição eleitoral, pelo prazo de 2 (dois) anos, deverão formular suas inscrições junto ao
TRE/CE, apresentando Termo de Posse na Comarca de Juazeiro do Norte, bem como documento que comprove data
de ingresso na magistratura, antiguidade na Entrância e data de nascimento. Dado e passado neste município de
Fortaleza, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte. Eu, ____________________, Nyrsandra Garcia
Rabelo Taleires, Chefe da Seção de Suporte aos Juízes Eleitorais, lavrei o presente Edital.
Desembargador HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO
PRESIDENTE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
DIRETORIA GERAL
Atos do Diretor Geral
Avisos
ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO DE SESSÕES DO PLENO - MARÇO/2020
Para ciência dos interessados, torno público que o T.R.E. do Ceará, alterou o calendário de sessões e realizará, no mês de
MARÇO DE 2020, sessões ordinárias nos seguintes dias e horários:

2ª feira

3ª feira

4ª feira

Dia 9
17h

Dia 10
17h

Dia 11
17h

Dia 16
17h

Dia 17
17h

Dia 18
17h

5ª feira

6ª feira
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Dia 24
17h

Dia 31
17h

FORTALEZA, 12 DE FEVEREIRO DE 2020.
HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
AVISOS DE LICITACAO
O TIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 8/2020. Objeto: aquisição
de coletes, conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia 14/02/2020. Entrega das
Propostas a partir de 14/02/2020. Abertura das Propostas: 02/03/2020, às 14:00h. Local: sítio eletrônico
comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 13/02/2020.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ torna pública a realização do Pregão Eletrônico n.º 10/2020. Objeto:
aquisição de kit de soldagem portátil, conforme especificações do Edital e seus anexos. Edital disponível a partir do dia
14/02/2020. Entrega das Propostas a partir de 14/02/2020. Abertura das Propostas: 04/03/2020, às 14:00h. Local: sítio
eletrônico comprasgovernamentais.gov.br. Fortaleza, 13/02/2020.
Portarias
PORTARIA
PORTARIA N.º 121/2020
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 26, inciso VI, do Regulamento da Secretaria deste Regional,
RESOLVE alterar a Portaria n.º 835/2019 e designar, para atuarem como gestores dos contratos das Eleições 2020,
os servidores abaixo relacionados:
CONTRATO

SERVIDOR

Cobertura fotográfica para eventos

Aline Oliveira Martins
Lis Rodrigues Damasceno

Distribuição de cartas convocatórias

Manoel Ferreira da Silva Filho
Ana Virgínia Nolasco Lopes de Souza
Leão

Filmagem Votação Paralela

Márcia Maria Silva Cavalcante
Kinsley Davis Costa Souza

Mesas e cadeiras para apuração

Taís Helena Leão Loureiro
Maria do Socorro Abreu de Paula

Operadores para teleatendimento ao Eleitor Disque- Eleitor

Ciro Fernandes de Alencar
Marden Bezerra de Menezes Serpa
Roney Férrer Lima Carneiro
Lucyne Pereira Moura

Pulverização das urnas – interior do Estado

Mariana Gonçalves Martins
Aline Melo Fernandes
Anastácia Rebouças de Maria

Araújo

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Fortaleza, 6 de fevereiro de 2020
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL DO TRE/CE
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Atos Diversos
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo n.º 2862/2020. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: aquisição emergencial de 64 (sessenta e quatro) Baterias de
12 V e 5 A, essenciais ao funcionamento dos No-Breaks do CPD deste tribunal, garantindo assim o funcionamento contínuo do
Data Center e a evitar danos irreparáveis e de maiores monta. Contratado: POWER SOLUTIONS COMERCIO E
ASSISTENCIA TECNICA, CNPJ: 07189212/0001-08. Valor total de aquisição: R$ 7.040,00 e de serviço: R$ 2.000,00.
Fundamento: art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93 e Processo nº PAD n.º 2862/2020. Ratificado por: Hugo Pereira Filho, DiretorGeral. Data: 11/02/2020.
HUGO PEREIRA FILHO
DIRETOR-GERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Coordenadoria de Processamento
Pauta de Julgamento
PAUTA Nº 17/2020
Decorridas 24 horas da publicação desta pauta, será(ão) julgado(s), na primeira sessão desimpedida, o(s) seguinte(s)
processo(s), ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo na hipótese em
que o julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PROT. 266/2020 e 356/2020
EMBARGANTE: FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM,
ADVOGADO(S): Guilherme Camarão Porto - OAB: 27489/CE, José Isaias Rodrigues Tomaz - OAB: 17.210/CE, Angela
Castelo Vieira - OAB: 28.559/CE, Cassio Felipe Goes Pacheco - OAB: 17410/CE
EMBARGANTE: WECSLEY FERNANDES LIMA
ADVOGADO(S): Raimundo Soares Filho - OAB: 11087/CE, Luiz Antônio de Alencar Novaes Almeida - OAB: 30946/CE
EMBARGADO: RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
ADVOGADO(S): Sérgio Gurgel Carlos da Silva - OAB: 2.799/CE, José Pinto Quezado Neto - OAB: 005993/CE, José Gurgel
Carlos da Silva - OAB: 007115/CE, Solange Maria Quezado Santos Gurgel - OAB: 016033/CE, Paolo Giorgio Quezado Gurgel
e Silva - OAB: 16.629/CE, Yanna Paula Luna Esmeraldo - OAB: 16696/CE Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva - OAB:
18971/CE, Mariana Gomes Pedrosa Bezerra Gurgel - OAB: 19348/CE, Patrícia Lucas Maia - OAB: 32012/CE Samara da Paz
Oliveira - OAB: 24.482/CE Amanda Peres da Silveira - OAB: 24573/CE, Sérgio Quezado Gurgel e Silva - OAB: 28561/CE
Mauro Júnior Rios - OAB: 5714/CE
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
Ref.:RECURSO ELEITORAL Nº 18590 - CLASSE 30 (185-90.2016.6.06.0102)
ORIGEM: Penaforte-CE (70ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juiz Roberto Viana Diniz de Freitas
RECORRENTE(S): RAFAEL FERREIRA ÂNGELO
ADVOGADOS(S): Sérgio Gurgel Carlos da Silva - OAB: 2.799/CE, José Pinto Quezado Neto - OAB: 005993/CE, José Gurgel
Carlos da Silva - OAB: 007115/CE, Solange Maria Quezado Santos Gurgel - OAB: 016033/CE, Paolo Giorgio Quezado Gurgel
e Silva - OAB: 16.629/CE, Yanna Paula Luna Esmeraldo - OAB: 16696/CE, Marcela Leopoldina Quezado Gurgel e Silva - OAB:
18971/CE, Mariana Gomes Pedrosa Bezerra Gurgel - OAB: 19348/CE, Patrícia Lucas Maia - OAB: 32012/CE Samara da Paz
Oliveira - OAB: 24.482/CE, Amanda Peres da Silveira - OAB: 24573/CE, Sérgio Quezado Gurgel e Silva - OAB: 28561/CE
Mauro Júnior Rios - OAB: 5714/CE
RECORRENTE(S): PROMOTOR ELEITORAL
RECORRIDO(S): FRANCISCO AGABIO SAMPAIO GONDIM, GIOVANNI HEVERTON PEREIRA MATIAS
ADVOGADO(S): Guilherme Camarão Porto - OAB: 27489/CE, José Isaias Rodrigues Tomaz - OAB: 17.210/CE, Angela Castelo
Vieira - OAB: 28.559/CE, Cassio Felipe Goes Pacheco - OAB: 17410/CE
RECORRIDO(S): WECSLEY FERNANDES LIMA
ADVOGADO(S): Raimundo Soares Filho - OAB: 11087/CE, Luiz Antônio de Alencar Novaes Almeida - OAB: 30946/CE
ASSUNTO: RECURSO CONTRA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA - DIREITO ELEITORAL - Eleições - Cargos - Cargo - Prefeito Cargo - Vice-Prefeito - Cargo - Vereador - Transgressões Eleitorais - Abuso - Abuso - De Poder Econômico - Meios
Processuais - Ação de Impugnação de Mandato Eletivo - Cabimento
PAUTA 17/2020
Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da publicação desta pauta, serão julgados, na primeira sessão desimpedida, o seguinte
processo, ficando as partes intimadas que, caso não julgado, serão incluídos em nova pauta, salvo na hipótese em que o
julgamento seja expressamente adiado para primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da Resolução TSE nº
23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO 25.249/2019
EMBARGANTE(S): ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA FILHO, Servidor Público Estadual
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ADVOGADOS(S): Carlos Celso Castro Monteiro - OAB: 10566/CE;
EMBARGADO(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Ref.: RECURSO ELEITORAL Nº 3378-84 - CLASSE 30 (3378-84.2010.6.06.0018)
ORIGEM: Assaré-CE (18ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juíza Kamile Moreira Castro
RECORRENTE(S): ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA FILHO, Servidor Público Estadual
ADVOGADOS(S): Carlos Celso Castro Monteiro - OAB: 10566/CE; Frederico Landim de Carvalho Barbosa Teixeira - OAB:
33.396/CE e Francisco Gonçalves Dias - OAB: 10416/CE
RECORRIDO(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Execução - Multa Eleitoral - Execução Fiscal
-----------------------------------------------------------------------------------EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROTOCOLO 25.251/2019
EMBARGANTE(S): ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA FILHO, Servidor Público Estadual
ADVOGADOS(S): Carlos Celso Castro Monteiro - OAB: 10566/CE;
EMBARGADO(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
Ref.: RECURSO ELEITORAL Nº 340045 - CLASSE 30 (3400-45.2010.6.06.0018)
ORIGEM: Assaré-CE (18ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR(A): Juíza Kamile Moreira Castro
RECORRENTE(S): ANTONIO BENJAMIM DE OLIVEIRA FILHO, Servidor Público Estadual
ADVOGADOS(S): Carlos Celso Castro Monteiro - OAB: 10566/CE; Frederico Landim de Carvalho Barbosa Teixeira - OAB:
33.396/CE e Francisco Gonçalves Dias - OAB: 10416/CE
RECORRIDO(S): UNIÃO - FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: DIREITO ELEITORAL - Execução - Multa Eleitoral - Execução Fiscal

Coordenadoria de Sessões e Jurisprudência
Acórdãos
ACÓRDÃO(S)
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 46-22.2017.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA-CE
RELATOR(A): JUIZ SUBSTITUTO GEORGE MARMELSTEIN LIMA
REQUERENTE(S): PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
ADVOGADA(S): CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - OAB: 15946/CE
ADVOGADO(S): DJALMA PINTO - OAB: 2665/CE
REQUERENTE(S): LUIZ ALBERTO VIDAL PONTES
ADVOGADA(S): CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - OAB: 15946/CE
REQUERENTE(S): KAMYLA CASTRO DE OLIVEIRA
ADVOGADA(S): CLARA RACHEL FEITOSA PETROLA - OAB: 15946/CE
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. NÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS NO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO
POLÍTICA DAS MULHERES. NECESSÁRIA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
DECISÃO QUE RECONHECEU A IRREGULARIDADE DO VALOR NÃO APLICADO. REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS EM
DESACORDO COM O PRINCÍPIO CONTÁBIL DA COMPETÊNCIA. IRREGULARIDADE FORMAL. UTILIZAÇÃO IRREGULAR
DO FUNDO PARTIDÁRIO. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO ERÁRIO. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS PARTIDÁRIAS.
1. Trata-se de prestação de contas anual do exercício financeiro de 2016 do Diretório Estadual do Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, apresentada nos termos da Lei nº 9.096/1995 e Resolução TSE nº 23.464/2015, com a
necessária representação processual do órgão partidário e dos dirigentes responsáveis (Presidente e Tesoureira), conforme
instrumentos de procuração.
2. Para as prestações de contas partidárias do exercício de 2016, aplicam-se as regras materiais da Resolução TSE nº
23.464/2015 e as disposições processuais da Resolução TSE nº 23.546/2017 e da Resolução TSE nº 23.604/2019,
adequando-se o rito do processo, "sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados" (Resolução TSE nº
23.546/2017, art. 65, § 2º, e Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 65, § 2º).
3. Na situação dos autos, destacam-se três irregularidades: (1) não aplicação do mínimo de 5% (cinco por cento) do total de
recursos oriundos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política
das mulheres; (2) realização de pagamentos em desacordo com o princípio contábil da competência; (3) pagamentos de
multas de trânsito, multa sobre FGTS e juros sobre nota fiscal com recursos do Fundo Partidário.
4. Não merece ser acolhida a alegação de que o partido teria aplicado R$ 91.854,33 no incentivo à participação feminina na
política, porquanto ausente a necessária comprovação da destinação legal específica (art. 18, § 3º, da Resolução TSE nº
23.464/2015).
5. A documentação apresentada pelo partido evidencia a utilização irregular de recursos do Fundo Partidário, com desvio de
finalidade, já que utilizados em desacordo com a norma do art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, empregando-se recursos públicos
de destinação vinculada para custear indevidamente despesas administrativas com a realização de 2 pesquisas, a aquisição
de 300 bandeiras e 2.000 livretos (Carta Compromisso PSDB), o pagamento de 93 diárias de locação de veículos, o fretamento
de ônibus com motorista, o pagamento de despesas por serviços administrativos, jornalísticos e advocatícios prestados ao
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partido e o custeio dos respectivos encargos previdenciários. Não foi demonstrada a necessária relação entre os gastos e os
respectivos eventos que teriam sido realizados pela agremiação com o objetivo de promover a participação política das
mulheres. Do mesmo modo, o simples depósito bancário de R$ 2.000,00 não atende à exigência legal, já que esse ato não
corresponde a qualquer ação efetiva de promoção política da mulher.
6. Verifica-se também que, por dois exercícios consecutivos (2015 e 2016), o Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
tem descumprido a obrigação legal de promoção da mulher na política. "Apesar de o percentual da aplicação irregular de
recursos recebidos do Fundo Partidário não ser significativo, o reiterado descumprimento das normas de incentivo à
participação política da mulher caracteriza falha grave, apta a ensejar [¿] a desaprovação das contas" (TSE, Prestação de
Contas nº 29288, Relator Min. Og Fernandes, DJe 08/05/2019).
7. A mera aposição de carimbos nas cópias apresentadas não é capaz de comprovar a regular destinação dos recursos.
Ademais, as cópias de documentos fiscais foram apresentadas inicialmente sem esse destaque. Essa divergência verificada
entre o conteúdo dos documentos, decorrente da aposição de carimbo, é circunstância que deve ser apurada em procedimento
próprio no foro competente, na forma do art. 71 da Resolução TSE nº 23.604/2019, conforme precedente deste Tribunal (TRECE, Prestação de Contas n° 154-22, Relator Juiz Alcides Saldanha Lima, DJe 14/02/2019).
8. Apenas uma parcela dos recursos (R$ 20.000,00) foi empregada no financiamento de candidaturas femininas nas Eleições
de 2016, razão pela qual não incide a regra do artigo 55-A da Lei nº 9.096/1995, porquanto não atendido na íntegra o fim de
incentivo à participação feminina na política. A ressalva do artigo 55-C também não é aplicável, já que a legislação afasta a
desaprovação das contas e a aplicação de penalidade apenas quando o partido for omisso. No caso dos autos, além da
omissão, restou evidenciada a utilização irregular de recursos públicos com destinação vinculada, sem a demonstração do
cumprimento da finalidade legal de promoção política da mulher por dois exercícios consecutivos (2015 e 2016), circunstância
que justifica a desaprovação das contas, porquanto não alcançada pelo art. 55-C na Lei nº 9.096/1995.
9. Embora caracterizada a falha contábil (realização de pagamentos em desacordo com o princípio contábil da competência),
em harmonia com o entendimento deste Tribunal, conclui-se que "a inobservância de princípios da contabilidade não acarreta
em irregularidade grave, constituindo somente irregularidade formal, não sendo apta a desaprovar as contas do partido político"
(TRE-CE, Prestação de Contas nº 22842, Relator Juiz David Sombra Peixoto, DJe 07/08/2019). No mesmo sentido: TRE-CE,
Prestação de Contas nº 24056, Relator Juiz Francisco Eduardo Torquato Scorsafava, DJe 20/09/2019.
10. Ainda que reconhecida pelo partido, com a devolução dos recursos ao Tesouro, não pode ser relevada a utilização irregular
de recursos do Fundo Partidário (no valor de R$ 1.329,20) para o pagamento de multas de trânsito, multa sobre FGTS e juros
sobre nota fiscal, em desacordo com o art. 44 da Lei nº 9.096/1995.
11. Desaprovação das contas do Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, referentes ao exercício
financeiro de 2016.
12. Destinação, no exercício financeiro seguinte ao do trânsito em julgado das contas, do total de R$ 68.552,25 (sessenta e
oito mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a ser devidamente atualizado até sua efetiva utilização,
na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, sob pena de acréscimo
de 12,5% (doze inteiros e cinco décimos por cento) desse valor, a ser aplicado na mesma finalidade, sem prejuízo do valor a
ser destinado a esse fim no ano respectivo (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/1995, com a redação dada pela Lei nº 13.165/2015, e
art. 22, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015).
13. Efetivado o recolhimento espontâneo ao erário dos valores referentes ao Fundo Partidário, cuja aplicação foi julgada
irregular, resta desnecessária nova determinação nesse sentido.
14. Encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público Eleitoral para que seja apurada em procedimento próprio a
divergência verificada entre o conteúdo dos documentos, decorrente da aposição de carimbo (art. 71 da Resolução TSE nº
23.604/2019).
DECISÃO: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em desaprovar as contas do
Diretório Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, referentes ao exercício financeiro de 2016, nos termos
do voto do(a) Relator(a).
DATA DO JULGAMENTO: 10/02/2020

Processo Judicial Eletrônico
Despachos, Decisões e Acórdãos
Processo 0602667-06.2018.6.06.0000
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602667-06.2018.6.06.0000 - Iguatu - CEARÁ
ORIGEM: Iguatu
RELATOR:
REPRESENTANTE: MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA
Advogados do(a) REPRESENTANTE: DANILSON DE CARVALHO PASSOS - CE20322, MARCO ANTONIO SOBREIRA
BEZERRA - CE009414
REPRESENTADO: AGENOR GOMES DE ARAUJO NETO
Advogados do(a) REPRESENTADO: TIBERIO DE MELO CAVALCANTE - CE15877, ISRAEL MAIA PORTELA - CE35401,
RONNEY CHAVES PESSOA - CE24121
DESPACHO
R.h.
Considerando o trânsito em julgado do acórdão exarado pelo Tribunal Superior Eleitoral (documentos ID n.º 3039927, 3039977,
3040027 e 3040077), determino:
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1. Providencie-se comunicação eletrônica àZona Eleitoral do domicílio do representado, Sr. AGENOR GOMES DE ARAÚJO
NETO, para registro da multa no Cadastro Nacional de Eleitores (Sistema ELO);
2. Notifique-se o referido representado para, no prazo de 30 (trinta) dias, proceder ao pagamento da multa imposta, cumprindolhe comparecer àSeção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP) a fim de obter a Guia de Recolhimento da União
(GRU);
3. Transcorrido in albis o prazo, lavre-se o respectivo Termo de Inscrição de Multa, remetendo-se o processo àProcuradoria da
Fazenda Nacional (PFN) para fins de inscrição em Dívida Ativa da União;
4. Extinto o débito, informe àzona eleitoral do domicílio do representado para que proceda o registro da quitação e, em
seguida, arquivem-se os autos.
Expedientes necessários.
Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2020.
Desembargador Haroldo Correia de Oliveira Máximo Presidente
Processo 0602295-57.2018.6.06.0000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602295-57.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
EMBARGANTE: LUCIANTONIO ALMEIDA FALCAO.
Advogado do(a) EMBARGANTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561
EMENTA: ELEIÇÕES 2018. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADES. INSANÁVEIS. DESPESA COM COMBUSTÍVEL. NÃO REGISTRO DO VEÍCULO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO
APLICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1 –Alegação de existência de contradição no Acórdão atacado por apontar ter sido o candidato notificado para apresentar
documento de veículo utilizado em campanha, quando não houve tal notificação específica.
2 –Alegação de erro material face a não aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em vista do baixo
custo de combustível utilizado em campanha.
3 –O aresto reportou-se a despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro de locações, cessões de
veículos ou publicidade com carro de som, equivalente a 12, 69% das despesas efetuadas, a situação que deveria ter sido
esclarecida pelo prestador de contas.
4– Em nenhum momento no Acórdão consta que o candidato foi intimado, especificamente, para apresentar documento de
veículo, deixando, assim, de ocorrer o ato no processo. Mas sim, que, como destacado em trecho do Parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral (ID 3225627) “[...] para sanar as diligências constatadas pela comissão de análise das contas de campanha
no respectivo parecer técnico". Portanto, “verifica-se que o embargante foi devidamente intimado a sanar todas as diligências
não havendo, diante do exposto, que se falar em omissão”.
5- Os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade devem levar em conta as peculiaridades do caso concreto, e só se
aplicam quando as irregularidades não possuem gravidade suficiente para comprometer a confiabilidade e fiscalização das
contas; o que não éo caso dos autos. Desta forma, não restou evidenciada desproporção significativa, porquanto a medida
éadequada e necessária, diante da gravidade da conduta praticada.
6 –São inadmissíveis embargos de declaração quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
7 –Embargos rejeitados.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos
embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Fortaleza, 11/02/2020
JUIZ(A) KAMILE MOREIRA CASTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602295-57.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
EMBARGANTE: LUCIANTONIO ALMEIDA FALCAO.
Advogado do(a) EMBARGANTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LUCIANTONIO ALMEIDA FALCÃO em face de Acórdão desta Corte, que
julgou desaprovadas suas contas de campanha, referentes às Eleições 2018, nos termos do art. 77, III1, da Resolução-TSE nº
23.553/2017.
No Acórdão (ID 3042827), este Tribunal ressaltou a existência de vício nas contas do candidato, especificamente quanto
àrealização de despesas com combustível sem o correspondente registro de veículo, em contrariedade àlegislação eleitoral, de
forma a caracterizar irregularidade insanável.
Em face de referida decisão foram opostos os presentes Embargos de Declaração (ID 3093777), alegando a existência de
contradição no Acórdão atacado, na medida em que consignou ter sido o candidato notificado para apresentar documento de
veículo utilizado em campanha, quando tal notificação não existiu. Reportou-se ànotificação quanto ao Relatório de Diligências,
emitido por órgão técnico deste Regional, que não continha determinação específica para apresentação de referido
documento.
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Suscitou, ainda, erro material, face a não aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, tendo em vista o
baixo custo do combustível utilizado pelo candidato. Em ato contínuo, anexou documento de veículo. Ao final, pugnou pelo
provimento dos aclaratórios, a fim de que sejam aprovadas as contas de campanha em apreço.
Em parecer (ID 3225627), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela inadmissibilidade do recurso por incompatibilidade da
via interposta com o seu teor, qual seja, de embargos de declaração com o mero prequestionamento de matéria jurídica.
Éo relatório adotado.
Fortaleza-CE, 11 de fevereiro de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora
1. Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
III –pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602295-57.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
EMBARGANTE: LUCIANTONIO ALMEIDA FALCAO.
Advogado do(a) EMBARGANTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561
VOTO
Os presentes embargos de declaração alegam a existência de contradição e erro material no Acórdão desta Corte, que foi
assim ementado:
EMENTA: ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE
GASTOS ELEITORAIS. CONFIGURAÇÃO. GASTOS COM COMBUSTÍVEL. COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. REGISTRO. AUSÊNCIA. REGRAS DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.553/2017. IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS. CONTAS DESAPROVADAS.
1 –A Unidade Técnica asseverou que o prestador registrou gastos com combustível sem o correspondente registro acerca da
utilização de veículos automotores. Assim, sem o registro de veículo automotor, seja a título de propriedade do candidato, seja
por locação ou cessão de bem, nas prestações de contas, exsurge evidente a ausência de informação sobre as receitas
recebidas e/ou gastos realizados para tanto. Vício insanável por afetar a confiabilidade das contas eleitorais.
2 –Presença de irregularidades graves, visto que o feito deixou de espelhar a transparência e a confiabilidade que a prestação
de contas de campanha deve demonstrar, bem como prejudicou a fiscalização.
3 –O candidato foi intimado para apresentar Manifestação acerca das irregularidades apontadas pelo setor técnico e, apesar
de protocolados novos documentos, subsistiram irregularidades não sanadas que comprometem a lisura e a transparência da
presente prestação de contas de campanha.
4 –Contas julgadas desaprovadas.
Na peça de embargos (ID 3093777), o embargante afirma que a decisão embargada écontraditória, por apontar ter sido o
candidato notificado para apresentar documento de veículo utilizado em campanha, quando não houve tal notificação
específica. Ademais, suscitou erro material face ànão aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em
vista do baixo custo de combustível utilizado em campanha.
Não merecem acolhida as alegações do embargante.
No caso dos autos, o aresto objurgado bem enfrentou as irregularidades apontadas pelo órgão técnico deste Regional (ID
2819077). Referido parecer conclusivo reportou-se às despesas realizadas com combustível sem o correspondente registro de
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, situação que deveria ter sido esclarecida pelo prestador de
contas. Em seguida, após intimação (ID 2787077) pelo Diário da Justiça Eletrônico, em 30/10/2019, o prestador apresentou
Termo de Cessão de Veículo utilizado em campanha para justificar as despesas com combustíveis (ID 2815827), onde conta
que o mesmo éo proprietário do veículo automotor.
Contudo, o prestador/embargante não apresentou Prestação de Contas Retificadora, que constasse o registro da cessão do
referido bem móvel, restando ausente, portanto, o registro de tal veículo em sua prestação de contas. Logo, assumiu o risco de
não prestar os esclarecimentos necessários a sanar as irregularidades apontadas pela Secretaria de Controle Interno.
Neste ponto, registro, portanto, que em nenhum momento no Acórdão consta que o candidato foi intimado, especificamente,
para apresentar documento de veículo, deixando, assim, de ocorrer o ato no processo. Mas sim, que, como destacado em
trecho do Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (ID 3225627) “[...] para sanar as diligências constatadas pela comissão de
análise das contas de campanha no respectivo parecer técnico". Portanto, “verifica-se que o embargante foi devidamente
intimado a sanar todas as diligências não havendo, diante do exposto, que se falar em omissão”.
A redação do artigo 63, §§3º e 4º1 da Resolução-TSE nº 23.553/2017 apresenta previsão de dispensa da comprovação de
cessão de automóvel de propriedade do candidato, mas isso não afasta a obrigatoriedade de registrá-lo na prestação de
contas, de forma a tonar legítima e legal a despesa, permitindo a fiscalização. Nesse sentido, segue trecho do voto condutor do
Acórdão, ora embargado, verbis:
“(…) O candidato foi intimado para apresentar Manifestação acerca das irregularidades apontadas pelo setor técnico e, apesar
de protocolados novos documentos, subsistiram irregularidades não sanadas que comprometem a lisura e a transparência da
presente prestação de contas de campanha. Vejamos:
A SCI observou a realização de gastos com combustível, referentes às Notas Fiscais 61643, no valor de R$ 212,80 (duzentos
e doze reais e oitenta centavos) e 528158, no valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), totalizando o montante de R$ 392,80
(trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), sem o correspondente registro quanto àutilização de veículos
automotores durante a campanha eleitoral. Ocorre, que referidos gastos implicam e devem corresponder, necessariamente, a
utilização de veículo para deslocamento no processo eleitoral.
O candidato devidamente intimado apresentou documento de propriedade de veículo automotor, que conforme autos édo
próprio prestador (ID 2815827), bem como termo de cessão no valor de R$ 1.000,00 (ID 2815827). Ocorre, que inexiste
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registro do uso de veículo automotor próprio, não restando observado, assim, o disposto no art. 63, §§3º e 4º, da Resolução
TSE nº 23.553/2017.
Assim, sem o registro dos bens específicos, seja a título de propriedade do candidato, seja por locação ou cessão, na
prestação de contas, exsurge evidente a ausência de informação sobre os gastos realizados para tanto, de forma a tornar
legitima e confiável a documentação apresentada.
Diante disso, a falta de registro nos termos da lei quanto àutilização de veículos na campanha, impõe o reconhecimento de
vício insanável por afetar a confiabilidade das contas eleitorais.”.
Não se verifica, assim, a contradição indicada.
O embargante apontou, ainda, a existência de erro material, face a não aplicação dos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade. Ocorre que referidos princípios, que levam em conta as peculiaridades do caso concreto, só se aplicam
quando as irregularidades não possuem gravidade suficiente para comprometer a confiabilidade e fiscalização das contas; o
que não éo caso dos autos. Desta forma, não restou evidenciada desproporção significativa, porquanto a medida éadequada e
necessária, diante da gravidade da conduta praticada.
Não obstante, analiso o valor dos gastos utilizados com combustível nas contas em exame. Conforme descrito no Acórdão
embargado (ID 3093727), houve a identificação de Notas Fiscais de gastos com combustível, totalizando o montante de R$
392,80 (trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), sem que tenha sido registrado qualquer veículo relacionado.
A soma dos gastos descritos acima representa 12,69% das despesas efetuadas de –R$ 3.093,20 (três mil, noventa e três
reais e vinte centavos) - segundo Relatório de Despesas Efetuadas (ID 307027 –7º link). Tal valor restou não esclarecido,
diante da ausência de registro de veículo na presente prestação de contas. Portanto, no caso em tela, tornam-se inaplicáveis
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante a falha destacada.
Não há, portanto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser reconhecido.
Nesse sentido, reconhecida a clara e suficiente fundamentação do acórdão atacado, observado o disposto no art. 489, §1º, IV2
do CPC, não há nenhuma lacuna a ser preenchida decorrente de questão suscitada pela parte, que altere a conclusão do
julgado vergastado. Nesses exatos termos, segue julgamento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. LEI DE
INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. VIABILIDADE.
(…)
2. O disposto no art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o
julgador deve enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, hipótese aqui não
ventilada (EDcl no MS n. 21315/DF, Primeira Seção, DJe 15/06/2016). (...)” (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1326749, Rel. Min.
Gurgel de Faria, DJ –26/09/2019)
“EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORDINÁRIO.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...)” (STJ, EDcl no MS 21315, Rel. Min. Diva Malerbi, DJ - 15/06/2016)
Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, mantendo íntegra a decisão deste Tribunal.
Écomo voto, Senhor Presidente.
Fortaleza-CE, 11 de fevereiro de 2020.
KAMILE MOREIRA CASTRO Juíza Relatora.
1. Art. 63 A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas: (...)
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso
pessoal durante a campanha.
§4º A dispensa de comprovação prevista no §3º deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo
2. Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (…)
§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (…)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador;
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602295-57.2018.6.06.0000.
Relator(a): JUÍZA KAMILE MOREIRA CASTRO.
EMBARGANTE: LUCIANTONIO ALMEIDA FALCAO.
Advogado do(a) EMBARGANTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em conhecer e negar provimento
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
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COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 11/02/2020.
Processo 0602332-84.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602332-84.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
REQUERENTE: ANTONIO ISMAEL DA SILVA LIMA .
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561
EMENTA
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. ENTREGA
INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. EXTRATOS BANCÁRIOS NÃO APRESENTADOS. FALHA SANADA
PELOS EXTRATOS ELETRÔNICOS ENCAMINHADOS ÀJUSTIÇA ELEITORAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PECHAS
FORMAIS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE GASTOS COM PROFISSIONAL DE
CONTABILIDADE E ADVOGADO. OMISSÃO DE DESPESAS. NATUREZA GRAVE E INSANÁVEL. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. POSICIONAMENTO FIRMADO NESTA CORTE. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Cuida-se de contas relativas ao pleito de 2018 apresentadas por então candidato ao cargo de deputado estadual.
2. Na espécie, foram identificadas três irregularidades pelo Setor Técnico, sendo duas de natureza formal e/ou sanável e uma
de natureza grave.
3. A entrega das contas fora do prazo previsto no art. 52, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017 configura falha formal, sem
capacidade de comprometer a regularidade das contas. Precedentes.
4. "Embora não tenha o prestador apresentado os necessários demonstrativos bancários, se a unidade técnica puder verificar
os extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral pela instituição financeira, épossível a aprovação das contas com
ressalvas, quando demonstrada a regular tramitação dos recursos ou a eventual ausência de movimentação financeira, salvo
se houver outra irregularidade grave para justificar a desaprovação." (PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602555-37, ACÓRDÃO n
0602555-37 de 18/09/2019, Relator JOSÉ VIDAL SILVA NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data
20/09/2019, Página 17/21). O que ocorreu in casu.
5. A ausência de registro contábil, na prestação de contas retificadora, das receitas estimáveis em dinheiro recebidas com os
serviços prestados por advogado e contador representa grave irregularidade, apta a afetar a transparência e a confiabilidade
das contas. Precedentes desta Corte.
6. Contas desaprovadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de contas, nos
termos do voto do Relator.
Fortaleza, 10/02/2020
JUIZ(A) FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602332-84.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
REQUERENTE: ANTONIO ISMAEL DA SILVA LIMA .
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561
RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada pelo então candidato ao cargo de
deputado estadual, ANTONIO ISMAEL DA SILVA LIMA, em cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução
TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a
prestação de contas nas eleições.
Publicado edital para os fins do art. 591 da referida Resolução e decorrido o prazo legal, não houve impugnação àpresente
prestação de contas.
Expedido Relatório Preliminar pela Secretaria de Controle Interno deste Regional (Id nº 2584427), constataram-se,
inicialmente, algumas irregularidades, sendo o candidato intimado para regularização.
Em resposta, manifestou-se o interessado por meio da juntada da petição de Id nº 2630727.
Foi, então, elaborado, pela SCI, Parecer Técnico Conclusivo (Id nº 2897277), detectando as seguintes irregularidades:
a) a prestação de contas em exame foi entregue intempestivamente;
b) ausência do registro de despesas e/ou doações estimáveis em dinheiro dos serviços prestados pelo advogado e contador;
c) ausência dos extratos das contas bancárias destinadas àmovimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) e de Outros Recursos em sua forma definitiva e que contemplem todo o período da campanha eleitoral.
Por fim, em razão das falhas, sugere que as contas sejam consideradas prestadas, e, ao final, desaprovadas.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id nº 3058477), opinando, em suma, pela desaprovação das contas, por entender
que a irregularidade descrita no item “b” acima representa erro grave que compromete o controle e a transparência das contas
de campanha.
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Éo relatório, no essencial.
1. Art. 59. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a que se refere o inciso I do
caput do art. 56 desta resolução, bem como os extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral, na página do TSE na
internet, e determinará a imediata publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de 3 (três) dias.
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602332-84.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
REQUERENTE: ANTONIO ISMAEL DA SILVA LIMA .
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561
VOTO
Conforme relatado, trata-se de processo atinente àarrecadação e gastos de recursos financeiros na campanha eleitoral de
2018.
Após minuciosa análise efetuada pelo Setor competente, opinou-se pela desaprovação das contas de ANTONIO ISMAEL DA
SILVA LIMA.
A medida sugerida pelo Órgão Técnico foi acolhida pela Procuradoria Regional Eleitoral, que entendeu que as falhas
elencadas comprometem a regularidade das contas, sendo graves o suficiente para justificar sua desaprovação.
Passo a apreciar as falhas constatadas na espécie, quais sejam:
a) intempestividade na entrega da prestação de contas;
b) ausência do registro de despesas e/ou doações estimáveis em dinheiro dos serviços prestados pelo advogado e contador;
c) ausência dos extratos das contas bancárias destinadas àmovimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) e de “Outros Recursos” em sua forma definitiva e que contemplem todo o período da campanha
eleitoral.
De início, ressalto que as irregularidades descritas nos itens “a” e “c” não têm condão suficiente para dar ensejo
àdesaprovação das contas, conforme veremos a seguir.
No tocante àirregularidade constante do item “a”, referente àentrega intempestiva das contas, verifica-se que, de fato, ocorreu
somente em 10/12/2018, portanto, fora do prazo previsto no art. 52, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
“Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as
esferas devem ser prestadas àJustiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior àrealização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29,
inciso III).” Destaquei
Entretanto, tendo sido cumpridos os demais aspectos formais de apresentação das peças e, ainda, estando a movimentação
financeira constante da prestação de contas de acordo com os documentos apresentados, encontra-se firmado posicionamento
no sentido de se tratar apenas de pecha formal, sem capacidade de comprometer a regularidade das contas.
Extraio precedentes deste Regional nessa linha:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ENTREGA INTEMPESTIVA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. FALHA FORMAL. NÃO ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS PELO PARTIDO POLÍTICO. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE VEDADA (ESTRANGEIRA). OMISSÃO DE DESPESAS. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL ACIMA DO
LIMITE LEGAL. FALHAS GRAVES E INSANÁVEIS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Tratam os autos de Prestação de Contas de candidato ao cargo de Deputado Federal nas eleições de 2018, em
cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.
2. Em sede de Parecer Técnico Conclusivo, a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, após analisar a documentação
acostada pelo requerente, verificou as seguintes irregularidades: (i) a prestação de contas foi entregue intempestivamente
(07/11/2019; (ii) há dívidas de campanha não assumidas pelo partido político; (iii) foram identificados indícios de recebimento
indireto de fonte vedada (origem estrangeira); (iv) foram apuradas omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral; e (v) apurou-se que as despesas com
alimentação do pessoal que presta serviço ao prestador de contas, no valor de R$ 18.000,32, extrapolaram o limite de 10% do
total dos gastos contratados de campanha. Ao final, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas do candidato.
3. Inicialmente, a intempestividade da entrega da prestação de contas representa falha meramente formal, sendo, pois,
passível de relativização, na forma do art. 79 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art. 30, §2º-A, da Lei das Eleições.
Precedentes.
4. A ausência de autorização do partido político para assunção de dívida do candidato representa falha grave, que compromete
a confiabilidade e a lisura das contas apresentadas, nos termos do art. 36 da Resolução TSE nº 23.553/2017. Destaca-se que
a dívida não assumida pelo partido político representa, in casu, o valor de R$ 19.437,92 (dezenove mil e quatrocentos e trinta e
sete reais e noventa e dois centavos), sendo, pois, bastante expressiva, representando cerca de 34% (trinta e quatro por cento)
do total de gastos do candidato, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
afastar a referida irregularidade. Precedentes.
5. O recebimento indireto de recursos de fontes vedadas, em especial de fontes estrangeiras, representa, em regra, falha
grave, nos termos do art. 33, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Em que pese a manifestação do candidato, entendese que não basta a simples afirmação de que o doador éestrangeiro residente no Brasil, com CPF regular e em dia com as
suas obrigações fiscais, uma vez que o referido art. 33 da Resolução TSE nº 23.553/2017 exige a comprovação de que a
origem dos recursos investidos seja nacional, ou seja, de que o doador possui fonte de renda no país; o que não se vislumbra
com exatidão da leitura dos autos. Portanto, persiste a irregularidade. Precedentes.
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6. A omissão de despesas, por sua vez, representa cerca de 36% (trinta e seis por cento) do total de gastos do candidato,
sendo, desse modo, inaplicáveis na espécie os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a falha
apontada. Precedentes.
7. Por fim, verifica-se que o candidato efetuou despesas com alimentação de pessoal no valor de R$ 18.000,32 (dezoito mil
reais e trinta e dois centavos), extrapolando o limite de 10% do total dos gastos contratados de campanha (no valor de R$
57.049,01) em R$ 12.295,42 (doze mil e duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), infringindo o que dispõe
o art. 45, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017. Destaca-se que a falha detectada representa cerca de 215% (duzentos e quinze
por cento) do limite máximo de gastos permitidos pela legislação eleitoral, restando, pois, inviabilizada a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes.
8. Contas desaprovadas. Devolução do valor recebido de origem não identificada. Determinação de remessa da cópia de todo
o processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602285-13, ACÓRDÃO n 0602285-13 de 18/06/2019, Relator DAVID SOMBRA PEIXOTO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 113, Data 21/06/2019, Página 51/58)
Negritei
ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. DIREÇÃO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. OMISSÃO. ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO COMPROMETIMENTO
DA REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DAS CONTAS. OBSERVÂNCIA DOS DEMAIS REQUISITOS FIXADOS PELA
LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O partido apresentou suas contas após o dia 1º (primeiro) de novembro, portanto, de forma intempestiva, desatendendo o
disposto no art. 43, caput e §1º, da Resolução do TSE nº 23.463/2015, e omitiu-se na apresentação da prestação de contas
parcial, disposta no art. 45, caput e §1º, da mesma Resolução.
2. Entretanto, tais falhas não impõem, per si, a desaprovação das contas, porquanto as mesmas não comprometem a
regularidade da prestação de contas e sua fiscalização pela Justiça Eleitoral. Precedentes desta Corte.
3. Com efeito, tais inconsistências não ofendem a transparência e a lisura na arrecadação e financiamento de campanha
eleitoral, razão pela qual as contas merecem ser aprovadas com ressalvas.
4. Contas aprovadas com ressalvas. Inteligência do art. 68, II, da Resolução TSE nº 23.463/2015.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 36961, ACÓRDÃO n 36961 de 07/02/2018, Relator ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 029, Data 09/02/2018, Página 14)
Negritei
Desse modo, tal falha não se reveste de gravidade suficiente a impor a desaprovação das contas, sendo suficiente a aplicação
de nota de ressalva a ela.
Acerca da falha descrita no item “c”, a despeito de haver afronta ao disposto no art. 56 da Resolução TSE n° 23.553/2017, em
razão de os extratos da conta bancária nº 18028, para movimentação da conta de “Outros Recursos”, não terem sido
apresentados e os extratos da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) não contemplarem todo o
período de campanha, não houve óbice ao exame das contas, pois a movimentação financeira fora comprovada por meio dos
extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições financeiras àJustiça Eleitoral, sanando tal falta.
Nessa linha, éo parecer do corpo técnico deste Tribunal, vejamos:
“3.1. Os extratos da conta bancária aberta em nome do candidato para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha não foram apresentados em sua forma definitiva e não contemplam todo o período da campanha
eleitoral, infringindo ao que determina o art. 56, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3.2. Face a ausência na apresentação dos extratos bancários, tal inconsistência foi suprida pelos extratos eletrônicos enviados
pela instituição financeira através do SPCE WEB, comprovando que toda a movimentação financeira registrada na prestação
de contas está de acordo com aquela apresentada nos extratos da referida conta bancária.
3.3. O candidato recebeu R$ 6.165,33 de recursos do FEFC e realizou gastos no valor de R$ 5.620,00, havendo sobras
financeiras de campanha no valor de R$ 545,33. Todas as despesas foram devidamente comprovadas, de acordo com o art.
63 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(…)
3.4.Os extratos da conta bancária aberta em nome do candidato para movimentação de Outros Recursos não foram
apresentados,infringindo ao que determina o art. 56, II, “a”, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3.5. Face a ausência na apresentação dos extratos bancários, tal inconsistência foi suprida pelos extratos eletrônicos enviados
pela instituição financeira através do SPCE WEB, comprovando a ausência de movimentação financeira na referida conta
bancária.”
Negritei
Assim, também cuida-se de falha ensejadora somente da aposição de ressalvas. Nesse sentido, cito:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ENTREGA INTEMPESTIVA. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE
EXTRATOS. ENTREGA DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. RESSALVADA. SOBRAS DE CAMPANHA. VALOR IRRISÓRIO.
DOAÇÃO REALIZADA COM RECURSOS PRÓPRIOS QUE SUPERAM O VALOR DO PATRIMÔNIO DECLARADO. RENDA
NÃO COMPROVADA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E
NOS EXTRATOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADES
GRAVES. COMPROMETIMENTO DA LISURA E DA REGULARIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.
1. Tratam os autos de Prestação de Contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, em
cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual dispõe sobre a arrecadação e os
gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.
2. Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (ID. 2709477), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal, após analisar a
documentação acostada pela requerente, manifestou-se pela desaprovação de suas contas, constatando as seguintes
irregularidades: (i) a prestação de contas em exame foi entregue intempestivamente, dia 21/11/2018, fora do prazo previsto no
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art. 52, caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (item 1.1); (ii) os recursos próprios aplicados em campanha superam o valor
do patrimônio declarado por ocasião do registro de candidatura, revelando indícios de recursos de origem não identificada (art.
3º, I, e art. 17, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017) (item 2); (iii) em análise dos extratos eletrônicos enviados pela instituição
financeira pelo SPCE WEB, verificou-se um depósito identificado, no valor de R$ 195,00, com o CPF 456.227.523-53, sendo o
titular FRANCISCO EDNALDO CUNHA DE OLIVEIRA, enquanto que na prestação de contas essa receita foi registrada como
sendo de recursos próprio do candidato (item 3); (iv) não foi apresentado documento fiscal que comprova a regularidade do
gasto eleitoral realizado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) - itens 4.1 e 4.2; (v) os
extratos da conta bancária aberta em nome do candidato para movimentação da conta de Outros Recursos não foram
apresentados e os extratos da conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) apresentados pelo candidato
não contemplam todo o período de campanha (itens 5.1 e 5.4); (vi) foram identificados recursos próprios do candidato na conta
bancária específica para movimentação de recursos do FEFC, quando deveriam ter sido depositados na conta de Outros
Recursos (item 5.2); e (vii) o prestador de contas declarou como sobras de campanha de FEFC o valor de R$ 6,80 (seis reais e
oitenta centavos), mas não apresentou comprovante de recolhimento ao Tesouro Nacional através de GRU, constando, pois,
na prestação de contas um saldo financeiro negativo no valor de -R$ 6,80 (itens 5.3 e 5.5).
3. Inicialmente, quanto àentrega intempestiva da presente prestação de contas, em desobediência ao disposto no art. 52,
caput, da Resolução TSE nº 23.553/2017 (item 1.1), a jurisprudência éclara no sentido de que se trata de falha que não
compromete a regularidade e a confiabilidade do exame das contas. 3.1 Nesse sentido, entende-se que não éo caso de
desaprovação das contas, mas sim de mera ressalva pois não compromete a regularidade e confiabilidade no exame das
contas. Precedentes.
4. Quanto às irregularidades apontadas nos itens 5.1 e 5.4, afirma a SCI que os extratos da conta bancária aberta em nome do
candidato para movimentação da conta de Outros Recursos não foram apresentados e os extratos da conta do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) apresentados pelo candidato não contemplam todo o período de campanha,
infringindo-se, pois, ao disposto no art. 56, II, "a", da Resolução TSE nº 23.557/2017. 4.1 Não obstante, afirma a Secretaria de
Controle Interno que "tal inconsistência foi suprida pelos extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira através do
SPCE WEB". 4.2 Assim, entende-se que tal irregularidade trata-se de falha meramente formal, que não chegou a comprometer
a lisura e a confiabilidade das contas, sendo, pois, passível de relativização, a teor do disposto nos art. 79 da Resolução TSE
n.º 23.553/2017 e art. 30, §2º-A, da Lei das Eleições. Precedentes.
(...)
11. Desaprovação das contas. Devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Remessa da cópia de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
(PC –0602705-18 FORTALEZA - CE 17/12/2019 Relator DAVID SOMBRA PEIXOTO Publicação DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 238, Data 19/12/2019, Página 46/54)
Negritei
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2018. CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL. EXTRATOS BANCÁRIOS AUSENTES.
EXTRATOS ELETRÔNICOS ENCAMINHADOS ÀJUSTIÇA ELEITORAL PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SPCE WEB.
RESSALVA. ABERTURA TARDIA DA CONTA BANCÁRIA. OMISSÃO DE DESPESA. IRREGULARIDADES GRAVES.
CONFIABILIDADE DAS CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REMESSA DO PROCESSO AO MINISTÉRIO
PÚBLICO.
1. Trata-se de prestação de contas (Resolução TSE nº 23.553/2017) relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros
na campanha eleitoral de 2018.
2. Embora não tenha o prestador apresentado os necessários demonstrativos bancários, se a unidade técnica puder verificar
os extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral pela instituição financeira, épossível a aprovação das contas com
ressalvas, quando demonstrada a regular tramitação dos recursos ou a eventual ausência de movimentação financeira, salvo
se houver outra irregularidade grave para justificar a desaprovação.
3. O atraso na abertura da conta bancária não pode ser considerada mera formalidade. A abertura de conta bancária
específica para o registro dos recursos financeiros énorma cogente, criada para preservar a regularidade da campanha
eleitoral na movimentação desses ativos e possibilitar àjustiça a verificação da higidez das contas apresentadas. Énorma que
impera quando o tema éarrecadação e aplicação de recursos financeiros de campanha. A lei excepciona desta obrigação
apenas aqueles candidatos em municípios que não contam com agência ou posto de atendimento bancário.
(...)
7. O conjunto de falhas destacadas compromete a transparência e a confiabilidade das contas de campanha, omitindo-se o
candidato em apresentar justificativas ou documentos idôneos para corrigi-las.
8. O requerente não demonstrou regularidade na arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais, não apresentando
todas as informações e os documentos exigidos pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
9. De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "vícios graves e que prejudicam a análise das contas [...]
impedem a aprovação das contas com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (TSE, Recurso Especial
Eleitoral nº 39884, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 23/08/2018). Assim, "não são aplicáveis os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade quando as falhas são graves e inviabilizam a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral
(AgR-Al 902-55, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 16.11.2015)" [TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 46294, Acórdão,
Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 03/10/2018].
10. Desaprovada a prestação de contas de campanha eleitoral de PEDRO MANOEL PERES PINTO, referente às Eleições de
2018, com remessa do processo ao Ministério Público, na forma dos arts. 77, III, e 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
22, §4º, da Lei nº 9.504/1997.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602555-37, ACÓRDÃO n 0602555-37 de 18/09/2019, Relator JOSÉ VIDAL SILVA NETO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 177, Data 20/09/2019, Página 17/21)
Negritei
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Por fim, quanto àirregularidade descrita no item “b”, segundo o art. 37, §§2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.553/20171, os
serviços prestados por advogados e profissionais de contabilidade durante as campanhas eleitorais devem ser contabilizados
como gastos eleitorais e declarados na prestação de contas, o que efetivamente não foi constatado nas contas em exame.
Por sua vez, dispõe o art. 48, §4º, da RTSE nº 23.553/2017:
“§4º A arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais devem ser acompanhadas por profissional habilitado em
contabilidade desde o início da campanha, o qual realizará os registros contábeis pertinentes e auxiliará o candidato e o partido
na elaboração da prestação de contas, observando as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as
regras estabelecidas nesta resolução”.
Negritei
Nesse contexto, cuida-se de obrigatoriedade imposta pelos artigos supracitados, configurando irregularidade grave a omissão
de registro de despesas com esses profissionais, na medida em que não foi apresentada Prestação de Contas Retificadora
com o devido registro contábil das respectivas receitas estimáveis em dinheiro recebidas, mas apenas os Termos de Doação
dos serviços prestados (Ids nºs 2631027 e 2631077), o que afeta a transparência e a confiabilidade das contas, ensejando a
sua desaprovação.
O TRE-CE firmou entendimento nesse sentido para o pleito de 2018:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. IRREGULARIDADES. OMISSÃO DE DESPESA.
PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE. INÉRCIA DO CANDIDATO MESMO DEVIDAMENTE INTIMADO.
IRREGULARIDADES GRAVES. COMPROMETIMENTO DA FISCALIZAÇÃO E LISURA DAS CONTAS. CONTAS
DESAPROVADAS.
1. Prestação de contas de campanha eleitoral de candidato ao cargo de deputado estadual, referente ao pleito de 2018.
2. A Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico conclusivo destacando, de início, a
intempestividade da abertura da conta bancária, bem como que a prestação de contas foi apresentada sem movimentação
financeira ou estimável em dinheiro e a campanha eleitoral resultou na obtenção de 112 votos. Ressaltando, por fim, a
obrigatoriedade do candidato de declarar àJustiça Eleitoral integralmente as receitas e despesas de campanha (art. 56, da
Resolução TSE nº 23.553/2017).
3. Por fim, o Órgão Técnico fundamentou a desaprovação das contas no item 14.1 do parecer conclusivo, qual seja, omissão
da despesa, estimável ou financeira, com profissional de contabilidade, já que consta no extrato da prestação de contas do
candidato a assinatura do contador e na ficha de qualificação as informações do profissional de contabilidade. Entretanto,
consultando no SPCE o Relatório de Despesas Efetuadas, assim como o Relatório de Receitas Estimáveis em dinheiro,
verifica-se que o candidato não registrou na prestação de contas em exame gastos com serviços contábeis, tampouco
registrou como doação estimável em dinheiro.
4. Apesar de grave a irregularidade detectada, o candidato, mesmo após diligência, quedou-se inerte, não se manifestando
acerca da falha apontada. Dessa forma, resta no mínimo, demonstrado nos autos a negligência do candidato com suas contas.
5. A omissão de despesas nas prestações de contas éconsiderada irregularidade grave que acarreta a desaprovação das
contas. Precedentes deste Regional.
6. Destarte, considerando que o candidato não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, restando comprovadas
irregularidades capazes de comprometer a lisura e fiscalização das contas, bem como em acolhimento ao parecer da
Secretaria de Controle Interno deste Regional e da Procuradoria Regional Eleitoral, ambos desfavoráveis ao candidato, outra
medida não resta senão desaprovar a prestação de contas apresentada, nos termos do art. 77, III, da Resolução nº
23.553/2017.
7. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 0603105-32, Relator(a) INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Publicação: DJE –Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 93, Data 23/05/2019, Página 18/20)
Negritei
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO DE DESPESA COM
CONTADOR. TRANSGRESSÃO AOS ARTS. 37, §2º, E 48, §4º, DA RTSE Nº 23.553/2017. FALHA GRAVE. INÉRCIA DO
CANDIDATO. ÓBICE ÀFISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO.
1. Na espécie, o candidato deixou de registrar em sua prestação de contas gastos com serviços contábeis, ensejando em
omissão de despesa estimável ou financeira com profissional de contabilidade.
2. Segundo o art. 37, §2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, serviços prestados por profissional de contabilidade durante as
campanhas eleitorais devem ser contabilizados como gastos eleitorais e declarados na prestação de contas, o que
efetivamente não foi constatado in casu.
3. O §4º do art. 48 da retrocitada Resolução estabelece que a arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais
devem ser acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da campanha, assim, a meu sentir, o
candidato deve trazer algum registro, em sua prestação de contas, de despesas, financeira ou estimável em dinheiro, com
esse tipo de profissional. O que não ocorreu na espécie.
4. Intimado para se manifestar, o candidato deixou transcorrer in albis o prazo concedido para tal fim.
5. "...esta Corte vem entendendo como gravosa a irregularidade de omissão de gastos, financeiro ou estimável, com contador e
advogado, com aptidão a desaprovar as contas de campanha. Precedentes deste Regional". (PRESTAÇÃO DE CONTAS n
0602506-93, ACÓRDÃO n 0602506-93 de 13/06/2019, Relator INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Publicação: DJE Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 112, Data 19/06/2019, Página 24/27).
6. A omissão de despesa caracteriza irregularidade grave, pois impõe óbice àfiscalização e ao controle das contas, sendo
motivo suficiente para dar ensejo àdesaprovação das contas.
7. Contas julgadas prestadas e desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0600055-61, ACÓRDÃO n 0600055-61 de 20/08/2019, Relator(aqwe) FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 157, Data 23/08/2019, Página 45/50)
Negritei
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Sobre tal pecha, manifestou-se a SCI:
“2. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 56 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017)
(...)
Intimado para prestar esclarecimentos e/ou retificar a prestação de contas, o candidato apresentou os Termos de Doação dos
serviços prestados pelo contador e advogado (ID 2631027 e 2631077). Ocorre que não foi apresentada Prestação de Contas
Retificadora com o devido registro contábil das respectivas receitas estimáveis em dinheiro recebidas, permanecendo assim, a
inconsistência apontada.
O art. 48, §4º da Resolução TSE nº 23.553/2017 determina que a arrecadação de recursos e a realização de gastos eleitorais
devem ser acompanhadas por profissional habilitado em contabilidade desde o início da campanha. Dessa forma, por mais
simples que tenha sido a campanha eleitoral do candidato, deveria constar na prestação de contas o registro da despesa
(estimável ou financeira) do serviço prestado.
(…)
5.CONCLUSÃO DE EXAMES
Diante do exposto, considerando o resultado dos exames técnicos empreendidos na prestação de contas, sugere-se que as
contas de campanha do(a) candidato (a) ANTÔNIO ISMAEL DA SILVA LIMA - 50456 - DEPUTADO ESTADUAL - CEARÁ,
referentes às Eleições de 2018, sejam consideradas prestadas e, ao final, DESAPROVADAS, em razão das inconsistências
apontados nos itens 1.1, 3.1 e 3.4 e da grave irregularidade apontada no item 2 desse relatório, conforme o art. 77, inciso III,
da Resolução TSE n.º 23.553/2017.”
Negritei
Na mesma linha, a Procuradoria Regional Eleitoral:
“Como visto, o candidato deixou de apresentar a prestação de contas retificadora com o devido registro contábil das
respectivas receitas estimáveis em dinheiro recebidas com os serviços prestados com advogado e contador.
(…)
Destarte, a irregularidade descrita acima representa erro grave que compromete o controle e a transparência das contas de
campanha, sendo esta a principal finalidade do presente procedimento.
Ante o exposto, entende esta Procuradoria Regional Eleitoral pela DESAPROVAÇÃO das contas de campanha do candidato
requerente nos termos do art. 77, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.553/2017”.
Negritei
Assim, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, diante do posicionamento já firmado por este TRE-CE nessa linha
e em privilégio ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais, e por entender ser de natureza grave
a irregularidade relativa àomissão de despesas com contador e advogado, a desaprovação das contas émedida que se impõe,
incidindo o art. 77, III2 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
DISPOSITIVO
ISSO POSTO, em consonância com a Procuradoria Regional Eleitoral, VOTO no sentido de julgar prestadas e desaprovadas
as contas de campanha de ANTONIO ISMAEL DA SILVA LIMA, candidato ao cargo de deputado estadual nas Eleições de
2018.
Écomo voto.
Fortaleza/CE, 10 de fevereiro de 2020.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
1. Art. 37. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26):
(…)
§2º As contratações de serviços de consultoria jurídica e de contabilidade prestados durante as campanhas eleitorais em favor
destas deverão ser pagas com recursos provenientes da conta de campanha e constituem gastos eleitorais que devem ser
declarados de acordo com os valores efetivamente pagos (Resolução-TSE nº 23.470/2016).
§3º Os honorários referentes àcontratação de serviços de advocacia e de contabilidade relacionados àdefesa de interesses de
candidato ou de partido político em processo judicial não poderão ser pagos com recursos da campanha e não caracterizam
gastos eleitorais, cabendo o seu registro nas declarações fiscais das pessoas envolvidas e, no caso dos partidos políticos, na
respectiva prestação de contas anual.
2. Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução,
a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): (...)
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0602332-84.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE.
Relator(a): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
REQUERENTE: ANTONIO ISMAEL DA SILVA LIMA .
Advogado do(a) REQUERENTE: WALBER NOGUEIRA DA SILVA - OAB/CE016561
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de
contas, nos termos do voto do Relator.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
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PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 10/02/2020.
Processo 0603075-94.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603075-94.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
REQUERENTE: FRANCISCO ELIEZIO CUNHA .
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO SIMPLICIO LINHARES BRAGA - OAB/CE41804, JOSIMO FARIAS FILHO OAB/CE27751, DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - OAB/CE010857
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. CONTA BANCÁRIA - OUTROS
RECURSOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO APRESENTAÇÃO. DESPESAS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES. LIMITE DE 20%. EXTRAPOLAÇÃO. IRREGULARIDADES GRAVES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESAPROVAÇÃO.
1. Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
2. No tocante ànão apresentação dos extratos da conta bancária destinada àmovimentação de Outros Recursos, conforme
bem destacou a Secretaria de Controle Interno, verificou-se a abertura da Conta 18463-2, Agência 607-7, Banco Bradesco,
referente àmovimentação de Outros Recursos, no entanto, o requerente não apresentou os extratos bancários de tal conta.
3. O colendo TSE já firmou entendimento no sentido de que "a não apresentação do extrato bancário de todo o período de
campanha eleitoral constitui motivo para a desaprovação das contas, mas não enseja, por si só, o seu julgamento como não
prestadas." (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 65210, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/12/2018).
4. Quanto àirregularidade relacionada àdespesa com aluguel de veículos automotores, o total de gastos de campanha perfaz o
montante de R$ 42.523,15 (quarenta e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e quinze centavos). Assim, em consonância
com o aludido dispositivo, o requerente poderia gastar até R$ 8.504,63 (20% de R$ 42.523,15) com aluguel de veículos
automotores, contudo, o prestador gastou R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), extrapolando, excessivamente, o limite em R$
27.495,37 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos).
5. A não apresentação dos extratos da conta bancária destinada àmovimentação de Outros Recursos e as despesas com
aluguel de veículos automotores, que extrapolaram o limite previsto na legislação, constituem irregularidades graves que
comprometem a confiabilidade e regularidade das contas e dificultam o efetivo controle por parte desta Justiça Eleitoral sobre a
licitude da movimentação dos recursos de campanha, razão pela qual as contas merecem ser desaprovadas.
6. Contas desaprovadas.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de contas, nos
termos do voto do Relator.
Fortaleza, 10/02/2020
JUIZ(A) ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603075-94.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
REQUERENTE: FRANCISCO ELIEZIO CUNHA .
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO SIMPLICIO LINHARES BRAGA - OAB/CE41804, JOSIMO FARIAS FILHO OAB/CE27751, DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - OAB/CE010857
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas de Francisco Eliezio Cunha, referente àcampanha para o cargo de Deputado
Estadual, nas Eleições 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n° 23.553/2017.
Relatório Preliminar Para Expedição de Diligências (id 2405377) relacionando as irregularidades constantes na prestação de
contas e solicitando a notificação do candidato para que apresentasse as justificativas.
O candidato foi devidamente intimado para sanar as diligências constatadas pela Comissão de Análise das Contas de
Campanha (id 2407727), no entanto, conforme certidão de id 2451177, o requerente deixou transcorrer in albis o prazo
concedido para manifestação.
Em Petição (id 2459077), o advogado Domingos Sávio Tavares Timbó informa a renúncia aos poderes outorgados em
procuração assinada por Francisca Gracilia Alcantara dos Santos.
Parecer Técnico Conclusivo (id 2463977) expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal
Eleitoral responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
Parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral (id 2545877) pela desaprovação das contas.
Em Despacho (id 2590677), ao considerar que os presentes autos cuidam de prestação de contas de Francisco Eliézio Cunha,
e não de Francisca Gracília Alcântara dos Santos, determinei a intimação do causídico para se manifestar sobre a petição que
informa a renúncia aos poderes outorgados em procuração assinada por Francisca Gracilia Alcantara dos Santos. E, na
hipótese de efetiva renúncia em relação ao então candidato Francisco Eliézio Cunha, que seja observado o caput do artigo
112, do CPC.
A Secretaria Judiciária, em Certidão (id 2691677), informou que entrou em contato via telefone com o advogado, que foi
devidamente intimado, porém o causídico não se manifestou no prazo concedido.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2020, Número 032

Fortaleza, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020

Página 18

Em Despacho (id 2715777), determinei a intimação pessoal do candidato, para manifestação acerca da Petição (id 2459077)
de Domingos Sávio Tavares Timbó, advogado constituído nos autos em epígrafe, que informa a renúncia aos poderes
outorgados em procuração assinada por Francisca Gracília Alcântara dos Santos.
Em Petição (id 2830627), Francisco Eliézio Cunha requereu a habilitação do advogado Dr. Jósimo Farias Filho, como seu
legítimo patrono nos autos da presente ação.
Em Despacho (id 2853427) determinei a intimação do candidato através do seu patrono, Dr. Jósimo Farias Filho, para se
manifestar acerca do Parecer Técnico Conclusivo.
Certidão (id 2911677) informando que o candidato Francisco Eliézio Cunha não se manifestou no prazo concedido.
Éo relatório, em sua essência.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RELATOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603075-94.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
REQUERENTE: FRANCISCO ELIEZIO CUNHA .
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO SIMPLICIO LINHARES BRAGA - OAB/CE41804, JOSIMO FARIAS FILHO OAB/CE27751, DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - OAB/CE010857
VOTO
(FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX, DA CF/88)
Senhor Presidente. Como dito, tratam os autos de Prestação de Contas de Francisco Eliezio Cunha, referente àcampanha para
o cargo de Deputado Estadual, nas Eleições 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei n° 9.504/97 e Resolução
TSE n° 23.553/2017.
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
a regularidade ou a irregularidade das contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em
aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis
de contaminar a campanha eleitoral, o que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante
eleito, notadamente em tempos em que a credibilidade política encontra-se tão em risco no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo (id 2463977), restaram evidenciadas as
seguintes irregularidades:
A prestação de contas foi entregue fora do prazo estabelecido pela Resolução TSE n° 23.553/2017;
Não foram apresentados os extratos da conta bancária destinada àmovimentação de Outros Recursos;
A despesa com aluguel de veículos automotores extrapolou o limite de 20% do total dos gastos de campanha;
O recibo de pagamento do contador está em nome de outro candidato e
Não foi emitido o recibo eleitoral para a doação estimável em dinheiro dos serviços advocatícios
Pois bem.
Inicialmente, em relação àprestação de contas ter sido entregue de forma intempestiva, em desacordo com o artigo 52, da
Resolução TSE n° 23.553/20172, a jurisprudência éclara no sentido de que a falha não compromete a confiabilidade e a
regularidade das contas . Senão vejamos:
Prestação de contas. Eleições 2018. Deputada Federal. Prestação de Contas Intempestiva. Ausência de extratos bancários de
todo período de campanha eleitoral. Omissão de despesa. Ausência de comprovação de regularidade de gasto eleitoral
realizado com recursos do Fundo Partidário. Irregularidades graves. Comprometimento da fiscalização e regularidade das
contas. Devolução ao Tesouro Nacional.
Contas desaprovadas.
1. Prestação de contas de campanha eleitoral de candidata ao cargo de deputada federal, referente ao pleito de 2018.
(…)
3. A intempestividade da apresentação das contas não acarreta desaprovação destas, mas tão somente a atribuição de
ressalvas àaprovação. Na mesma linha de entendimento, a ausência de apresentação dos extratos bancários pelos candidatos
pode ser suprida pelos extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições bancárias àJustiça Eleitoral. Caso dos autos.
Precedentes deste Regional.
(…)
(PC –0602100-72. FORTALEZA –CE. Relator: INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO. DJE –Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 227, Data 04/12/2019, Página 40/43)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2018. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA. RESSALVA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. RECURSOS UTILIZADOS EM CAMPANHA ELEITORAL.
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS GASTOS. FUNDO DE CAIXA. LIMITE DE DESPESAS (2%). INOBSERVÂNCIA.
PAGAMENTOS A FORNECEDORES DIVERSOS ATRAVÉS DE UMA ÚNICA ORDEM BANCÁRIA (CHEQUE NOMINAL).
INVIABILIZADA A INDIVIDUALIZAÇÃO DAS DESPESAS. IRREGULARIDADES GRAVES. INÉRCIA DA CANDIDATA EM
CORRIGIR AS FALHAS OU ESCLARECER OS VÍCIOS APONTADOS. CONJUNTO DE FALHAS QUE COMPROMETEM A
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TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE DAS CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REMESSA DO PROCESSO AO
MINISTÉRIO PÚBLICO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL.
1. Prestação de contas de candidata ao cargo de Deputado Estadual, relativa ao pleito de 2018.
(…)
3. A apresentação intempestiva das contas de campanha não comporta falha grave o suficiente para a desaprovação das
contas se, embora tardia, a prestação de contas for suficiente para atestar a regularidade na arrecadação e utilização de
recursos financeiros. Ausente prejuízo ao controle por esta Justiça Eleitoral, registra-se a ressalva em relação àfalha apontada.
(…)
(PC –0602577-95. FORTALEZA –CE. Relator: JOSÉ VIDAL SILVA NETO. DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 146, Data
07/08/2019, Página 17/20)
Àvista disso, trata-se o caso de aposição de ressalva, tendo em vista que a referida inconsistência não compromete a análise
das contas por parte deste Regional.
Igualmente, em relação ao recibo de pagamento do contador se encontrar em nome de outro candidato, verifica-se que houve
o registro de tal gasto no Relatório de Despesas Efetuadas (id 361077).
Além disso, destaca-se que a assinatura do contabilista tanto no extrato da prestação de contas final (id 361327), como no
recibo eleitoral (id 361177), éexatamente a mesma.
Nesse contexto, ao considerar as informações constantes dos autos, ocorreu, na espécie, um mero erro de digitação na
inclusão do nome de outro candidato no recibo eleitoral.
Confira-se julgado deste colendo Tribunal pertinente àmatéria em destrame:
ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS
BANCÁRIOS. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONFIRMADA ATRAVÉS DE EXTRATOS ELETRÔNICOS. SERVIÇOS DE
CONTADOR. CONTABILIZAÇÃO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECIBO ELEITORAL COM NOME DE OUTRO
CANDIDATO. ERRO DE DIGITAÇÃO. IRREGULARIDADE FORMAL. FALHAS QUE NÃO COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. CONTAS APROVADAS, COM RESSALVAS.
1 –A ausência de extratos bancários da conta Outros Recursos não comprometeu os trabalhos de fiscalização por parte desta
Justiça Eleitoral, pois foi possível examinar a movimentação financeira da campanha por consulta aos extratos eletrônicos
fornecidos pela instituição financeira competente através do SPCE WEB.
(…)
3 –A par de todas as constatações e informações registradas no presente processo, verificou-se mero erro de digitação na
aposição do nome de outro candidato no recibo eleitoral. Da mesma forma, quanto àindicação de numeração divergente
daquela constante no Demonstrativo de Receitas Estimáveis em Dinheiro, uma vez que tal número está associado ao
candidato digitado erroneamente no recibo eleitoral da campanha em apreço.
4 –Contas aprovadas com ressalvas.
(PC –0602545-90. FORTALEZA –CE. Relatora: KAMILE MOREIRA CASTRO, DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 216,
Data 19/11/2019, Página 64/66)
Também, no que se refere a não emissão do recibo eleitoral para a doação estimável em dinheiro dos serviços advocatícios,
os artigos 9º, inciso I, e 27, da Resolução TSE n° 23.553/2017, estabelecem que os serviços estimáveis em dinheiro, doados
por pessoas físicas, devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas, e que deverá ser emitido
o recibo eleitoral referente a tais doações.
A propósito, transcrevo os aludidos dispositivos:
Art. 9° Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
I –estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios.
Art. 27. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas devem constituir produto de seu próprio
serviço, de suas atividades econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
In casu, verificou-se que, embora a doação do serviço advocatício prestado por Domingos Sávio Tavares Timbó (CPF n°
169.858.183-15), no valor de R$ 100,00, tenha sido registrada no Relatório de Despesas Estimáveis em Dinheiro (id 361077), o
requerente não apresentou o termo de doação referente a tal serviço.
Écediço que a ausência de apresentação dos termos de doação dos recursos estimáveis em dinheiro impossibilitam a
comprovação de que os serviços constituem produto do próprio serviço dos doadores.
Entretanto, consta nos autos o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (id 361127) e a Procuração outorgada ao
advogado (id 361227), o que comprovaria que a atividade se trata de produto do próprio serviço do doador.
Dessa forma, em razão de existirem outros documentos que viabilizam a presunção de que os serviços fazem parte das
atividades dos doadores, e ainda tratar-se de valor irrisório, considera-se o caso de aposição de ressalva.
Contudo, há irregularidades graves a ensejar a desaprovação das contas. Senão vejamos:
No tocante ànão apresentação dos extratos da conta bancária destinada àmovimentação de Outros Recursos, o artigo 56,
inciso II, alínea “a”, da Resolução TSE n° 23.553/2017, dispõe que a prestação de contas deve ser composta pelos extratos
das contas bancárias abertas em nome do candidato, in verbis:
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
(…)
II –pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
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campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira.
Conforme bem destacou a Secretaria de Controle Interno, verificou-se a abertura da Conta 18463-2, Agência 607-7, Banco
Bradesco, referente àmovimentação de Outros Recursos, no entanto, o requerente não apresentou os extratos bancários de tal
conta.
Nesse cenário, constitui obrigação do prestador apresentar os documentos essenciais para o exame de suas contas,
nomeadamente os extratos bancários.
Aliás, o colendo TSE já firmou entendimento no sentido de que "a não apresentação do extrato bancário de todo o período de
campanha eleitoral constitui motivo para a desaprovação das contas, mas não enseja, por si só, o seu julgamento como não
prestadas." (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 65210, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe 19/12/2018).
De forma que tal irregularidade, por si só, consiste em causa geradora de desaprovação, com prejuízo àfiscalização das
contas.
Nesse sentido, trago entendimento firmado por este Tribunal Eleitoral, inclusive por este Relator:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. DESPESAS. OMISSÕES. GASTOS COM
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REGISTRO. AUSÊNCIA. EXTRATOS BANCÁRIOS. OMISSÃO. OBRIGAÇÃO DA
PRESTADORA. DOCUMENTOS ESSENCIAIS. IRREGULARIDADES GRAVES. RESOLUÇÃO TSE 23.553/2017.
INOBSERVÂNCIA. DESAPROVAÇÃO.
1. Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
(…)
4. No tocante a não apresentação dos extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato para movimentação de
Fundo Especial de Financiamento de Campanha e de Outros Recursos, a candidata declarou que abriu conta para a
movimentação de Outros Recursos (Conta 504661 e Agência 3887) e para a movimentação do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (Conta 50467X e Agência 3887), contudo, não apresentou referidos extratos de ambas as
contas.
5. Nesse contexto, constitui obrigação da prestadora apresentar os documentos essenciais para exame de suas contas,
nomeadamente os extratos bancários, nos termos preconizados no art. 56, II, a, da Resolução n° 23.553/2017.
6. Aliás, o colendo TSE já firmou entendimento consolidado no sentido de que "a não apresentação do extrato bancário de todo
o período de campanha eleitoral constitui motivo para a desaprovação das contas, mas não enseja, por si só, o seu julgamento
como não prestadas." (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 65210, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
19/12/2018).
(…)
8. As falhas apontadas constituem irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e regularidade das contas e
dificulta o efetivo controle por parte desta Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de campanha, razão
pela qual as contas merecem ser desaprovadas.
9. Contas desaprovadas.
(PC –0602702-63. FORTALEZA –CE. Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS. DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
236, Data 17/12/2019, Página 25-29).
EMENTA: ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –FEFC. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA. ART. 56, II, A, DA RESOLUÇÃO-TSE Nº
23.553/2017. INOBSERVÂNCIA. RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA –FEFC.
DESPESAS. VERBA PÚBLICA. NÃO COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. RESOLUÇÃO-TSE Nº
23.553/2017. CONTAS DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DETERMINAÇÃO.
1 –Édever dos candidatos apresentarem informações e respectivos documentos comprobatórios das receitas auferidas e dos
gastos realizados na campanha eleitoral.
2 –A prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente: (...) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive
da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), (…) demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em
sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal,
adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira. Inteligência do art. 56, II, a, da Resolução-TSE nº
23.553/2017.
3 –Os extratos bancários impressos são documentos necessários a comporem as contas de campanha, razão pela qual sua
ausência conjunta com as demais pechas examinadas implica falha insanável da prestação de contas.
(…)
6 –Contas julgadas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do valor utilizado pela candidata,
assim como da remessa de cópia dos autos àProcuradoria Regional Eleitoral.
(PC –0602213-26. FORTALEZA –CE. Relator TIAGO ASFOR ROCHA LIMA. DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 173,
Data 16/09/2019, Página 6/9)
Quanto àirregularidade relacionada àdespesa com aluguel de veículos automotores, o artigo 45, inciso II, da Resolução TSE
n° 23.553/2017, estabelece que o aluguel de veículos automotores deve respeitar o limite de 20% do total dos gastos de
campanha, ex vi:
Art. 45. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha contratados:
(…)
II –aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
No caso em apreço, o total de gastos de campanha perfaz o montante de R$ 42.523,15 (quarenta e dois mil, quinhentos e
vinte e três reais e quinze centavos). Assim, em consonância com o aludido dispositivo, o requerente poderia gastar até R$
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8.504,63 (20% de R$ 42.523,15) com aluguel de veículos automotores, contudo, o prestador gastou R$ 36.000,00 (trinta e seis
mil reais), extrapolando, excessivamente, o limite em R$ 27.495,37 (vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e
trinta e sete centavos).
Por oportuno, trago àcolação, julgados desta Corte pertinente àmatéria, inclusive deste Relator :
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. NÃO ELEITO. ATECNIAS. INDÍCIOS DE
OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS. COMPROVANTE DE DESPESA EMITIDO EM NOME DE PESSOA DIVERSA.
ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS GASTOS DE CAMPANHA.
DIVERGÊNCIA NOS REGISTROS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DAS CONTAS DO CANDIDATO E EXTRATOS
ELETRÔNICOS APRESENTADOS. IRREGULARIDADES GRAVES QUE COMPROMETEM A CONFIABILIDADE E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação.
(…)
5. Desponta outra irregularidade quanto às despesas realizadas com aluguel de veículos automotores no valor total de R$
5.000,00, que ultrapassaram o limite do percentual (20% do total dos gastos de campanha) do total dos gastos de campanha,
no valor de R$ 14.863,20, em R$ 2.027,36.
6. In casu, a irregularidade permanece com toda vivacidade, uma vez que o candidato poderia realizar o gasto com aluguel de
veículo até o limite de R$ 2.972,64 (20% do total dos gastos de campanha), no entanto extrapolou este limite legal ainda em
13,64%.
(…)
9. De fato, as falhas apontadas constituem irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e regularidade das
contas e dificultam o efetivo controle por parte desta Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha.
10. Prestação de Contas julgadas desaprovadas.
(PC –0602484-35. FORTALEZA –CE. Relator: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS. DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo
56, Data 27/03/2019, Página 9/12).
Assim, éde se reconhecer que a irregularidade permanece de forma ostensiva, a ensejar, indubitavelmente, a rejeição das
contas.
Com efeito, as duas falhas acima apontadas constituem irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e
regularidade das contas e dificultam o efetivo controle por parte desta Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos
recursos de campanha, razão pela qual as contas merecem ser desaprovadas.
Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo desaprovadas as contas de Francisco
Eliézio Cunha, candidato ao cargo de Deputado Estadual, nas Eleições de 2018, nos termos do art. 77, III, da Resolução/TSE
nº 23.553/2017.
Écomo voto, Senhor Presidente.
Fortaleza, 10 de fevereiro de 2020.
1. GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
2. Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em todas
as esferas devem ser prestadas àJustiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior àrealização das eleições.
JUIZ(A) ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator(a).
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603075-94.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
REQUERENTE: FRANCISCO ELIEZIO CUNHA .
Advogados do(a) REQUERENTE: JOAO SIMPLICIO LINHARES BRAGA - OAB/CE41804, JOSIMO FARIAS FILHO OAB/CE27751, DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - OAB/CE010857
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, desaprovar a prestação de
contas, nos termos do voto do Relator.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 10/02/2020.
Processo 0602191-65.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - Processo nº 0602191-65.2018.6.06.0000 - Fortaleza - CEARÁ
ORIGEM: Fortaleza
RELATOR: ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GEORGE MAZZA MATOS DEPUTADO ESTADUAL REQUERENTE: GEORGE MAZZA
MATOS
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059 Advogados do(a) REQUERENTE:
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS MAIA - CE15059, TERTO MAXIMNIANO DE SOUSA NETO - CE34468
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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EMENTA: ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. DOCUMENTOS. INFORMAÇÕES. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. ATECNIAS. NÃO COMPROMETIMENTO.
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. TRANSPARÊNCIA DO PLEITO. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. As atecnias evidenciadas na prestação de contas em análise não detém natureza grave capaz de comprometer a
confiabilidade das contas.
2. Com efeito, não coexiste ofensa àtransparência do pleito e àlisura na arrecadação e financiamento de campanha eleitoral
capaz de macular as contas em exame, sendo impositiva a sua aprovação com ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.
DECISÃO MONOCRÁTICA
[1]
Relatório
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de GEORGE MAZZA MATOS, candidato ao cargo de Deputado
Estadual, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n°
23.553/2017.
Relatório Preliminar Para Expedição de Diligências (id 1046777) relacionando as irregularidades constantes na prestação de
contas e solicitando a notificação do candidato para que apresentasse as justificativas.
Em Manifestação (id 1124077), o prestador apresentou Prestação de Contas Retificadora justificando as irregularidades
constantes no Relatório Preliminar para Expedição de Diligências.
Por fim, requereu a aprovação de suas contas.
Parecer Técnico Conclusivo (id 2818427) expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal
Eleitoral responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, que opinou pela aprovação das
contas com ressalvas.
Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (id 2908477), pela aprovação das contas com ressalvas.
Éo relatório, passo a decidir.
[2]
Razões de Decidir
(FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX, DA CF/88
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
a regularidade ou a irregularidade das contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em
aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis
de contaminar a campanha eleitoral, o que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante
eleito, notadamente em tempos em que a credibilidade política encontra-se tão em risco no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo (id 2818427), restaram evidenciadas as
seguintes irregularidades:
Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som;
Os extratos impressos da conta do FEFC foram apresentados em sua forma definitiva, porém não apresentam saldo inicial
zerado;
Fornecedor constante na prestação de contas com inaptidão fiscal junto a base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil
No tocante àprimeira irregularidade, o candidato, ao ser notificado, apresentou contas retificadoras, e em petição (id 1124077)
esclareceu que o combustível utilizado foi no carro do próprio candidato, desse modo aduz que não há necessidade de fazer a
doação estimável de seu veículo.
Nesse contexto, conforme o art. 63, ª3º, III, da Resolução do TSE nº 23.553/20172, édispensada a comprovação da cessão de
automóvel do próprio candidato, logo não há que se falar em comprovação da cessão de veículo próprio.
Contudo, apesar da previsão contida no inciso III supracitado, o §4º do já citado art. 63, da Resolução do TSE nº 23.553/20173,
demanda que seja efetuado o correspondente registro na prestação de contas, o que não foi feito pelo requerente.
Entretanto, a ausência de tal registro não constitui grave irregularidade, ante a justificativa de que o veículo utilizado era de
propriedade do candidato.
Nesse sentido, trago àcolação jurisprudencial da Corte Eleitoral do Pará, verbis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
PRÓPRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DISPONIBILIDADE. RECEBIMENTO DE DOAÇÃO FINANCEIRA ACIMA
DO LIMITE MEDIANTE DEPÓSITO EM ESPÉCIE. DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO
PRÓPRIO. DISPENSA DE REGISTRO. IRREGULARIDADE INEXISTENTE. DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA PELO
PARTIDO. IRREGULARIDADES GRAVES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALOR AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
6. A regularidade do gasto com combustível sem o respectivo lançamento de gastos ou receitas correlacionadas com a
utilização de veículos pode ser demonstrada pela informação de que houve a utilização de veículo próprio, independente do
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registro desta na prestação de contas, uma vez que são dispensadas de registro na prestação de contas as despesas com
combustível e manutenção de veículo automotor usado na campanha pelo próprio candidato, as quais a norma considera
serem de natureza pessoal (art. 63, §5º, I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017).
7. Por ocasião da apresentação da prestação de contas, o candidato deve estar com todas as dívidas contraídas na campanha
eleitoral quitadas. Caso não esteja, deverá apresentar documento que comprove a assunção do débito pelo partido, sob pena
de desaprovação das contas. Precedentes.
8. Contas desaprovadas, com a determinação de recolhimento para o Tesouro Nacional dos recursos de origem não
identificada
(PC –060136602. BELÉM-PA. Relator: JOSÉ ALEXANDRE BUCHACRA ARAÚJO. DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Tomo
013, Data 24/01/2020, Página 26)
Em relação a segunda atecnia, malgrado a conta do FEFC não ter apresentado salso inicial zerado, foi possível àSCI verificar
a ausência de inconsistências nas despesas, registradas e comprovadas, pagas com recursos do FEFC, conforme item 9 do
Parecer Técnico Conclusivo de id 2818427.
Portanto, éde se concluir que a ausência do saldo inicial zerado écausa apenas de anotação de ressalva, pois a SCI não
identificou nenhuma movimentação financeira que prejudique as contas apresentadas.
Insta destacar, a jurisprudência dos egrégios Tribunais Regionais Eleitorais:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CARGO. DEPUTADO ESTADUAL. REMANESCÊNCIA DE
FALHA MERAMENTE FORMAL E IRRELEVANTE. DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES APTOS A DEMONSTRAR A
REGULARIDADE CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀFISCALIZAÇÃO FINANCEIRA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. A inércia do requerente em apresentar extratos bancários completos écausa apenas de ressalva quando, àluz
dos extratos eletrônicos juntados pela unidade técnica ou fornecidos pelo banco, não se verifica nenhuma movimentação
financeira que comprometa as contas apresentadas.
(PC –0600761-89. MACEIÓ-AL. Relator: OTÁVIO LEÃO PRAXEDES. DEJEAL - Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de
Alagoas, Tomo 183, Data 27/09/2019, Página 30/32)
Em relação àinaptidão fiscal da empresa fornecedora junto a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil o
requerente em manifestação de id 1124077 juntou a nota fiscal dos serviços prestados pela empresa inapta, desse modo
verifica-se a boa fé do requerente, pois a comprovação dos gastos eleitorais devem ser feitos por meio de documento fiscal
idôneo, conforme art. 63, caput, da Resolução do TSE nº 23.553/20174.
Logo, épossível a mitigação de tal falha, tendo em vista a juntada pelo requerente das notas fiscais emitidas pela própria
fornecedora, dessa forma trata-se o caso de aposição de ressalva.
Destarte, in casu, em observância aos vetores da proporcionalidade e razoabilidade, as contas não devem ser desaprovadas,
até porque não há indicativo de má-fé do prestador, bem como tais inconsistências não afetaram a lisura e transparência das
contas.
Com efeito, na esteira da compreensão da Secretaria de Controle Interno que opinou pela aprovação com ressalvas, no que foi
secundada pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, tal falha não compromete a transparência do pleito e a lisura na
arrecadação e financiamento de campanha eleitoral, razão pela qual émedida que impõe a aprovação das contas, com
ressalvas.
[3]
Dispositivo
Nessas condições, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, julgo aprovadas, com ressalvas,
as contas de campanha de GEORGE MAZZA MATOS, referentes às eleições de 2018, nos termos da norma escrita do artigo
77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017,
Expedientes necessários.
1GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
2Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso
pessoal durante a campanha.
3§ 4º A dispensa de comprovação prevista no §3º deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação
de contas dos doadores e de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.
4 Art. 63.A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome dos
candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação do emitente e do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
Fortaleza, 11 de fevereiro de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.
Processo 0603015-24.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603015-24.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
REQUERENTE: FRANCISCA GRACILIA ALCANTARA DOS SANTOS .
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Advogado do(a) REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - OAB/CE010857
EMENTA
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/1997. RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. RENÚNCIA DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO
DE NOVO CAUSÍDICO. PRAZO TRANSCORRIDO IN ALBIS. ART. 77, §2º, DA RTSE Nº 23.553/2017. IMPEDIMENTO DE
OBTER CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. ARTS. 52, §6º, VI E 83, I, AMBOS DA REFERIDA NORMA. CONTAS DE
CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
1. Trata-se de processo de prestação de contas de campanha relativo àentão candidata ao cargo de deputado estadual nas
eleições de 2018.
2. Consabido ser dever dos candidatos e partidos políticos em todas as esferas apresentarem àJustiça Eleitoral suas contas
com a constituição de um advogado, consoante disposto no art. 48, §7º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. In casu, ante a renúncia do causídico constituído inicialmente, fora determinada a intimação da candidata para indicar novo
advogado, no prazo de 3 dias, sob pena de serem julgadas como não prestadas as contas, nos termos do art. 77, §2°, da
Resolução supracitada. Contudo, apesar de intimada pessoalmente, a interessada deixou o prazo transcorrer in albis.
4. A não apresentação de procuração a advogado legalmente habilitado, após intimação específica para tal fim, resulta no
julgamento das contas como não prestadas, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e
regular do processo, por falta de capacidade postulatória.
5. Resta a candidata impossibilitada de obter certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da
restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas, de acordo com os arts. 52, §6º, VI e 83, I, ambos da RTSE
nº 23.553/2017.
6. “A teor da jurisprudência desta Corte, os processos de contas têm caráter jurisdicional, exigindo-se representação por
advogado, em observância ao pressuposto da capacidade postulatória”. (Prestação de Contas nº 98220, Acórdão, Relator Min.
Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 226, Data 25/11/2019, Página 18/19).
7. Contas julgadas não prestadas.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, declarar não prestadas as contas, nos
termos do voto do Relator.
Fortaleza, 11/02/2020.
JUIZ(A) FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
RELATOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603015-24.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
REQUERENTE: FRANCISCA GRACILIA ALCANTARA DOS SANTOS .
Advogado do(a) REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - OAB/CE010857
RELATÓRIO
Cuida-se de prestação de contas de campanha, relativa ao pleito de 2018, apresentada pela então candidata ao cargo de
deputado estadual, FRANCISCA GRACILIA ALCÂNTARA DOS SANTOS, em cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada
pela Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e
candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.
Publicado edital para os fins do art. 591 da referida Resolução e decorrido o prazo legal, não houve impugnação àpresente
prestação de contas.
Expedido Relatório Preliminar pela Secretaria de Controle Interno deste Regional (id 1045277), constataram-se, inicialmente,
algumas irregularidades, sendo determinada a intimação da candidata para regularização.
Contudo, transcorreu o prazo legal, sem manifestação da interessada, conforme certidão de id nº 1132127.
Posteriormente, por meio da petição de id nº 2458977, o advogado constituído nos autos informou a sua renúncia aos poderes
a ele outorgados pela candidata em comento.
Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (id nº 2782077), a Secretaria de Controle Interno deste Regional apontou as seguintes
irregularidades:
a) intempestividade na entrega da prestação de contas parcial, pois apresentada em 06/10/2018, fora do prazo fixado pelo §4º
do art. 50 da Resolução TSE nº 23.553/2017;
b) ausência da assinatura do prestador de contas no extrato;
c) não foi apresentado o extrato bancário definitivo da conta destinada àmovimentação de Outros Recursos;
d) inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
e) divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos.
Por fim, em razão da natureza das falhas constatadas, sugere que as contas sejam consideradas prestadas, e, ao final,
desaprovadas.
Intimada, pessoalmente, para constituir novo causídico e se manifestar acerca das irregularidades apontadas no parecer
conclusivo da SCI (id 3012177), inclusive, com a expressa advertência de que em não constituindo novo advogado as contas
seriam julgadas como não prestadas, sujeitando-se ao impedimento de obter certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva regularização (RTSE 23.553/2017, arts. 77, §2º e
83, I), a candidata, mais uma vez, permaneceu silente (id 3061727).
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Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id nº 2868727), opinando, em suma, pela aprovação com ressalvas das contas, por
entender que as falhas subsistentes não são suficientes para ensejar a rejeição das contas da candidata, por não
representarem vícios graves que afetam a transparência e a confiabilidade delas.
Éo relatório, no essencial.
1. Art. 59. Com a apresentação das contas finais, a Justiça Eleitoral disponibilizará as informações a que se refere o inciso I do
caput do art. 56 desta resolução, bem como os extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral, na página do TSE na
internet, e determinará a imediata publicação de edital para que qualquer partido político, candidato ou coligação, o Ministério
Público, bem como qualquer outro interessado, possa impugná-las no prazo de 3 (três) dias.
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603015-24.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
REQUERENTE: FRANCISCA GRACILIA ALCANTARA DOS SANTOS .
Advogado do(a) REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - OAB/CE010857
VOTO
Conforme relatado, trata-se de processo atinente àarrecadação e gastos de recursos financeiros na campanha eleitoral de
2018.
Após minuciosa análise efetuada pelo Setor competente, opinou-se pela desaprovação das contas de FRANCISCA GRACILIA
ALCÂNTARA DOS SANTOS.
A medida sugerida pelo Órgão Técnico não foi acolhida pela Procuradoria Regional Eleitoral, que entendeu que as falhas
elencadas não comprometem a regularidade das contas, não sendo graves o suficiente para justificar a desaprovação,
opinando, assim, pela aprovação com ressalvas.
Inicialmente, cumpre salientar que o presente julgamento será realizado em cumprimento àLei nº 9.504/97, regulamentada pela
Resolução TSE nº 23.553/2017, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e
sobre a prestação de contas nas eleições.
In casu, conforme relatado, ante a renúncia do causídico constituído inicialmente, fora determinada a intimação da candidata
para apresentar novo advogado, no prazo de 3 dias, sob pena de serem julgadas como não prestadas as contas, nos termos
do art. 77, §2° da Resolução supracitada.
Embora pessoalmente intimada e expressamente advertida das consequências geradas pela não constituição de novo
causídico (id 3012177), a candidata interessada permaneceu inerte.
Lembro ser dever dos candidatos e partidos políticos em todas as esferas apresentarem àJustiça Eleitoral sua prestação de
contas com a constituição de advogado, consoante disposto no art. 48, §7º da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 48. Devem prestar contas àJustiça Eleitoral:
I - o candidato;
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
a) nacionais;
b) estaduais;
c) distritais; e
d) municipais.
(…)
§7º Éobrigatória a constituição de advogado para a prestação de contas.
Negritei
Desse modo, a não apresentação de procuração a advogado legalmente habilitado, após intimação específica para tal fim,
resulta no julgamento das contas como não prestadas, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento
válido e regular do processo, por falta de capacidade postulatória.
Nessa linha, cito precedentes da Corte Superior Eleitoral e deste Regional:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA (PCO). AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. INTIMAÇÃO PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO. DECURSO IN ALBIS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. 1. Trata-se de prestação de
contas relativas a recursos financeiros empregados na campanha eleitoral de 2014 por Rui Costa Pimenta e Ricardo de Souza
Machado, candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República pelo Partido da Causa Operária (PCO). 2. A
teor da jurisprudência desta Corte, os processos de contas têm caráter jurisdicional, exigindo-se representação por advogado,
em observância ao pressuposto da capacidade postulatória. Especificamente para as Eleições 2014, tal requisito consta de
modo expresso do art. 33, §4º, da Res.-TSE 23.406/2014. 3. Ainda de acordo com este Tribunal, e conforme também dispõe o
art. 54, IV, a, da Res.-TSE 23.406/2014, a inércia do candidato ou partido político em constituir advogado enseja o julgamento
das contas como não prestadas. 4. Na espécie, o subscritor do ajuste contábil não possui mandato para atuar nos autos. Os
candidatos, intimados duas vezes, sendo uma delas no endereço fornecido por eles próprios, que por sua vez éo da sede
nacional da legenda, quedaram-se inertes, o que impõe julgar as contas como não prestadas, na linha do parecer da d.
Procuradoria-Geral Eleitoral. 5. Considerando ainda o referido óbice processual, tem-se como prejudicado, nesta oportunidade,
o exame da documentação acostada com as contas. 6. Contas que se julgam como não prestadas, obstando-se a quitação
eleitoral dos candidatos, nos termos do art. 58, I, da Res.- TSE 23.406/2014.
(Prestação de Contas nº 98220, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
226, Data 25/11/2019, Página 18/19)
Negritei
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO. CONTAS NÃO PRESTADAS. DESPROVIMENTO.
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1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral, mantendo acórdão que julgou como não
prestadas as contas de campanha, em razão da ausência de instrumento de procuração.
2. A ausência de representação processual enseja o julgamento de contas como não prestadas, uma vez que, com a edição da
Lei nº 12.034/2009, o processo de prestação de contas passou a ter caráter jurisdicional, razão pela qual éobrigatória a
constituição de advogado.
3. No caso, o agravante reitera os argumentos aduzidos no recurso especial eleitoral sem apresentar razões suficientes para
modificação do julgado, que deve ser mantido por seus próprios fundamentos.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 51614, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 03/12/2018)
Negritei
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. O agravante não infirmou os fundamentos da decisão agravada inexistência de usurpação da competência do TSE na
espécie, inexigibilidade de intimação pessoal em processo de prestação de contas e possibilidade de julgamento das contas
como não prestadas se não constituído o advogado depois de devida intimação para tanto, limitando-se a reproduzir os
argumentos lançados no recurso especial. Inviabilidade do agravo regimental, nos termos da Súmula 26 do Tribunal Superior
Eleitoral.
2. Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, não há exigência de intimação pessoal em processo de
prestação de contas. Hipótese em que a Corte de origem, além da tentativa de intimação no endereço indicado pelo candidato,
expediu mandado de intimação e edital, após o que considerou efetivada a intimação.
3. Conforme entendimento firmado no REspe nº 2137-73, rel. Min. Henrique Neves da Silva, alusivo às Eleições de 2014, não
sendo atendido o despacho para regularização da representação processual no prazo assinalado, as contas devem ser
reputadas como não prestadas, pois o resultado do julgamento decorre da ausência de pressuposto de constituição e de
desenvolvimento válido e regular do processo, por falta de capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da
pretensão deduzida em juízo.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Agravo de Instrumento nº 581813, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 13/09/2016, Página 198)
Negritei
Prestação de contas. Eleições 2018. deputado federal. ausência do instrumento de mandato para constituição de advogado.
Irregularidade Insanável. Art. 56, II, “f”, e art. 77, IV, §2º da Resolução nº 23.553/2017. Contas não prestadas.
1. Prestação de contas de campanha eleitoral de candidato ao cargo de deputado federal, referente ao pleito de 2018.
2. A constituição de advogado para a prestação de contas éobrigatória, nos termos do §7º do art. 48 da Resolução TSE nº
23.553/2017.
3. A ausência de procuração a advogado legalmente habilitado, após ter sido oportunizado ao candidato a regularização da
representação processual, acarreta o julgamento das contas como não prestadas.
4. Considerando que o candidato não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, restando comprovada a ausência de
elemento essencial para formalização das contas, mesmo após intimação para sanar as irregularidades, outra medida não
resta senão julgá-las como não prestadas, em razão do disposto no art. 56, II, “f”, e art. 77, IV, §2º da Resolução nº
23.553/2017.
5.Contas não prestadas. Incidência da restrição prevista no art. 83, I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
(TRE-CE - PC: 0602106-79 FORTALEZA - CE, Relator: INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento:
13/06/2019)
Negritei
Assim, a ausência de advogado legalmente habilitado enseja o julgamento das contas como não prestadas, de acordo com o
art. 77, §2º, da Resolução TSE n° 23.553/2017:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
(…)
§2º O disposto no §1º deste artigo não se aplica quando for constatada a ausência do instrumento de mandato para
constituição de advogado para a prestação de contas, hipótese em que estas devem ser julgadas não prestadas.
Negritei
Nesse diapasão, no caso vertente, a omissão desidiosa enseja o julgamento das contas como não prestadas, restando a
candidata impossibilitada de obter a sua certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, conforme asseveram os art. 52,
§6º, VI e art. 83, I, ambos da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Nesse sentido, extraio precedentes:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS FINAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. ART. 52, §6º, VI, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. CONTAS NÃO PRESTADAS. QUITAÇÃO ELEITORAL.
IMPEDIMENTO.
1. Julgam-se não prestadas as contas do candidato que não as apresenta no prazo de setenta e duas horas contados de sua
notificação pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 52, §6º, VI, da Resolução TSE Nº 23.553/2017.
2. A decisão que julga as contas como não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas.
(TRE-AP –PC: 060117123 MACAPÁ-AP, Relator: JUCÉLIO FLEURY NETO, Data de Julgamento: 11/02/2019, Data de
Publicação: DJE –Diário de Justiça Eletrônico -TRE/AP, Tomo 22, Data 13/02/2019, Página 2)
Negritei
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ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. LEI Nº 9.504/1997. RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.553/2017. CONTAS FINAIS NÃO APRESENTADAS. CITAÇÃO. INÉRCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO.
ARTIGOS 52 E 83, INCISO I, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL.
IMPEDIMENTO. CONTAS DE CAMPANHA JULGADAS COMO NÃO PRESTADAS.
1. Constata a inércia do candidato em apresentar as suas contas finais de campanha eleitoral, impõe-se o julgamento das
contas como não prestadas, com a imposição da sanção prevista no art. 83, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
2. Contas julgadas como não prestadas.
(TRE-SE –PC: 060123351 ARACAJU -SE, Relator: ÁUREA CORUMBA DE SANTANA, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data
de Publicação: DJE- Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 049, Data 18/03/2019, Página 28)
Negritei
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CONTAS FINAIS. NÃO APRESENTAÇÃO. ART. 30, INCISO IV,
DA LEI N. 9504/97 C/C ART. 52, §6º, VI E ART. 77, INCISO VI, A, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553/2017. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. QUITAÇÃO ELEITORAL. IMPEDIMENTO. 1. Julgam-se não prestadas as contas do candidato
que não as apresenta no prazo de setenta e duas horas contado de sua intimação pela Justiça Eleitoral, nos termos do art. 30,
inciso IV, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 52, §6º, inciso VI e art. 77, inciso VI, a, da Resolução TSE Nº 23.553/2017. 2. A decisão
que julga as contas como não prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos após esse período até a efetiva apresentação das contas (art. 83, inciso I, da Resolução TSE
n.23.553/2017 e Súmula TSE n.42) (TRE-AM –PC: 060233678 MANAUS-AM, Relator: ARISTÓTELES LIMA THURY Data de
Julgamento: 19/02/2019, Data de Publicação: DJEAM– Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 37, Data 22/02/2019, Página 12).
Negritei
Nesses moldes, diante da inércia da candidata em constituir advogado nos autos, impõe-se o julgamento das contas como
não prestadas, com a aplicação das sanções previstas no artigo 83 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
DISPOSITIVO
ISSO POSTO, com esteio nos arts. 52, §6º, VI e 83, I, ambos da RTSE nº 23.553/2017, VOTO no sentido de julgar não
prestadas as contas de campanha, alusivas às eleições de 2018, de FRANCISCA GRACILIA ALCÂNTARA DOS SANTOS,
impondo-lhe o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas.
Écomo voto.
Fortaleza/CE, 11 de fevereiro de 2020.
Juiz FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA
Relator
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0603015-24.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA.
REQUERENTE: FRANCISCA GRACILIA ALCANTARA DOS SANTOS .
Advogado do(a) REQUERENTE: DOMINGOS SAVIO TAVARES TIMBO - OAB/CE010857
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, declarar não prestadas as
contas, nos termos do voto do Relator.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 11/02/2020.
Processo 0601815-79.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601815-79.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA LIMA .
Advogados do(a) REQUERENTE: RODOLPHO ELIANO FRANCA - OAB/CE28274, ADAUTO CARNEIRO DE FRANCA NETO
- OAB/CE23234, LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO - OAB/CE21516
Ementa
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE CONTAS BANCÁRIAS. EXTRATOS ELETRÔNICOS. MERA IRREGULARIDADE FORMAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTADOR E ADVOGADO. NÃO EMISSÃO DE RECIBOS ELEITORAIS.
IRREGULARIDADE GRAVE.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Prestação de contas de campanha eleitoral de candidato ao cargo de deputado estadual, referente ao pleito de 2018.
2. As irregularidades detectadas no feito resumem-se às seguintes: a. Não apresentação dos extratos bancários da conta
85418, Banco Bradesco, Agência 607 e da conta 85396, Banco Bradesco, Agência 607; b. Existência de contas bancárias na
base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na Ficha de Qualificação da prestação de contas em exame; c. Não
emissão de recibos eleitorais para as doações estimáveis em dinheiro do contador e do advogado.
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3. No que tange às duas primeiras irregularidades, quais sejam, ausência de apresentação dos extratos bancários e existência
de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na Ficha de Qualificação da prestação de
contas em exame, tais irregularidades foram supridas pelos extratos eletrônicos encaminhados pelas instituições bancárias,
sendo, inclusive, destacado pelo órgão técnico que “a prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira,
circunstância confirmada através dos extratos eletrônicos (art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017)”.
4. Por fim, com relação àirregularidade de não emissão de recibos eleitorais para as doações estimáveis em dinheiro do
contador e do advogado, convém destacar que, segundo os arts. 9o, I da Resolução TSE nº 23.553/2017, deverá ser emitido
recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos, inclusive doações estimáveis em dinheiro, exceto algumas
situações previstas no próprio art. 9o referido, o que não éo caso dos autos.
5. Assim, considerando que o candidato não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, sendo verificada falha que
compromete a fiscalização da prestação contas, devem as contas serem julgadas desaprovadas, nos termos do inciso III, art.
77 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
6. Contas desaprovadas.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em desaprovar as contas, nos termos do
voto do Relator.
Fortaleza, 11/02/2020
DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601815-79.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA LIMA .
Advogados do(a) REQUERENTE: RODOLPHO ELIANO FRANCA - OAB/CE28274, ADAUTO CARNEIRO DE FRANCA NETO
- OAB/CE23234, LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO - OAB/CE21516
Relatório
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pelo candidato ao cargo de Deputado Estadual, FRANCISCO
JOSÉ PEREIRA LIMA, referente às eleições de 2018.
A Secretaria de Controle Interno emitiu parecer técnico preliminar, ID nº 2403427, opinando pela intimação do candidato para
sanar as irregularidades detectadas nos autos, tendo sido referida intimação publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 20
de agosto de 2019, ID nº 2423227, decorrendo o prazo para manifestação na data de 23 de agosto de 2019.
Já exaurido o prazo para manifestação, na data de 25 de agosto de 2019 o causídico Domingos Sávio Tavares Timbó
apresentou pedido de renúncia de poderes, ID nº 2459277
Em razão da referida renúncia de poderes, foi determinada a intimação do candidato para regularizar a sua representação
processual, ID nº 2467377, tendo este apresentado novo instrumento de constituição de advogado, conforme se constata no
Doc. ID nº 2654577.
Posteriormente, foi apresentada pelo candidato petição, ID nº 2704627, pugnando pela dilação do prazo para cumprimento
das diligências objeto da intimação de ID nº 2665377.
Despacho, ID nº 2706877, reconhecendo a impossibilidade de dilação do prazo ou juntada posterior de documentos, tendo em
vista o instituto da preclusão, nos termos do art. 72, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Em seguida, a Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico conclusivo, ID nº 2729027, opinando
pela desaprovação das contas em razão da permanência das seguintes irregularidades: 1. Não apresentação dos extratos
bancários da conta 85418, Banco Bradesco, Agência 607 e da conta 85396, Banco Bradesco, Agência 607; 2. Existência de
contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na Ficha de Qualificação da prestação de contas
em exame; 3. Não emissão de recibos eleitorais para as doações estimáveis em dinheiro do contador e do advogado.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, ID nº 2816827, opinando pela aprovação com ressalvas
das contas prestadas neste feito, por entender que “as irregularidades descritas não representam erros graves que
comprometem o controle e transparência das contas de campanha”.
Após a emissão do parecer do Parquet Eleitoral, o candidato acostou ao feito petição e documentos no intuito de sanar as
irregularidades detectadas nos autos, ID nº 2704527.
Em nova manifestação, ID nº 2987077, destacou o Parquet Eleitoral a impossibilidade de juntada de documentos de forma
extemporânea, em razão do instituto da preclusão, opinando pelo desentranhamento destes. Por fim, ratificou o parecer de ID
nº 2816827.
Éo relatório.
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601815-79.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA LIMA .
Advogados do(a) REQUERENTE: RODOLPHO ELIANO FRANCA - OAB/CE28274, ADAUTO CARNEIRO DE FRANCA NETO
- OAB/CE23234, LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO - OAB/CE21516
VOTO
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Conforme relatado, trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pelo candidato ao cargo de Deputado
Estadual, FRANCISCO JOSÉ PEREIRA LIMA, referente às eleições de 2018.
De logo, cabe destacar a impossibilidade de juntada de documentos em inobservância ao prazo estipulado para diligências,
tendo em vista encontrar-se o direito ora pleiteado precluso, nos termos do que dispõe o art. 72, §1º da Resolução TSE nº
23.553/2017, in verbis:
Art. 72. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode requisitar diretamente ou por
delegação informações adicionais, bem como determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, §4º).
§1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação,
sob pena de preclusão.
§2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, a unidade ou o responsável pela análise técnica das contas pode
promover circularizações, fixando o prazo máximo de 3 (três) dias para cumprimento.
§3º Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem manifestação, acompanhados ou não de
documentos, os autos serão remetidos para a unidade ou o responsável pela análise técnica para emissão de parecer
conclusivo acerca das contas.
Seguindo essa linha, recentemente, este Regional fixou tese, quando do julgamento do Processo PJE nº 060248265.2018.6.06.0000, de Relatoria do Juiz Tiago Asfor Rocha Lima, nos seguintes termos:
“Inicialmente, apreciando questão de ordem de juntada de documentos após o prazo de diligências, a Corte, àunanimidade,
rejeita a prefacial, fixando a tese, no sentido de aplicar o instituto da preclusão em sede de Prestação de Contas de candidato
e de partido político, quando não cumpridas pelo interessado, na primeira oportunidade, as diligências previstas no art. 72, §1º,
da Resolução TSE n.º 23.553/2017, e no prazo nela previsto, excepcionadas as situações objeto do art. 435, parágrafo único,
do CPC/2015. No mérito, ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, aprovar com
ressalvas a prestação de contas, tudo nos termos do voto do Relator”.
Dessa forma, devem os documentos intempestivamente acostados aos autos, Doc. ID nº 2844227, serem desentranhados do
presente feito.
Passando àanálise das irregularidades detectadas no feito, vislumbramos que a Secretaria de Controle Interno, em seu
parecer conclusivo de ID nº 2729027, opinou pela desaprovação das contas com fundamento nas seguintes irregularidades: 1.
Não apresentação dos extratos bancários da conta 85418, Banco Bradesco, Agência 607 e da conta 85396, Banco Bradesco,
Agência 607; 2. Existência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na Ficha de
Qualificação da prestação de contas em exame; 3. Não emissão de recibos eleitorais para as doações estimáveis em dinheiro
do contador e do advogado.
No que tange àprimeira irregularidade, qual seja, ausência de apresentação dos extratos bancários da conta 85418, Banco
Bradesco, Agência 607 e da conta 85396, Banco Bradesco, Agência 607, convém destacar que o próprio órgão técnico
verificou a ausência de movimentação bancária nas contas através dos extratos eletrônicos encaminhados para a Justiça
Eleitoral pelas instituições bancárias, quando destaca que “a prestação de contas foi apresentada sem movimentação
financeira, circunstância confirmada através dos extratos eletrônicos (art. 56, II, alínea ‘a’, da Resolução TSE nº 23.553/2017)”.
No que tange àsegunda irregularidade referente àexistência de contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos
não registradas na Ficha de Qualificação da prestação de contas em exame aplica-se a mesma linha de raciocínio da primeira
irregularidade, já que apesar de não informada na prestação de contas, tal fato não impediu a fiscalização pela Justiça Eleitoral
acerca das referidas contas.
Este Regional já sedimentou entendimento no sentido de que os extratos eletrônicos suprem a ausência de apresentação de
extratos pelos candidatos, já que a fiscalização das contas não resta prejudicada, vejamos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÃO 2018. CANDIDATA A DEPUTADO ESTADUAL. DEMONSTRATIVOS BANCÁRIOS
AUSENTES. EXTRATOS ELETRÔNICOS. RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESA. SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA
E CONTABILIDADE PRESTADOS EM FAVOR DA CAMPANHA. IRREGULARIDADES GRAVES. CONFIABILIDADE DAS
CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. REMESSA DO PROCESSO AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Trata-se de prestação de contas (Resolução TSE nº 23.553/2017) relativa àarrecadação e aplicação de recursos financeiros
na campanha eleitoral de 2018.
2. A unidade técnica ressaltou em sua manifestação conclusiva a omissão da despesa (financeira ou estimável em dinheiro)
realizada com serviços prestados por advogado e contador. Destacou-se ainda a ausência de extrato das contas bancárias
destinadas àmovimentação de Outros Recursos.
3. Embora não tenha a prestadora de contas apresentado os necessários demonstrativos bancários, se a unidade técnica
puder verificar os extratos eletrônicos encaminhados àJustiça Eleitoral pela instituição financeira, épossível a aprovação das
contas com ressalvas, quando demonstrada a regular tramitação dos recursos ou a eventual ausência de movimentação
financeira, salvo se houver outra irregularidade grave para justificar a desaprovação.
[...]
9. "Vícios graves e que prejudicam a análise das contas [...] impedem a aprovação das contas com base nos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade" (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 39884, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, DJe
23/08/2018). Assim, "não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando as falhas são graves e
inviabilizam a atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral (AgR-Al 902-55, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de
16.11.2015)" [TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 46294, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, DJe 03/10/2018].
10. Desaprovada a prestação de contas de campanha eleitoral de RAIMUNDA RAILDA DE ARAÚJO, referente às Eleições de
2018, com remessa do processo ao Ministério Público, na forma dos arts. 77, III, e 84 da Resolução TSE nº 23.553/2017 e art.
22, §4º, da Lei nº 9.504/1997.1
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Por fim, com relação àterceira irregularidade de não emissão de recibos eleitorais para as doações estimáveis em dinheiro do
contador e do advogado, convém destacar que, segundo o art. 9o, I da Resolução TSE nº 23.553/2017, deverá ser emitido
recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos, inclusive doações estimáveis em dinheiro, exceto as situações
previstas no próprio art. 9o referido, o que não éo caso dos autos, vejamos:
Art. 9º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e
II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §4º, III, b).
§1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de documento bancário que identifique o CPF
dos doadores, sob pena de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada de que trata o art. 34 desta
resolução.
§2º Os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).
§3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), ainda que as
doações sejam recebidas durante o período eleitoral.
§4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica concomitantemente ao recebimento da doação.
§5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser emitido no ato da doação, devendo ser cancelado
na hipótese de estorno, desistência ou não confirmação da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, §4º, III, b).
§6º Não se submetem àemissão do recibo eleitoral previsto no caput:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de
materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa;
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso
pessoal durante a campanha.
§7º Para os fins do disposto no inciso II do §6º, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha eleitoral, compreendidas a doação
estimável referente àlocação e manutenção do espaço físico, excetuada a doação estimável referente às despesas com
pessoal, regulamentada no art. 43 desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários impressos.
§8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pelo vice ou suplente, devem ser utilizados os recibos eleitorais do
titular.
§9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a advertência de que a doação destinada às
campanhas eleitorais acima de tais limites poderá gerar a aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do valor do
excesso.
§10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no §6º deste artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados
na prestação de contas dos doadores e na de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
Essa é, inclusive, a linha de entendimento seguida por este Regional, vejamos:
ELEIÇÃO 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. SERVIÇOS DE ADVOGADO E CONTADOR. TERMOS DE DOAÇÃO E RECIBOS ELEITORAIS.
AUSÊNCIA. REGRAS DA RESOLUÇÃO-TSE Nº 23.553/2017. INFRINGÊNCIA. INÉRCIA. CONTAS DESAPROVADAS.
1 –A Unidade Técnica identificou ausência de Termos de Doações, estimáveis em dinheiro, dos serviços do contador e
advogado, assim como não foram emitidos os respectivos recibos eleitorais. Sendo caracterizada falha que descumpre as
determinações contidas nos arts. 9º, I e art. 61, da Resolução-TSE nº 23.553/2017.
2 - No caso, a prestadora foi intimada para apresentar Manifestações acerca das irregularidades apontadas pelo setor técnico.
Entretanto, deixou transcorrer o prazo regulamentar, sem apresentar qualquer documento ou justificativa, de modo que
permaneceram todos os vícios destacados.
3 –Todas as irregularidades apontadas, importam o reconhecimento de vício insanável por afetar a confiabilidade das contas
eleitorais.
4 –Contas julgadas desaprovadas.2
Assim, sendo a emissão de recibos eleitorais exigência legal, não há como relativizar a sua ausência na prestação de contas,
já que a doação estimável em dinheiro dos serviços de advogado e contador não estão entre as exceções legais.
Some-se a isso, que os referidos serviços contábeis e advocatícios representam 100% da arrecadação e dos gastos
realizados na campanha, conforme se constata no ID nº 1899273.
Portanto, considerando que o candidato não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, sendo verificada falha que
compromete a regularidade e fiscalização da prestação contas, devem as contas serem julgadas desaprovadas, nos termos do
inciso III, art. 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade.
Dispositivo
ISSO POSTO, considerando que o candidato não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, sendo verificada falha grave
que compromete a regularidade e fiscalização da prestação de contas, julgo desaprovadas as presentes contas, nos termos do
inciso III, art. 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
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Fortaleza, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto Relator
1. TRE/CE - PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603030-90, ACÓRDÃO n 0603030-90 de 08/10/2019, Relator(aqwe) JOSÉ VIDAL
SILVA NETO, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 193, Data 14/10/2019, Página 20/23.
2. TRE/CE - RECURSO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS n. 0601917-04.2018.6.06.0000, ACÓRDÃO julgado na Sessão de
16/12/2019, Pje Doc. Id. 3043377, Relatora Juíza Kamile Moreira Castro, Publicação: DJE - Diário de JE, Data 22/01/2020.
3. http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=9b8a72d8-a0da-43ae-b474-1e237c637a11&inline=true
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601815-79.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: FRANCISCO JOSE PEREIRA LIMA .
Advogados do(a) REQUERENTE: RODOLPHO ELIANO FRANCA - OAB/CE28274, ADAUTO CARNEIRO DE FRANCA NETO
- OAB/CE23234, LUIZ GUILHERME ELIANO PINTO - OAB/CE21516
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em desaprovar as contas, nos
termos do voto do Relator.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 11/02/2020.
Processo 0600284-21.2019.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600284-21.2019.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM .
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM - OAB/CE012442
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL.
SERVIÇOS CONTÁBEIS. TERMO DE DOAÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA.
IRREGULARIDADES GRAVES. RESOLUÇÃO TSE N° 23.553/2017. INOBSERVÂNCIA. DESAPROVAÇÃO.
1. Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
2. Em relação àprimeira irregularidade, não apresentação do termo de doação do recurso estimável em dinheiro, verificou-se
que não foi juntado o termo de doação dos serviços contábeis prestados por Eugênio Campelo Tavares (CPF n° 757.321.14300), no valor de R$ 200,00.
3. Sob esse prisma, a ausência do termo de doação dos recursos estimáveis em dinheiro impossibilita a comprovação de que
os serviços constituiriam produto do próprio serviço do doador.
4. Nesse contexto, vale ressaltar que mesmo intimada a candidata manteve-se inerte, conforme certidão id 2734227, logo a
não comprovação de que o recurso acima descrito se trata efetivamente de doação estimável, implica em possível omissão do
pagamento de despesa eleitoral com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha, impedindo, assim, o
efetivo controle da origem dos recursos pela Justiça Eleitoral.
5. No tocante a segunda irregularidade, não apresentação do extrato bancário definitivo da conta destinada àmovimentação de
Outros Recursos, trata-se de infração ao disposto no art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a ensejar, indubitavelmente, a
desaprovação.
6. Malgrado os extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira através do SPCE WEB, comprovem a ausência de
movimentação financeira nas duas contas bancárias, ainda assim, a meu sentir, as irregularidades persistem. Isso porque,
constitui obrigação do prestador apresentar os documentos essenciais para exame de suas contas, nomeadamente os extratos
bancários, nos termos preconizado no aludido diploma normativo.
7. Aliás, o colendo TSE já firmou entendimento consolidado no sentido de que "a não apresentação do extrato bancário de todo
o período de campanha eleitoral constitui motivo para a desaprovação das contas, mas não enseja, por si só, o seu julgamento
como não prestadas" (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 65210, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
19/12/2018).
8. Não édespiciendo salientar que foi oferecida àcandidata a oportunidade de sanar as mencionadas irregularidades, contudo,
a prestadora deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certidão de id 2734227.
9. Com efeito, as falhas apontadas constituem irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e regularidade das
contas e dificulta o efetivo controle por parte desta Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha, razão pela qual as contas merecem ser desaprovadas.
10. Contas desaprovadas.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em desaprovar as contas, nos termos do
voto do Relator.
Fortaleza, 11/02/2020 JUIZ(A) ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600284-21.2019.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM .
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM - OAB/CE012442
RELATÓRIO
Tratam os autos de Prestação de Contas de campanha de MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM, candidata ao cargo de
Deputada Federal, nas Eleições de 2018, tendo por fundamento as normas insertas pela Lei n° 9.504/97 e Resolução TSE n°
23.553/2017.
Relatório Preliminar para Expedição de Diligências (id 2698177) relacionando as irregularidades constantes na prestação de
contas e solicitando a notificação da candidata para que apresentasse as justificativas.
A candidata foi devidamente intimada para sanar as diligências constatadas pela Comissão de Análise das Contas de
Campanha (id 2699127), no entanto, conforme certidão de id 2734227, a requerente deixou transcorrer in albis o prazo
concedido para manifestação.
Parecer Técnico Conclusivo (id 2742527) expedido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria, setor deste egrégio Tribunal
Eleitoral responsável pela análise técnica da Prestação de Contas de Campanha Eleitoral, que opinou pela desaprovação das
contas.
Parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral (id 2827377), pela desaprovação das contas.
Éo relatório adotado.
Fortaleza, 11 de fevereiro de 2020.
JUIZ(A) ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator(a).
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600284-21.2019.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM .
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM - OAB/CE012442
VOTO
(FUNDAMENTAÇÃO, ART. 93, IX, DA CF/88)
Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação.
Em verdade, a escorreita prestação de contas perpassa pelo lídimo direito de o eleitor aferir a transparência da contabilidade
de seu candidato, sopesando a legitimidade da disputa e consequentemente do exercício do mandato.
Nesse sentido, reveste-se de extrema relevância a competência legalmente atribuída àJustiça Eleitoral porquanto, ao verificar
a regularidade ou a irregularidade das contas de campanha, o julgador vai além e responde aos anseios da sociedade em
aquilatar, sob esse aspecto, a lisura do pleito. Na realidade, énoticiado ao cidadão se porventura existem manchas passíveis
de contaminar a campanha eleitoral, o que demanda seja dispensado olhar mais acurado sobre a postura do representante
eleito, notadamente em tempos em que a credibilidade política encontra-se tão em risco no nosso País.
No dizer de José Jairo Gomes “[o] controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico.”1
Deitadas tais premissas, consigno que, de acordo com o Parecer Técnico Conclusivo, restaram evidenciadas as seguintes
irregularidades:
Não foi apresentado o termo de doação dos recursos estimáveis em dinheiro, referente àprestação de serviços contábeis;
Não apresentação do extrato bancário definitivo da conta destinada àmovimentação de Outros Recursos.
Pois bem.
Em relação àprimeira irregularidade, verifica-se que foi contrariado o disposto no art. 61, III, da Resolução do TSE nº
23.553/2017, in verbis:
Art. 61. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro ou cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos
preços praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio ou atividades econômicas prestadas
por pessoa física em favor de candidato ou partido político.
No caso em apreço, restou demonstrado que não foi apresentado o termo de doação dos serviços contábeis prestados por
Eugênio Campelo Tavares (CPF n° 757.321.143-00), no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Sob esse prisma, convém destacar que a ausência de apresentação do termo de doação dos recursos estimáveis em dinheiro
impossibilita a comprovação de que os serviços constituiriam produto do próprio serviço do doador em questão.
Vale ressaltar ainda, que mesmo intimada, a candidata manteve-se inerte, conforme certidão id 2734227, logo a não
comprovação de que o recurso acima descrito se trata efetivamente de doação estimável, implica em possível omissão do
pagamento de despesa eleitoral com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha, impedindo, assim, o
efetivo controle da origem dos recursos pela Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, entendimento firmado por este Tribunal Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE E CONSULTORIA JURÍDICA. IRREGULARIDADE GRAVE. COMPROMETIMENTO DA LISURA E DA
REGULARIDADE DAS CONTAS APRESENTADAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
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1. Tratam os autos de Prestação de Contas de MARIANA MACEDO, candidata ao cargo de Deputado Estadual nas eleições
de 2018, em cumprimento àLei 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.
2. Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (id. 1558727), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, em razão da seguinte inconsistência: ausência do registro das doações estimáveis em
dinheiro dos serviços do advogado e contador.
3. Da análise dos autos, verifico que a candidata não apresentou nenhuma peça comprobatória referente às despesas
efetuadas com contador e advogado, contrariando o disposto nos art. 37, §2º, e art. 48, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3.1 Diante da ausência de documentação que comprove a origem e valores dos gastos com serviços de consultoria jurídica e
de contabilidade durante a campanha eleitoral, resta configurada omissão de despesa, estimável ou em dinheiro,
caracterizando assim, irregularidade grave, que prejudica a lisura e a regularidade das contas apresentadas. Precedente TRECE.
4. Contas desaprovadas. Determinação de remessa da cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do
art. 84 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.
(PC –060235275. FORTALEZA - CE. Relator: DAVID SOMBRA PEIXOTO. DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 111, Data
18/06/2019, Página 26/28)
No que se refere àsegunda irregularidade, não apresentação do extrato bancário definitivo da conta destinada àmovimentação
de Outros Recursos, trata-se de infração ao disposto no art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017, a ensejar, indubitavelmente,
a desaprovação.
Art. 56. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que não haja movimentação de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta, cumulativamente:
II –pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1° deste artigo:
extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para
movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3° desta resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de
campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira.
Malgrado o extrato eletrônico enviado pela instituição financeira através do SPCE WEB, comprove a ausência de
movimentação financeira na conta bancária, ainda assim, a meu sentir, a irregularidade persiste. Isso porque, constitui
obrigação do prestador apresentar os documentos essenciais para exame de suas contas, nomeadamente o extrato bancário,
nos termos preconizado no aludido diploma normativo.
Aliás, o colendo TSE já firmou entendimento consolidado no sentido de que " a não apresentação do extrato bancário de todo o
período de campanha eleitoral constitui motivo para a desaprovação das contas, mas não enseja, por si só, o seu julgamento
como não prestadas" (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 65210, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
19/12/2018).
De forma que tal irregularidade, por si só, consiste em causa geradora da desaprovação, com prejuízo àfiscalização das
contas.
Nesse sentido, entendimento firmado por este Tribunal Eleitoral, inclusive desta Relatoria, verbis:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL. PEÇAS OBRIGATÓRIAS. EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PRESTADOR DE CONTAS E PROFISSIONAL DE
CONTABILIDADE. EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS. DOCUMENTOS FISCAIS COMPROBATÓRIOS DOS GASTOS
REALIZADOS. AUSÊNCIAS. REGISTROS E COMPROVAÇÕES DE DESPESAS. OMISSÕES. DOAÇÕES RECEBIDAS.
AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS E EXTRATOS ELETRÔNICOS. SOBRAS DE
CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO ÓRGÃO PARTIDÁRIO. ART. 53, RESOLUÇÃO TSE 23.553/2017. IRREGULARIDADES
GRAVES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESAPROVAÇÃO.
1. Para o efetivo controle da regularidade da movimentação financeira que a Justiça Eleitoral realiza sobre as prestações de
contas, necessária se faz a obediência aos requisitos exigidos pela legislação de regência.
2. Inicialmente, em relação àprimeira irregularidade, não foram apresentadas peças obrigatórias que devem integrar a
prestação de contas, a infringir o disposto no art. 56 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
3. A segunda irregularidade, trata-se apenas de ratificação da primeira quanto àomissão dos extratos das contas bancárias
abertas em nome do candidato para movimentação do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
em franca violação ànorma escrita do art. 56, II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017,
4. Malgrado os extratos eletrônicos enviados pela instituição financeira através do SPCE WEB, comprovem a ausência de
movimentação financeira nas duas contas bancárias, ainda assim, a meu sentir, as irregularidades persistem. Isso porque,
constitui obrigação do prestador apresentar os documentos essenciais para exame de suas contas, nomeadamente os extratos
bancários, nos termos preconizado no aludido diploma normativo.
5. Aliás, o colendo TSE já firmou entendimento consolidado no sentido de que "a não apresentação do extrato bancário de todo
o período de campanha eleitoral constitui motivo para a desaprovação das contas, mas não enseja, por si só, o seu julgamento
como não prestadas" (TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 65210, Relator Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe
19/12/2018).
6. No tocante àterceira irregularidade, foi identificada doação recebida de outro candidato, Flávio Alves Sabino, correspondente
a doação estimável de serviço advocatício, no valor de R$ 1.000,00, revelando inconsistência nas informações declaradas na
prestação de contas em exame.
7. Em análise, observou-se que o candidato não registrou em sua prestação de contas doação estimável realizada por outro
candidato através do Recibo Eleitoral nº700070700000CE000004E.
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8. Assim, a ausência de registro da doação do serviço de consultoria jurídica contraria o art. 37, §2º, da multicitada resolução,
sendo, também causa geradora de desaprovação das contas, resultando na impossibilidade de atestar fidedignidade e a real
origem dos recursos declarados.
9. No tocante àquarta irregularidade, foi identificada omissão relativa às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações
voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, violando a previsão constante do art. 56, I, g, da Resolução TSE n. 23.553/2017.
10. Em relação àquinta irregularidade, tem-se que o candidato contabilizou, indevidamente, em sua prestação de contas, o
valor de R$ 3.000,00 como sendo recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
11. Entretanto, conforme bem pontuou a SCI, constatou-se através dos extratos eletrônicos que o valor foi creditado na conta
bancária aberta para movimentação de Outros Recursos. Foi observado, ainda, na prestação de contas do doador, o candidato
a deputado federal Flávio Alves Sabino, que o valor efetivamente se reporta a movimentação de Outros Recursos.
12. Contudo, éde se reconhecer outra inconsistência grave a causar a rejeição das contas.
13. Quanto àsexta pecha, percebe-se que há divergência na movimentação financeira registrada na prestação de contas e
aquela registrada nos extratos eletrônicos, em frontal transgressão ao art. 56, 1, alínea ‘g’ e II, alínea ‘a’, do reportado diploma
legal.
14. Consoante destacou a SCI, da análise dos autos, “a única despesa registrada em sua prestação de contas foi encargos
financeiros, no valor de R$ 30,00, não registrando as demais despesas realizadas em campanha.”
15. Portanto, mais uma irregularidade a meu ver, gravíssima, porquanto revela que os registros constantes na prestação de
contas do candidato não fazem prova da alegada movimentação financeira realizada na campanha eleitoral.
16. Por fim, em relação àsétima irregularidade, consta na prestação de contas, sobras financeiras no valor de R$ 2.970,00, eis
que o candidato não registrou todas as despesas realizadas em campanha.
17. Nesse contexto, a não comprovação da transferência das sobras financeiras de campanha àrespectiva direção partidária
configura falha grave, que denota infração às regras que determinam que as sobras de campanha sejam recolhidas ao diretório
partidário, geradora de desaprovação, isso porque a ausência de recolhimento pode revelar a apropriação indevida dos
recursos pelo prestador de contas.
18. As falhas apontadas, como visto, constituem irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e transparência das
contas e dificultam o efetivo controle por parte desta Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha, razão pela qual as contas merecem ser desaprovadas.
19. Contas desaprovadas. Determinação de que as sobras de campanha sejam recolhidas ao diretório partidário, nos termos
do art. 53 da Resolução TSE n. 23.553/2017. Determinação, ainda, da remessa de cópia dos presentes autos virtuais
àProcuradoria Regional Eleitoral, para as providências que entender cabíveis.
(PC n° 06020167120186060000, FORTALEZA - CE Relator ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 227, Data 04/12/2019).
Não édespiciendo salientar que foi oferecida àcandidata a oportunidade de sanar as mencionadas irregularidades, contudo, a
prestadora deixou transcorrer in albis o prazo concedido, conforme certidão de id 2734227.
Com efeito, as falhas apontadas constituem irregularidades graves que comprometem a confiabilidade e regularidade das
contas e dificultam o efetivo controle por parte desta Justiça Eleitoral sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha, razão pela qual as contas merecem ser desaprovadas.
Nessas condições, julgo desaprovadas, as contas de campanha de MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM, referentes às
eleições de 2018, nos termos da norma escrita do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Écomo voto, Senhor Presidente.
1. GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral. 14 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p. 492.
Fortaleza, 11 de fevereiro de 2020.
JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS Relator.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0600284-21.2019.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS.
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM .
Advogado do(a) REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO MAIA LANDIM - OAB/CE012442
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em desaprovar as contas, nos
termos do voto do Relator.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 11/02/2020.
Processo 0601855-61.2018.6.06.0000
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601855-61.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2020, Número 032

Fortaleza, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020

Página 35

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO GUERREIRO FREIRE DE ANDRADE .
Advogado do(a) REQUERENTE: AURINEIDE GONDIM FREIRE - OAB/RN2679
Ementa
Prestação de contas. Eleições 2018. Deputada Estadual. Irregularidades. Intimação da candidata. Inércia. Não abertura da
conta bancária Outros Recursos. Ausência de comprovação das doações estimáveis em dinheiro. Pagamento de despesas
com recursos que não transitaram pela conta bancária. Não comprovação dos gastos realizados com recursos de Fundo de
Financiamento de Campanha Eleitoral. Irregularidades graves. Comprometimento da fiscalização e regularidade das contas.
Contas desaprovadas.
1. Prestação de contas de campanha eleitoral de candidata ao cargo de deputada estadual, referente ao pleito de 2018.
2. As irregularidades detectadas nas presentes contas foram as seguintes: a. Não indicação das informações referentes àconta
bancária de Outros Recursos na prestação de contas em exame (itens 1.2, 10.1, 10.5 a 10.8); b. não comprovação de que os
recursos referentes às doações de AURINEIDE GONDIM FREIRE, PASCOAL TARGINO SIQUEIRA, IEDA MARIA MAIA
ALENCAR e FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, tratam-se efetivamente de doações estimáveis em dinheiro, o que pode
configurar pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha (Item 4.11);
c. despesa registrada na prestação de contas em exame, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que tem como fornecedor
Aurineide Gondim Freire, realizada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, mas sem
documentação comprobatória (item 8.1).
3. Saliente-se, de pronto, que a candidata foi devidamente intimada para manifestar-se acerca das inconsistências detectadas
no parecer preliminar, todavia quedou-se inerte. Destarte, perduraram irregularidades graves e aptas a ensejar a desaprovação
das contas prestadas.
4. Com relação àprimeira irregularidade referente àausência de comprovação da abertura da conta bancária destinada a
Outros Recursos, convém destacar que a abertura de referida conta éobrigatória ainda que não haja movimentação financeira
na campanha, conforme determinado no art. 10, §2º da Resolução TSE nº 23.533/2017.
5. A segunda irregularidade configurou-se na ausência de comprovação de que os recursos referentes às doações de
AURINEIDE GONDIM FREIRE, PASCOAL TARGINO SIQUEIRA, IEDA MARIA MAIA ALENCAR e FRANCISCO DE OLIVEIRA
JUNIOR, que totalizaram 12.000,00 (doze mil reais), foram efetivamente doações estimáveis em dinheiro, o que leva a crer
tratarem-se de despesas eleitorais pagas com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha. A mencionada
inconsistência égrave, em razão de não ter elevado valor transitado pela conta bancária específica de campanha, prejudicando
a fiscalização pela justiça eleitoral sobre a origem do recurso, avocando, assim, a desaprovação das contas, nos termos do art.
16 da Resolução TSE nº 23.553/2017.
6. Por fim, no que tange a terceira irregularidade referente a despesa registrada na prestação de contas em exame, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), que tem como fornecedor Aurineide Gondim Freire, realizada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, mas sem documentação comprobatória, conclui-se ser esta também de natureza grave e
apta, por si só, a avocar a desaprovação das contas. Precedentes deste Regional.
7. Considerando que a candidata não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, sendo verificadas falhas que
comprometem a regularidade e fiscalização da prestação contas, julgo desaprovadas as contas apresentadas, nos termos do
inciso III, art. 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo, inclusive, ser providenciado o recolhimento ao Tesouro Nacional
do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente às despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha sem a devida comprovação, nos termos do art. 82, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
8. Contas desaprovadas.
ACÓRDÃO
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em desaprovar as contas, nos termos do
voto do Relator.
Fortaleza, 11/02/2020
DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO
RELATOR
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601855-61.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO GUERREIRO FREIRE DE ANDRADE .
Advogado do(a) REQUERENTE: AURINEIDE GONDIM FREIRE - OAB/RN2679
Relatório
Trata-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pela candidata ao cargo de Deputada Estadual, MARIA DO
SOCORRO GUERREIRO FREIRE DE ANDRADE, referente às eleições de 2018.
A Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico preliminar, ID nº 2629827, opinando pela
intimação da candidata para manifestar-se acerca das irregularidades detectadas.
Devidamente intimada, ID nº 2655477, a candidata quedou-se inerte, conforme certidão de ID nº 2717277.
Após o prazo para manifestação da candidata, a Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico
conclusivo, ID nº 2731177, opinando pela desaprovação das contas apresentadas já que a candidata, mesmo após diligência,
ID nº 2629827, conforme certidão ID nº 2717277, não apresentou documentação comprobatória e esclarecimentos referentes
às seguintes irregularidades: a. não indicação das informações referentes àconta bancária de Outros Recursos na prestação
de contas em exame (itens 1.2, 10.1, 10.5 a 10.8); b. não comprovação de que os recursos referentes às doações de
AURINEIDE GONDIM FREIRE, PASCOAL TARGINO SIQUEIRA, IEDA MARIA MAIA ALENCAR e FRANCISCO DE OLIVEIRA
JUNIOR, tratam-se efetivamente de doações estimáveis em dinheiro, o que pode configurar pagamento de despesas eleitorais
com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha (Item 4.11); c. despesa registrada na prestação de contas
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em exame, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que tem como fornecedor Aurineide Gondim Freire, realizada com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, mas sem documentação comprobatória (item 8.1).
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, ID nº 2787977, opinando pela desaprovação das contas,
em consonância com o parecer técnico, por entender que “as irregularidades descritas acima representam erros graves que
comprometem o controle e transparência das contas de campanha, sendo esta a principal finalidade do presente
procedimento”.
Éo relatório.
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601855-61.2018.6.06.0000.
ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO GUERREIRO FREIRE DE ANDRADE .
Advogado do(a) REQUERENTE: AURINEIDE GONDIM FREIRE - OAB/RN2679
VOTO
Conforme narrado, cuida-se de Prestação de Contas de Campanha apresentada pela candidata ao cargo de Deputada
Estadual, MARIA DO SOCORRO GUERREIRO FREIRE DE ANDRADE, referente às eleições de 2018.
Perscrutando os autos, percebo que a prestação de contas apresentada pela candidata não obedeceu aos ditames
estabelecidos pela Lei nº 9.504/97, bem como pela Resolução TSE nº 23.553/2017.
Saliente-se, de pronto, que a candidata foi devidamente intimada para manifestar-se acerca das inconsistências detectadas no
parecer preliminar, ID nº 2655477, todavia quedou-se inerte, conforme certidão constante no ID nº 2717277. Destarte,
perduraram irregularidades graves e aptas a ensejar a desaprovação das contas prestadas. Vejamos.
Após o prazo para manifestação da candidata, a Secretaria de Controle Interno deste Regional apresentou parecer técnico
conclusivo, ID nº 2731177, opinando pela desaprovação das contas apresentadas em razão da subsistência das seguintes
irregularidades:
a. Não indicação das informações referentes àconta bancária de Outros Recursos na prestação de contas em exame (itens
1.2, 10.1, 10.5 a 10.8);
b. não comprovação de que os recursos referentes às doações de AURINEIDE GONDIM FREIRE, PASCOAL TARGINO
SIQUEIRA, IEDA MARIA MAIA ALENCAR e FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR, tratam-se efetivamente de doações
estimáveis em dinheiro, o que pode configurar pagamento de despesas eleitorais com recursos que não transitaram pela conta
bancária de campanha (Item 4.11);
c. despesa registrada na prestação de contas em exame, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que tem como fornecedor
Aurineide Gondim Freire, realizada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, mas sem
documentação comprobatória (item 8.1).
Com relação àprimeira irregularidade referente àausência de comprovação da abertura da conta bancária destinada a Outros
Recursos, convém destacar que a abertura de referida conta éobrigatória ainda que não haja movimentação financeira na
campanha, conforme determinado no art. 10, §2º da Resolução TSE nº 23.533/2017, vejamos:
Art. 10. Éobrigatória 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.
§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros, observado o disposto no §4º.
Dessa forma, constata-se ser a presente irregularidade grave o suficiente para avocar a desaprovação das contas, já que não
pode haver flexibilização de exigência expressa na legislação eleitoral.
A segunda irregularidade configurou-se na ausência de comprovação de que os recursos referentes às doações de
AURINEIDE GONDIM FREIRE, PASCOAL TARGINO SIQUEIRA, IEDA MARIA MAIA ALENCAR e FRANCISCO DE OLIVEIRA
JUNIOR, que totalizaram R$ 12.000,00 (doze mil reais), foram efetivamente doações estimáveis em dinheiro, o que leva a crer
tratarem-se de despesas eleitorais pagas com recursos que não transitaram pela conta bancária de campanha.
A mencionada inconsistência égrave, em razão de não ter elevado valor transitado pela conta bancária específica de
campanha, prejudicando a fiscalização pela justiça eleitoral sobre a origem do recurso, avocando, assim, a desaprovação das
contas, nos termos do art. 16 da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 16. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 10 e 11 implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato.
Essa é, inclusive, a linha de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, in verbis:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATOS A
PREFEITO E VICE. IRREGULARIDADES QUE MACULARAM A CONFIABILIDADE. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. SÍNTESE DO CASO.
1. As contas de campanha dos agravantes foram desaprovadas em razão de irregularidades - pagamento de despesas que
não transitaram pela conta bancária, não comprovação de gastos e despesas feitas após o pleito - que, segundo a Corte de
origem, teriam afetado a lisura e a transparência das contas, bem como impedido o efetivo controle dos gastos pela Justiça
Eleitoral.
2. Quanto àfalha consistente na ausência de trânsito dos recursos na conta bancária, a Corte de origem consignou que "tal
falha égrave, pois uma das quantias listadas no valor de R$ 3.490,00 não transitou em sua conta de campanha o que por si só
compromete a transparência e a lisura das contas" (fl. 703).
3. O Tribunal Regional Eleitoral mineiro assentou que a não comprovação da origem dos recursos "atingiu a transparência e a
lisura da prestação de contas, dificultando o efetivo controle por parte desta Justiça Especializada, sobre a licitude da
movimentação dos recursos de campanha, não sendo possível identificar, com confiabilidade necessária, a origem de todos os
recursos empregados na campanha eleitoral do recorrente" (fls. 703-704).
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4. A Corte de origem destacou que, "conforme precedentes do c. TSE éinadmissível a juntada de documentos na fase recursal
quando o candidato foi intimado para sanar as irregularidades, como éo caso dos autos (AgR-AI 300361, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe 22.11.2013; AgR-REspe nº 49413, Rel. Min. João Otávio de Noronha). Nesse sentido, a análise das irregularidades deve
ser feita apenas com base nos documentos presentes nos autos, até a prolação da sentença" (fl. 682).ANÁLISE DO AGRAVO
REGIMENTAL
5. Os agravantes reiteram as alegações de que: i) a aplicação regular dos recursos foi comprovada; ii) o valor considerado
irregular éínfimo; iii) a falha éde natureza formal; iv) os documentos apresentados posteriormente deveriam ter sido analisados;
e v) foi demonstrado o dissídio quanto àpossibilidade da apresentação de documentos em fase recursal.
6. A decisão recorrida está em consonância com o posicionamento deste Tribunal, no sentido de que "a ausência de trânsito de
recursos financeiros pela conta bancária do partido e a não comprovação de despesas são, em regra, irregularidades de
natureza grave, aptas a ensejar a desaprovação das contas". Precedentes.
7. Não teria como entender de forma diversa da Corte de origem, para concluir que as irregularidades não são graves e que
não macularam a confiabilidade das contas, pois, para tanto, seria necessário revolver o caderno fático-probatório dos autos, o
que encontra óbice no verbete sumular 24 do TSE.
8. O entendimento desta Corte éde que são "inaplicáveis os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando as
irregularidades são graves a ponto de inviabilizar o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral". Precedentes" (AgRREspe
2378-69, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 30.9.2016).
9. Com relação àapresentação de documentos em grau de recurso, a orientação do TSE éno sentido de que, "'oportunizada,
previamente, a juntada de documentos pelo Juízo Eleitoral e não praticado o ato, ou praticado de maneira a não sanar as
irregularidades, opera-se a preclusão, não se revelando possível fazê-lo em sede recursal' (AgR-AgR-REspe nº 713-80/MG,
rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 14.8.2014 e AgR-REspe nº 1-95/RN, rel. Min. Henrique Neves, DJe de 12.5.2014)"
(AgRREspe 179-63, rel. Min. Luiz Fux, DJE de 1º.6.2018).
10. A decisão da Corte de origem está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, circunstância que afasta a
divergência jurisprudencial, a teor do Enunciado 30 da súmula do TSE.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.1
Por fim, no que tange àterceira irregularidade, referente a despesa registrada na prestação de contas em exame, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), que tem como fornecedor Aurineide Gondim Freire, realizada com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC, mas sem documentação comprobatória, conclui-se ser esta também de natureza grave e
apta, por si só, a avocar a desaprovação das contas.
Conforme bem ressaltado pela Procuradoria Regional Eleitoral “a gravidade torna-se ainda maior ao considerar-se que as
despesas foram realizadas com valores provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, recursos de origem
pública. Ausentes os documentos de comprovação, não há como aferir a regular destinação dada aos recursos de origem
pública concedidos, motivo pelo qual a desaprovação das contas émedida que se impõe”.
Esse é, inclusive, o mais recente entendimento deste Regional já aplicado em diversos casos julgados, vejamos:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE EXTRATO DAS CONTAS BANCÁRIAS
DESTINADAS ÀMOVIMENTAÇÃO DE OUTROS RECURSOS. FALHA MERAMENTE FORMAL. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS FISCAIS RELATIVOS ÀS DESPESAS DO FEFC. INCONSISTÊNCIAS NAS DESPESAS PAGAS COM FEFC.
FALHAS GRAVES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA
ENTRE AS INFORMAÇÕES DA CONTA BANCÁRIA INFORMADA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS EM EXAME E AQUELAS
CONSTANTES DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS ENCAMINHADOS ÀJUSTIÇA ELEITORAL. EXISTÊNCIA DE CONTAS
BANCÁRIAS NA BASE DE DADOS DOS EXTRATOS ELETRÔNICOS NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
IRREGULARIDADES NÃO SANADAS. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
1. Trata-se de Prestação de Contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual nas eleições de 2018, em cumprimento àLei
nº 9.504/97, regulamentada pela Resolução TSE nº 23.553/2017, a qual dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos
por partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições.
2. Em sede de Parecer Técnico Conclusivo (id. 1944527), a Secretaria de Controle Interno deste Tribunal opinou pela
desaprovação das contas, em razão da existência das seguintes falhas: (i) ausência de extrato das contas bancárias
destinadas àmovimentação de Outros Recursos (item 1.2); (ii) ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade
dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item 1.2); (iii)
inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item 8.1); (iv)
divergências entre as informações sobre a conta bancária informada na prestação de contas em exame e aquelas constantes
dos extratos eletrônicos encaminhados pela Instituição Bancária àJustiça Eleitoral (item 10.1); e (iv) existência de contas
bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas na prestação de contas em exame (item 10.3).
[...]
4. Quanto àausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (item 1.2), verifica-se que foram pagos R$ 200,00 (duzentos reais), referente
ànota fiscal nº 9135, em combustíveis e lubrificantes, contudo o candidato não apresentou documentos fiscais que comprovem
a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha FEFC,
contrariando o disposto nos art. 56, II, “c”, da Resolução TSE nº 23.553/2017. 4.1 Assim, a não comprovação da regular
destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) constitui irregularidade grave,
comprometendo a regularidade das contas apresentadas. Sendo desse modo, inaplicáveis na espécie os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para afastar a falha apontada. 4.2 Impõe-se, ainda, a devolução ao Tesouro Nacional dos
valores de origem pública recebidos (Fundo Especial de Financiamento de Campanha) e malversados, conforme procedimento
previsto no art. 82, §1º, da Res. TSE 23.553/2017, no total de R$ 200,00, ante a ausência de comprovação da utilização
regular dos recursos públicos recebidos para a realização da campanha.
[...]
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7. Contas desaprovadas. Determinação de transferência dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), na forma do art.83, §3º, da resolução supracitada. Determinação de remessa da cópia de todo o processo ao
Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 84 da Resolução TSE n.º 23.553/2017.2
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. GRAVES
IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS REALIZADAS COM
OUTROS RECURSOS E COM VALORES DO FEFC. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. ÓBICE ÀFISCALIZAÇÃO E AO CONTROLE PELA JUSTIÇA ELEITORAL. COMPROMETIMENTO
DA REGULARIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO DE VALOR REFERENTE A RECURSOS
RECEBIDOS DO FEFC SEM UTILIZAÇÃO PROVADA.
1. Na espécie, foram detectadas graves irregularidades pelo Setor Técnico ensejadoras de desaprovação das contas.
2. Intimado a se manifestar, o candidato trouxe esclarecimentos acerca de algumas falhas, sem apresentar, todavia, prestação
de contas retificadora.
3. A ausência de extrato bancário destinado àmovimentação de Outros Recursos e de valores do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) constitui irregularidade de natureza grave, pois compromete a transparência e a
confiabilidade das contas, sendo causa para desaprovação.
4. "Não são aplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando as falhas são graves e inviabilizam a
atividade de fiscalização da Justiça Eleitoral (AgR-Al 902-55, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJe de 16.11.2015)" [TSE,
Recurso Especial Eleitoral nº 46294, Acórdão, Relator Min. Admar Gonzaga, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Data 03/10/2018].
5. A não apresentação de documentos que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com recursos do FEFC
e de outros recursos também se mostram graves, implicando em óbice ao exame das contas e em prejuízo àsua regularidade.
Ademais, tais despesas, somadas, perfazem o montante de R$ 2.300,00 correspondendo a quase 10% do total de gastos
efetuados na campanha, que totalizaram R$ 23.326,40.
6. A declaração de bens apresentada no momento do registro não indica de maneira precisa a situação econômica de um
candidato, mas apenas seus bens patrimoniais, conceito que não se confunde com o de renda.
7. Não há que se falar em indícios de recursos de origem não identificada, pois, plenamente plausível que, durante o período
eleitoral, o candidato em tela, que épecuarista, tenha conseguido acumular e economizar a receita gasta na própria campanha,
no valor de R$ 2.000,00.
8. Esclarecido pelo candidato interessado que o combustível declarado nas contas foi utilizado em automóvel próprio, sendo,
assim, desnecessária a comprovação da cessão/locação de veículos, conforme autoriza o art. 63, §3º, III, da RTSE nº
23.553/2017. Contudo, permaneceu a pecha de inexistência do correspondente registro na prestação de contas, nos moldes
em que determina o §4º do mesmo dispositivo legal.
9. A desaprovação das contas émedida que se impõe diante da constatação de graves irregularidades, que resultaram em
óbice ao controle das contas e comprometeram sua confiabilidade e regularidade.
10. Com base na previsão contida no art. 83, §3º, da RTSE nº 23.553/2017, deverá o candidato devolver ao erário o valor de
R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais) referente aos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
cuja utilização não restou comprovada.
11. Contas julgadas prestadas e desaprovadas.3
Destarte, tratando-se de valores provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, recursos de
origem pública, deve ser providenciado o recolhimento de referido valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao Tesouro Nacional,
nos termos do art. 82, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Por fim, considerando que a candidata não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, restando comprovadas
irregularidades capazes de comprometer a fiscalização, transparência e regularidade das contas, outra medida não resta
senão desaprovar a prestação de contas apresentada, nos termos do art. 77, III, da Resolução nº 23.553/2017, in verbis:
Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a
Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput):
I –pela aprovação, quando estiverem regulares;
II –pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade;
III –pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade; (grifo nosso)
Dispositivo
ISSO POSTO, considerando que a candidata não cumpriu as exigências legais atinentes ao caso, sendo verificadas falhas
que comprometem a regularidade e fiscalização da prestação contas, julgo desaprovadas as contas apresentadas, nos termos
do inciso III, art. 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, devendo, inclusive, ser providenciado o recolhimento ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), referente às despesas realizadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha sem a devida comprovação, nos termos do art. 82, §1º da Resolução TSE nº 23.553/2017.
Fortaleza, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto Relator
1.TSE - Agravo de Instrumento nº 55382, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 18/11/2019, Página 54.
2.TRE/CE - Prestação de Contas nº 0602440-16, Acórdão nº 0602440-16 de 24/06/2019, Relator DAVID SOMBRA PEIXOTO,
Publicação: DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 118, Data 28/06/2019, Página 19/23.
3.TRE/CE –PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602201-12, ACÓRDÃO n 0602201-12 de 18/09/2019, Relator(aqwe) FRANCISCO
EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Publicação: DJE –Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 178, Data 23/09/2019, Página
7/13.
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) nº 0601855-61.2018.6.06.0000.
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ORIGEM: FORTALEZA/CE
Relator(a): DESEMBARGADOR INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO.
REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO GUERREIRO FREIRE DE ANDRADE .
Advogado do(a) REQUERENTE: AURINEIDE GONDIM FREIRE - OAB/RN2679
Decisão: ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, por unanimidade, em desaprovar as contas, nos
termos do voto do Relator.
COMPOSIÇÃO: DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MÁXIMO (PRESIDENTE), DESEMBARGADOR
INÁCIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, JUIZ ROBERTO VIANA DINIZ DE FREITAS, JUIZ FRANCISCO EDUARDO
TORQUATO SCORSAFAVA, JUIZ DAVID SOMBRA PEIXOTO, JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO E JUÍZA KAMILE MOREIRA
CASTRO.
PROCURADORA REGIONAL ELEITORAL: DRA. LÍVIA MARIA DE SOUSA.
SESSÃO DE 11/02/2020.
Pauta de Julgamento
PAUTA N° 17/2020 – Processo Judicial Eletrônico
Para ciência às partes e interessados, faço saber que o(s) processo(s) abaixo relacionado(s) será(ão) julgado(s) na Sessão de
Julgamento do dia 18/02/2020, ficando as partes intimadas que, caso não julgado(s), será(ão) incluído(s) em nova pauta, salvo
na hipótese em que o julgamento seja expressamente adiado para a primeira sessão seguinte, nos termos do art. 18 da
Resolução TSE nº 23.478/2016 c/c art. 935 da Lei nº 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil).
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602040-02.2018.6.06.0000
ORIGEM: FORTALEZA/CE
RELATOR: JUIZ JOSÉ VIDAL SILVA NETO
REQUERENTE: RAIMUNDO BALBINO DE ALBUQUERQUE
ADVOGADOS: Arthur Muller Carvalho Portela - CE19298, Francisco José Sabino Sá - CE26920
ASSUNTO: Prestação de Contas – Eleições 2018 – Candidato - Cargo - Deputado Estadual
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
ZONAS ELEITORAIS
004ª Zona Eleitoral
Despachos
AUTOS N.º 31-70.2019.6.06.0004 (Protocolo nº 11.166/2018)
INTERESSADOS: PARTIDO PROGRESSISTA- PP DE MARANGUAPE
ANTONIO MESQUITA BARBOSA – PRESIDENTE
FRANCISCO NAZARENO FREITAS DE SOUSA – TESOUREIRO
RODRIGO GALILEU CAMURÇA BARROS OAB/CE 19019
Recebidos hoje.
1.
Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico do TRE-CE edital referente à declaração de ausência de movimentação
financeira do exercício financeiro de 2017, do Partido Progessista- PP de maranguape, com os nomes dos respectivos
responsáveis que apresentaram a declaração, facultando a qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias contados da
publicação do edital, a apresentação de impugnação que deve ser disposta em petição fundamentada e acompanhada das
provas que demonstrem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis no período, nos termos do art. 45,
inciso I, da Resolução TSE n.º 23.546/2017;
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2.
Registrem-se no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) as informações sobre a prestação
de contas apresentada pela direção partidária (Resolução TSE n.º 23.384/2012, art. 9º, inciso I);
3.
Juntem-se os extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 3º, do art. 6º, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017;
4.
Certifique-se nos autos a existência de informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual
emissão de recibos de doações e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário (Resolução TSE n.º
23.546/2017, art. 45, inciso III);
5.
Empós, ao cartório eleitoral, para manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas nos
incisos I, II e III do art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017;
6.
Após as informações anteriores, vista ao MPE, no prazo de 5 (cinco) dias;
7.
Determino, outrossim, as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão
técnico, do impugnante ou do MPE;
8.
Vista aos interessados para se manifestar sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos
apresentados nos autos, no prazo comum de 3 (três) dias (Resolução TSE nº 23.546/2017, art, 45, VII);
9.
Findo o prazo, conclusos para julgamento.
Publique-se no DJE. Expedientes necessários.
Maranguape/CE, 16 de outubro de 2019
Marília Lima Leitão Fontoura
Juíza Eleitoral da 4ªZona
Editais
EDITAL n.º09/2019
A excelentíssima Senhora Dra. Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines, Juíza Eleitoral da 4ª Zona de
Maranguape/CE, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido Progressista-11- – PP de
Maranguape, cujos responsáveis estão abaixo discriminados, apresentou ao Cartório Eleitoral da 4ª Zona de Maranguape/CE a
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO, referente ao exercício financeiro de 2017, prevista no inciso no art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017. O
documento encontra-se disponível em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer interessado possa impugná-lo mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, pelo supracitado partido.
Processo n.º 31-70.2019.6.06.0004 (Protocolo nº 11.166/2018)
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício Financeiro de 2017
Interessado: Partido Progressistas -11– PP de Maranguape/CE
Presidente: Antônio Mesquita Barbosa
Tesoureira: Francisco Nazareno Freitas de Sousa
Advogado, Rodrigo Galileu Camurça Barros OAB/CE nº 19.019
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou a MM. Juíza Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 4ª Zona Eleitoral, Maranguape/CE, aos 30(trinta) dias do mês de janeiro de 2020. Eu,
_______________________________________, Karina Nogueira Uchoa, Técnica Judiciária Assistente da 4ª Zona Eleitoral,
preparei o presente Edital, que é subscrito pela Juíza Eleitoral da 4ª Zona.
Dra. Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines
Juíza Eleitoral- 4ª Zona
EDITAL n.º 08/2020
A excelentíssima Senhora Dra. Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines, Juíza Eleitoral da 4ª Zona de
Maranguape/CE, no uso de suas atribuições legais.
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que o Partido da Republica, atual PL-22 de
PALMÁCIA, cujos responsáveis estão abaixo discriminados, apresentou ao Cartório Eleitoral da 4ª Zona de Maranguape/CE a
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS OU ARRECADAÇÃO DE BENS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO, referente ao exercício financeiro de 2017, prevista no inciso no art. 28, § 3º da Resolução TSE n.º 23.546/2017.
O documento encontra-se disponível em cartório para que, no prazo de 3 (três) dias, contados da publicação deste edital,
qualquer interessado possa impugná-lo mediante petição fundamentada e acompanhada de provas que demonstrem a
existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro no período, pelo supracitado partido.
Processo n.º 13-49.2019.6.06.0004 (Protocolo nº 11.554/2018)
Natureza: Prestação de Contas Anual – Declaração de ausência de movimentação de recursos – Exercício Financeiro de 2017
Interessado: Partido Liberal ( Partido da República) – PL/PR de Palmácia/CE
INTERESSADO: PARTIDO LIBERAL- PL– PALMÁCIA
INTERESSADO: FRANCISCO DAYVIDSON LUZ REBOUÇAS - PRESIDENTE-2018
INTERESSADO: ANDRESSA CHRISTINA SAMPAIO SILVA - TESOUREIRO-2018
INTERESSADO: LAYDSON ALVES DE SOUSA- OAB/CE Nº 30.401
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E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou a MM. Juíza Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta 4ª Zona Eleitoral, Maranguape/CE, aos 30(trinta) dias do mês de janeiro de 2020. Eu,
_______________________________________, Karina Nogueira Uchoa, Técnica Judiciária Assistente da 4ª Zona Eleitoral,
preparei o presente Edital, que é subscrito pela Juíza Eleitoral da 4ª Zona.
Dra. Deborah Cavalcante de Oliveira Salomão Guarines
Juíza Eleitoral- 4ª Zona

010ª Zona Eleitoral
Despachos
Ação Penal - despacho - apresentação de alegações finais
Processo n.º: 36-11.2018.6.06.0010;
Município: Pereiro/CE
Natureza: Ação Penal
Denunciante: Ministério Público Eleitoral
Réus: Francisco Reginei dos Santos e Ermilson dos Santos Queiroz
Advogado: Dr. José Aleixon Moreira de Freitas, OAB/CE n. 28119-A
Despacho
R.H.
Reitere-se o expediente de fl. 158, intimando o causídico dos denunciados para apresentar alegações finais no prazo de 5
(cinco) dias.
Ao Cartório Eleitoral para as providências necessárias.
Jaguaribe/CE, 15 de janeiro de 2020.
Sérgio Augusto Furtado Neto Viana
Juiz Eleitoral da 10ª Zona

028ª Zona Eleitoral
Sentenças
EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
PROCESSO: 48-39.2016.6.06.0028
CLASSE: AÇÃO PENAL
DENUNCIANTE: MPE
DENUNCIADO: ELIANA OLIVEIRA DE ALENCAR
ADVOGADA: MARIANA DE ALMEIDA LAERT LAGO OAB/CE N. 27.126
Ficam as partes cientes de sentença proferida nos autos.
PROCESSO: 48-39.2016.6.06.0028
CLASSE: 04 - AÇÃO PENAL
REQUERENTE: MPE
REQUERIDO: ELIANA OLIVEIRA DE ALENCAR
SENTENÇA
Vistos etc.
Cuidam, os presentes autos de Ação Penal para apuração da prática delituosa descrita no art. 89, da Lei nº 9.504/1997 C/ art.
284 da Lei nº 4.737/65 (Código Eleitoral).
Realizada audiência preliminar, o Ministério Público Eleitoral apresentou proposta de suspensão condicional do processo
devidamente aceita pelo indiciado e homologada por este juízo com fulcro no artigo 89 da Lei nº. 9.099/95.
Analisando os documentos acostados aos autos, bem como a certidão de fl. 59, verifico que o acusado cumpriu devidamente
as condições que lhe foram impostas.
Destarte, com fundamento no 61 do CPP, declaro extinta a punibilidade de ELIANA OLIVEIRA DE ALENCAR em relação aos
fatos que deram origem ao presente processo, determinando que seu nome figure tão somente no livro de beneficiados pela
transação penal e suspensão condicional do processo nos termos do art. 76, §4º, da Lei 9099/1995.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, sejam os presentes autos devidamente arquivados.
Juazeiro do Norte, 27 de janeiro de 2020.
Giacumuzaccara Leite Campos
Juiz Eleitoral da 28ª Zona – Juazeiro do Norte/CE
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030ª Zona Eleitoral
Sentenças
NOTÍCIA-CRIME PROCESSO: 57-24.2018 MANUEL CARLOS DE SOUSA
NOTÍCIA-CRIME.
PROCESSO Nº 57-24.2018.6.06.0030.
PROMOVENTE: MINISTÉRIO PUBLICO ELEITORAL.
PROMOVIDO: MANUEL CARLOS DE SOUSA.
SENTENÇA
Vistos em conclusão.
Trata-se a presente ação de delito previsto como crime no Código Eleitoral, praticada por MANUEL CARLOS DE SOUSA, em
dia de pleito eleitoral (07 de outubro de 2018), por fazer confusão em frente a local de votação no município de Acaraú, através
de manobras bruscas em moto sem placa e supostamente embriagado.
Na manifestação apresentada pelo representante do Ministério Público Eleitoral (MPE), foi solicitada audiência preliminar para
fins de transação penal, fl. 37.
Em audiência realizada em 21.03.2019, o denuciado aceitou as condições propostas pelo MPE, sendo estas homologadas na
mesma ocasião por este Juízo Eleitoral, cujos termos foram cumpridos conforme se vê nos autos (fls. 43, 55).
Instado a se manifestar o douto Membro do Parquet apresentou manifestação pugnando pela extinção da punibilidade do
promovido, fl. 56.
Empós vieram-me os autos conclusos para decisão.
É o relatório.
Decido.
Compulsando o caderno processual em epígrafe verifico que o que se tentou imputar ao requerido era o delito descrito no art.
296 do Código Eleitoral - Lei nº 4.737/65.
Reitero que o acordo de transação penal, devidamente homologado em audiência, foi cumprido pelo acusado, com a
documentação comprobatória devidamente acostada aos autos.
Restando comprovado o cumprimento do acordado entre as partes, não há que se falar em punibilidade do indiciado, como
bem ressaltou o representante do Ministério Público Eleitoral.
EX POSITIS, ante os fundamentos fáticos e jurídicos acima explicitados, acompanho o parecer ministerial e extingo a
punibilidade do acusado MANUEL CARLOS DE SOUSA.
Sem custas e honorários.
P.R.I.
Expedientes Necessários.
Empós o trânsito em julgado, registre-se a transação penal na inscrição eleitoral do acusado; após, arquive-se com baixa.
Acaraú-CE, 10 de fevereiro de 2020.
Bela. Ana Celina M. Studart G. Carneiro
Juíza Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 005/2020 LOTES DE RAE DEFERIDOS Nos: 06/2020 a 22/2020.
E D I T A L N.º 005/2020
A MM. Juíza Eleitoral da 30ª Zona de Acaraú, Drª. Ana Celina M. Studart Gurgel Carneiro, no uso de suas
atribuições legais,
Faz saber ao público em geral que, à mingua dos requisitos legais para tanto, foram DEFERIDOS os pedidos
de alistamento, transferências, revisão e segunda via dos eleitores (consulta disponível no Cartório Eleitoral)
constantes dos lotes de RAE (Requerimento de Alistamento Eleitoral) abaixo identificados:
LOTES DE RAE Nos: 06/2020 a 22/2020.
E, para constar, dando cumprimento às leis eleitorais, mandou publicar o presente Edital, e ordenou que fosse
publicado no DJE, com o prazo de 10 (dez) dias, por meio do qual se torna pública a solicitação de Alistamento, Transferência
e Revisão de Títulos Eleitorais; ao término do referido prazo, finaliza a possibilidade de recurso apresentado por interessado
devidamente credenciado.
Expedido no Cartório da 30ª Zona Eleitoral, aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte (2020).
Eu, ________, Adauto Gautama C. S. Leite, Chefe do Cartório Eleitoral, o digitei e subscreve a MM Juíza Eleitoral.
Bela. Ana Celina M. Studart G. Carneiro
Juíza Eleitoral

059ª Zona Eleitoral
Decisões
DECISÃO - PC ELEIÇÕES 2018 - SD - AUTUAÇÃO EQUIVOCADA
Protocolo n.º 119. 170/2016
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Processo n.º: 2-49.2019.6.06.0059
Natureza: Prestação de Contas Eleições 2018 – Autuação Equivocada
Partido: SD – Solidariedade de Pedra Branca /CE
DECISAO
Trata-se da Prestação de Contas do partido SD – Solidariedade deste município de Pedra Branca, referente as eleições gerais
de 2018. Foi informado pelo chefe de cartório as fls. 14 que equivocadamente o cartório registrou e autuou a comunicação
como prestação de contas de campanha referente as eleições gerais de 2018. O arquivamento dos autos compete ao Juiz a
requerimento. Este, de acordo com o princípio da obrigatoriedade e diante dos indícios de autoria ou materialidade, deve
formular um Juízo de valor, avaliando a existência ou não de elementos suficientes para fundamentar o pedido. É o relatório.
Decido. Tendo em vista o pedido de exclusão do feito e a justificativa apresentada nos autos, determino o arquivamento dos
autos sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 158. parágrafo único, e 267, VIII, ambos do CPC. Publique-se. Registre-se.
Intime-se. Após, arquive-se com as cautelas legais.
Pedra Branca/CE, 10 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz Eleitoral da 59ª ZE
Sentenças
SENTENÇA - PC 2016 - PT
Protocolo: 13.838/2017
Processo nº:4-87.2017.6.06.0059
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2016
Interessado: PT de Pedra Branca/CE
Advogado: Olga Rodrigues Loiola – OAB/CE nº 26.587
SENTENÇA
1. RELATÓRIO: Vistos, etc.Trata-se de prestação de contas referentes a Prestação de Contas Anual de 2016. A DIREÇÃO
MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e na Res.
TSE nº 23.464/2015, apresentou, perante este Juízo, a presente prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação no
exercício financeiro de 2016. Relatório de Exame da Unidade Técnica de Análise de Contas Eleitorais opinou pela aprovação
das contas apresentadas, conforme parecer constante em fls. 101-102. Parecer do Ministério Público Eleitoral, constante em
fls. 104, opinou pela aprovação da prestação de contas. É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO: No caso dos Autos, verificam-se que as contas foram entregues tempestivamente, dentro do prazo
fixado pelos arts. 28 da Res. TSE nº 23.464/2015. Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que a agremiação
partidária apresentou as peças previstas no art. 29 da Resolução supracitada, à exceção das não pertinentes ao caso.
Ademais, do exame da documentação acostada, acompanhada das informações enviadas por meio eletrônico à Justiça
Eleitoral, a Unidade Técnica não encontrou irregularidades nas contas que ensejasse sua desaprovação ou não prestação das
contas, tendo sido observadas as disposições da Resolução TSE nº 23.464/2015 no que tange à origem, arrecadação e
aplicação dos recursos. Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas DA DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do município de Pedra Branca - CE, concernentes ao exercício financeiro de
2016. Sobrevindo o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos, anotando-se no sistema informatizado
SICO. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. P.R.I. Expedientes necessários.
Pedra Branca, 10 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz da 59ª Zona Eleitoral
SENTENÇA - PC 2017 - PT
Protocolo: 8.873/2018
Processo nº:9-75.2018.6.06.0059
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2017
Interessado: PT de Pedra Branca/CE
Advogado: Olga Rodrigues Loiola – OAB/CE nº 26.587
SENTENÇA
1. RELATÓRIO: Vistos, etc. Trata-se de prestação de contas referentes a Prestação de Contas Anual de 2017. A DIREÇÃO
MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e na Res.
TSE nº 23.546/2017, apresentou, perante este Juízo, a presente prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação no
exercício financeiro de 2017. Relatório de Exame da Unidade Técnica de Análise de Contas Eleitorais opinou pela aprovação
das contas apresentadas, conforme parecer constante em fls. 33-34. Parecer do Ministério Público Eleitoral, constante em fls.
36, opinou pela aprovação da prestação de contas. É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO: No caso dos Autos, verificam-se que as contas foram entregues tempestivamente, dentro do prazo
fixado pelos arts. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017. Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que a agremiação
partidária apresentou as peças previstas no art. 29 da Resolução supracitada, à exceção das não pertinentes ao caso.
Ademais, do exame da documentação acostada, acompanhada das informações enviadas por meio eletrônico à Justiça
Eleitoral, a Unidade Técnica não encontrou irregularidades nas contas que ensejasse sua desaprovação ou não prestação das
contas, tendo sido observadas as disposições da Resolução TSE nº 23.546/2017 no que tange à origem, arrecadação e
aplicação dos recursos. Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas DA DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA
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DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do município de Pedra Branca - CE, concernentes ao exercício financeiro de
2017. Sobrevindo o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos, anotando-se no sistema informatizado
SICO. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. P.R.I. Expedientes necessários.
Pedra Branca, 10 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz da 59ª Zona Eleitoral
SENTENÇA - PC 2018 - PT
Protocolo: 8.266/2019
Processo nº:9-41.2019.6.06.0059
Natureza: Prestação de Contas Anual – Exercício 2018
Interessado: PT de Pedra Branca/CE
Advogado: Olga Rodrigues Loiola – OAB/CE nº 26.587
SENTENÇA
1. RELATÓRIO: Vistos, etc.Trata-se de prestação de contas referentes a Prestação de Contas Anual de 2018. A DIREÇÃO
MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO DOS TRABALHADORES, com fundamento na Lei nº 9.096/95 e na Res.
TSE nº 23.546/2017, apresentou, perante este Juízo, a presente prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação no
exercício financeiro de 2018. Relatório de Exame da Unidade Técnica de Análise de Contas Eleitorais opinou pela aprovação
das contas apresentadas, conforme parecer constante em fls. 101-102. Parecer do Ministério Público Eleitoral, constante em
fls. 104, opinou pela aprovação da prestação de contas. É o relatório. Passo a decidir.
2. FUNDAMENTAÇÃO: No caso dos Autos, verificam-se que as contas foram entregues tempestivamente, dentro do prazo
fixado pelos arts. 28 da Res. TSE nº 23.546/2017. Quanto à formalização da prestação de contas, vê-se que a agremiação
partidária apresentou as peças previstas no art. 29 da Resolução supracitada, à exceção das não pertinentes ao caso.
Ademais, do exame da documentação acostada, acompanhada das informações enviadas por meio eletrônico à Justiça
Eleitoral, a Unidade Técnica não encontrou irregularidades nas contas que ensejasse sua desaprovação ou não prestação das
contas, tendo sido observadas as disposições da Resolução TSE nº 23.546/2017 no que tange à origem, arrecadação e
aplicação dos recursos. Ante o exposto, julgo APROVADAS as contas DA DIREÇÃO MUNICIPAL/COMISSÃO PROVISÓRIA
DO PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT do município de Pedra Branca - CE, concernentes ao exercício financeiro de
2018. Sobrevindo o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquivem-se os autos, anotando-se no sistema informatizado
SICO. Ciência ao Ministério Público Eleitoral. P.R.I. Expedientes necessários.
Pedra Branca, 10 de fevereiro de 2020.
CARLOS HENRIQUE NEVES GONDIM
Juiz da 59ª Zona Eleitoral

065ª Zona Eleitoral
Sentenças
PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCICIO 2018
PROCESSO N.º 24-89.2019.6.06.0065 (8704/2019)
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018
PARTIDO da SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
MUNICÍPIO: CARIRÉ - CE
INTERESSADO(A): ROMULO DE ABREU RODRIGUES PONTE, Presidente
INTERESSADO(A): JOAQUIM FLÁVIO DE MESQUITA, Tesoureiro(a)
ADVOGADO(A): ROMULO DE ABREU RODRIGUES PONTE - OAB: 31544/CE
Ficam INTIMADOS(AS) Os(AS) INTERESSADOs(AS), ATRAVÉS DE SEU(SUA) ADVOGADO(A) acima relacionado(a)
(procuração à fls. 04 dos autos), acerca da Sentença exarada às fls. 46/48 do processo em epígrafe, cujo inteiro teor segue
abaixo, para, caso queira, apresentar recurso no prazo de 3 (três) dias, contados desta publicação (art. 52, § 1º da Resolução
TSE n.º 23.546/2017):
SENTENÇA
I – RELATÓRIO
Cuida-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, de Cariré
(CE) e seus respectivos responsáveis, relativa ao exercício de 2018, firmada pela Declaração de Ausência de Movimentação
de Recursos, nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017.
A prestação de contas foi apresentada dentro do prazo estabelecido no artigo 28 da Resolução TSE nº 23.546/2017, que
determina que as contas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o dia 30 de abril do ano seguinte ao exercício ao qual se
refere a prestação de contas.
A fim de conferir racionalização e efetuar-se os registros e publicações pertinentes, autuou-se na classe processual "Prestação
de Contas".
Disponibilizado o edital para publicidade das contas apresentadas e possíveis impugnações, o prazo transcorreu in albis
conforme certidão de fls 22.
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Certificadas as informações dispostas no art. 45, II e III, da Resolução TSE n. 23.546/2017, os autos foram remetidos à
Unidade Técnica para manifestação que identificou a ausência do comprovante de remessa da escrituração contábil
digital à Receita Federal, conforme o disposto nos arts. 25 a 27 da Res. TSE n. 23.546/2017 (fls. 23).
Após intimação para suprir as peças faltantes, a agremiação partidária deixou transcorrer em branco o prazo cabível para
apresentar as justificativas e a documentação restante da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 (fls
25/27).
Posteriormente a Unidade Técnica manifestou-se a respeito das impropriedades constatadas, consubstanciadas na ausência
de documentos obrigatórios, porém, indicando que estas não comprometem a lisura das contas apresentadas.
Instado, o Ministério Público Eleitoral opinou pela aprovação das contas ás fls 44.
É o que importa relatar. Passo a decidir.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Tendo em vista a obrigatoriedade da apresentação de prestação de contas anual pelo partido político (art. 32, da Lei n.
9.096/1995), os autos foram submetidos à análise pela Unidade Técnica desta Justiça Especializada, com a
prerrogativa de exercer a fiscalização sobre as contas apresentadas devendo, inclusive, atestar se elas refletem
adequadamente a real movimentação financeira, nos termos do art. 34 - Lei nº. 9.096/1995.
Nos termos do art. 28, § 3º, da Resolução TSE n. 23.546/2017, o órgão
partidário apresentou Declaração de
Ausência de Movimentação de Recursos, resultante da afirmação de ausência de fluxo de recursos financeiros ou bem
estimáveis em dinheiro no transcurso do exercício de 2018, conforme fls. 03.
Advindo manifestação técnica, concluiu-se que a agremiação partidária não juntou aos autos o documento relacionado
como obrigatório pela resolução, a saber, o Comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita Federal, fato
este que, inclusive, poderia levar ao julgamento pela desaprovação das contas.
Embora todos os partidos estejam obrigados a enviar a escrituração contábil digital a Receita Federal, independentemente da
existência ou não da movimentação financeira de recursos, por força do disposto no artigo 25 da Resolução TSE nº 23.546/17;
a apresentação da declaração de de ausência de movimentação substitui a apresentação do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício, bem como da documentação disposta no art. 29 da Resolução TSE n.º 23.546/17, à
exceção do instrumento de mandato para constituição de advogado. Dessa forma, ainda que ausente o recibo de entrega da
escrituração contábil digital via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, considero formalmente regular a presente
prestação de contas.
Com a edição da Lei nº 13.831/2019, que impõe alteração em artigos da Lei nº 9.096/1995, em nada modificou na
obrigatoriedade do partido político da esfera municipal, que se enquadrar na hipótese de ausência de movimentação de
recursos, vir a apresentar a sua prestação de contas do exercício financeiro através de uma declaração que ateste a ausência
de movimentação de recursos financeiros ou arrecadação de bens estimáveis em dinheiro, porquanto a citada norma
alteradora apenas acrescentou desobrigação de natureza fiscal, assim como da certificação digital e, eventualmente, da
Escrituração Contábil Digital (ECD). Analisando o parecer conclusivo, verifica-se que os documentos e a escrituração contábil
refletem adequadamente a movimentação financeira e patrimonial do partido.
Sobre o tema em comento, cito o recente julgado abaixo colacionado, in verbis:
Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul TRE-RS - Recurso Eleitoral : RE 963 JAGUARÃO - RS - RECURSO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO ELEITORAL DE 2017. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ART. 29, INC.
I, DA RESOLUÇÃO TRE N. 23.464/15. FALHA DE NATUREZA FORMAL. DESPROVIMENTO.
Processo RE 963 JAGUARÃO - RS
Partes Recorrente : MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, Recorrido : PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB DE JAGUARÃO
Ementa
RECURSO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL À RECEITA FEDERAL. ART. 29, INC. I,
DA RESOLUÇÃO TRE N.23.464/15. FALHA DE NATUREZA FORMAL.
DESPROVIMENTO.
Ausência do comprovante de remessa da escrituração digital à Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 29, inc. I, da
Resolução TSE n. 23.464/15. Falha de natureza meramente formal, incapaz, por si só, de comprometer o exame contábil. Os
demais documentos e informações juntados aos autos possibilitaram o exame adequado da movimentação dos recursos
declarados e da situação patrimonial do partido. Desprovimento.
Decisão Por unanimidade, negaram provimento ao recurso. (Publicação DEJERS - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-RS,
Tomo 165, Data 04/09/2019, Página 11 - Julgamento 2 de Setembro de 2019 - Relator DES. FEDERAL CARLOS EDUARDO
THOMPSON FLORES LENZ).
Ainda, foi informado pela unidade técnica: a) a não emissão de recibos eleitorais no período; b) ausência de
repasses de recursos do Fundo Partidário ou qualquer outro recurso proveniente das direções partidárias estadual
e nacional; c) e, a inexistência de impugnações às contas apresentadas.
Em relação aos extratos bancários, conforme dados do SPCA, às fls. 28/29, inerentes a conta corrente nº 45004 do Banco do
Brasil, foi registrada movimentação financeira na prestação de contas apenas em relação às tarifas bancárias de manutenção
de contas no valor de R$ 213,00, não existindo depósitos bancários ou qualquer movimentação de recursos na referida conta.
A simples alegação de existência da movimentação de recursos sem correspondente comprovação nos autos, não pode, por si
só, afastar a confiabilidade das informações prestadas pelo partido, o que autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade, ensejando a aprovação das contas com ressalvas.
Neste viés, das informações colhidas referente aos critérios estabelecidos no art. 45 da Resolução TSE n.
23.546/2017, impõe analisar o contexto apresentado nos autos, verificando-se que as falhas não tendem a afetar a
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confiabilidade das contas, estas devem ser consideradas prestadas e aprovadas com ressalvas, nos termos do art. 46, II, da
Resolução TSE n. 23.546/2017.
III – DISPOSITIVO
Assim, diante de todo o exposto, tendo em vista os elementos acima descritos, em consonância com o relatório técnico e sem
embargo da manifestação ministerial, de acordo com a orientação jurisprudencial acima mencionada, o art. 32, § 4º, da Lei n.º
9.096/1995 e Art. 28, §3º da Res. TSE 23.464/2017, reconheço a validade da declaração de ausência de movimentação de
recursos apresentada e JULGO PRESTADAS E APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas do PARTIDO DA
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB, de CARIRÉ/CE, referente ao EXERCÍCIO 2018, conforme o art. 46, II, da
Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Cariré/CE, 13 de fevereiro de 2020.
ALDENOR SOMBRA DE OLIVEIRA
Juíz Eleitoral da 65ª Zona Eleitoral

067ª Zona Eleitoral
Editais
Eleição suplementar 2019 - Apresentação das contas
EDITAL Nº 005/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
A Dra. CYNTHIA PEREIRA PETRI FEITOSA, Juíza Eleitoral da 67° Zona de Aracoiaba/CE, por nomeação legal, etc
Faz saber aos que o presente edital virem ou dele notícias venham a ter que este Juízo determinou, nos termos do art.
51 da Resolução TSE n. 23.463/2015, que foram apresentadas as contas da campanha eleitoral de 2019 dos candidatos e
partidos políticos abaixo nominados, as quais estão disponíveis para consulta no endereço eletrônico
http://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2016/divulgacao-de-candidaturas-e-contas-eleitorais, ficando cientes que qualquer
partido político, candidato ou coligação, o Ministério Público ou qualquer outro interessado, poderá impugná-las no prazo de 3
(três) dias, contados da publicação do edital, em petição fundamentada dirigida a este Juízo Eleitoral, relatando fatos e
indicando provas, indícios e circunstâncias.
Prestador de contas
PSD de Aracoiaba
PSC de Aracoiaba
PL de Aracoiaba

Autos - PJe
PCE 0600002-39.2020.6.06.0067
PCE 0600003-24.2020.6.06.0067
PCE 0600004-09.2020.6.06.0067

Dado e passado nesta cidade de Aracoiaba, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro do ano de 2020. Eu,
, Samuel
Apoliano Sobreira, Analista Judiciário do TRE-CE preparei e conferi o presente Edital, que é subscrito pela MM. Juíza Eleitoral.
Cynthia Pereira Petri Feitosa
Juíza Eleitoral

071ª Zona Eleitoral
Sentenças
PROCESSO Nº: 3-95.2015.6.06.0071
PROTOCOLO: 3746/2019
CLASSE: 4 - AÇÃO PENAL - AP
DENUNCIANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 71ª ZONA
DENUNCIADO: ROBERTO FREITAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DALTON LEMOS CALHEIROS, OAB-CE Nº 30916
DENUNCIADA: LUIZ PEREIRA TAVARES
ADVOGADO: RAIMUNDO SOARES FILHO, OAB-CE Nº 11087
SENTENÇA
Vistos, etc.
O nobre representante do Ministério Público Eleitoral em exercício perante esta 71ª Zona Eleitoral, ofertou denúncia contra
Roberto Freitas de Oliveira e Luiz Pereira Tavares, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incursos nas sanções
do art. 299 do Código Eleitoral, por terem eles oferecido dinheiro, para outrem, dinheiro visando obter voto.
Narra a peça inicial acusatória de fls. 02/03 que em data não indicada do período eleitoral de 2016, os acusados vieram a
oferecer dinheiros a motociclistas visando a obtenção de voto de tais pessoas.
Inquérito policial em apenso contendo laudos periciais e outras provas técnicas.
Regularmente citados por mandado, os acusados apresentaram as suas alegações preliminares de fls. 09/17 e 24/31.
No tocante ao segundo réu, foi oferecida e aceita proposta de suspensão do processo, ato consignado às fls. 40.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-ce.jus.br

Ano 2020, Número 032

Fortaleza, sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020

Página 47

Prova judiciária oral produzida com a oitiva de 06 (seis) testemunhas, sendo ainda interrogado o acusado, ato consignado às
fls. 71.
Finda a instrução probatória, vieram as alegações finais, que repousam às fls. 76/78 (acusação) e fls. 81/84 (defesa).
O nobre representante do Ministério Público Eleitoral, após sintetizar o que ocorreu no presente conflito, culmina por pedir a
absolvição do acusado, por entender não devidamente provado no caso em tela a ocorrência do delito.
O Advogado do denunciado acompanha a manifestação da representante do Ministério Público.
É o que nos cabia relatar.
Decido.
Roberto Freitas de Oliveira vem a ser acusado do crime de "compra de votos", previsto no art. 299 do Código Eleitoral, o qual
prescreve, in verbis:
"Art. 299. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem,
para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita:
Pena - reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa".
Ao acusado imputa-se ter em data incerta do pleito eleitoral de 2016, oferecido dinheiro a motociclistas a fim de obtenção de
voto, mas conforme demostrou a prova testemunhal produzida, como bem sinalizou o Dr. Promotor de Justiça Eleitoral, tal
imputação não corresponde a verdade dos fatos.
As testemunhas inquiridas em juízo declararam de forma unânime, que efetivamente houve distribuição e entrega de dinheiro a
motociclistas, contudo, tal numerário destinava-se a custear combustível para participação em carreata, não havendo intenção
de compra de votos.
O tipo penal do art. 299 do Código Eleitoral exige por parte do agente a finalidade em sua ação de obter o voto, o que não se
deu no presente caso, pois a entrega de dinheiro não visava que os beneficiários votassem em candidato A ou B, mas para
auxiliar na compra de combustível para participação em carreata.
Isto posto, considerando que a conduta do incriminado não tipifica o crime nela descrito, corroborado ainda por expresso
entendimento firmado nos autos pela nobre representante do Ministério Público Eleitoral, julgo, por sentença, improcedente a
denúncia de fls. 02/03, para em consequência ABSOLVER, como absolvo, o acusado Roberto Freitas de Oliveira, já
identificado e qualificado nos autos, da imputação que lhe é atribuída na exordial delatória, o que faço com fulcro no art. 386,
inciso III do Código de Processo Penal, já que o fato lhe atribuído não constitui infração penal, tudo para que se operem os
efeitos jurídicos e legais correspondentes.
No tocante ao réu Luiz Pereira Tavares, aguarde-se o integral cumprimento dos termos da suspensão do processo.
P. R. e I.
Caririaçu, 30 de janeiro de 2020
MARCELO WOLNEY A. P. DE MATOS
Juiz Eleitoral
PROCESSO Nº: 317-46.2016.6.06.0071
PROTOCOLO: 57716/2015
CLASSE: 4 - AÇÃO PENAL - AP
DENUNCAIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: JOSE FELIPE LOPES DA SILVA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Penal pela prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral cometido pela pessoa JOSE FELIPE
LOPES DA SILVA.
Requerimento do Parquet Eleitoral pela realização de Audiência Preliminar para proposta de suspensão condicional do
processo, fl. 36.
Realizada audiência preliminar, sendo aceita a proposta de suspensão condicional do processo consistente na pena restritiva
de direitos pelo prazo de 2 (dois) anos, fl. 83.
Folha de frequência indicando o total cumprimento das condições impostas, fl. 86.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela extinção da punibilidade, fl. 161.
É o relatório. Decido.
Diante da juntada da documentação de cumprimento da pena, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, com resolução de
mérito, para a autora acima identificada o que faço ao amparo do art. 89, §5º da Lei nº 9.099/95.
Registre-se o presente no Cadastro Nacional de Eleitores.
P.R.I.
Caririaçu-CE, 11 de fevereiro 2020.
MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS
JUIZ ELEITORAL - RESPONDENDO
PROCESSO Nº: 4-51.2017.6.06.0071
PROTOCOLO: 6045/2017
CLASSE: 4 - AÇÃO PENAL - AP
DENUNCAIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADA: ADALGIZA SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSÉ DE ANCHIETA BORGES, OAB-CE Nº 11.854
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SENTENÇA
Trata-se de Ação Penal pela prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral cometido pela pessoa de ADALGIZA
SOARES DOS SANTOS.
Defesa apresentada às fls. 12/14.
Requerimento do Parquet Eleitoral pela realização de Audiência Preliminar para proposta de suspensão condicional do
processo, fl. 37.
Realizada audiência preliminar, sendo aceita a proposta de suspensão condicional do processo consistente na pena restritiva
de direitos pelo prazo de 2 (dois) anos, fl. 55.
Folha de frequência indicando o total cumprimento das condições impostas, fl. 57.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela extinção da punibilidade, fl. 98.
É o relatório. Decido.
Diante da juntada da documentação de cumprimento da pena, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, com resolução de
mérito, para a autora acima identificada o que faço ao amparo do art. 89, §5º da Lei nº 9.099/95.
Registre-se o presente no Cadastro Nacional de Eleitores.
P.R.I.
Caririaçu-CE, 11 de fevereiro 2020.
MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS
JUIZ ELEITORAL - RESPONDENDO
PROCESSO Nº: 26-80.2015.6.06.0071
PROTOCOLO: 44781/2015
CLASSE: 4 - AÇÃO PENAL - AP
DENUNCAIENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
DENUNCIADO: ARGEMIRO CARNEIRO DE SOUZA
SENTENÇA
Trata-se de Ação Penal pela prática do delito previsto no art. 350 do Código Eleitoral cometido pela pessoa de ARGEMIRO
CARNEIRO DE SOUZA.
Requerimento do Parquet Eleitoral pela realização de Audiência Preliminar para proposta de suspensão condicional do
processo, fl. 67.
Realizada audiência preliminar, sendo aceita a proposta de suspensão condicional do processo consistente na pena restritiva
de direitos pelo prazo de 2 (dois) anos, fls. 389v/390.
Folha de frequência indicando o total cumprimento das condições impostas, fls. 390v/391v.
Manifestação do Ministério Público Eleitoral pela extinção da punibilidade, fl. 403.
É o relatório. Decido.
Diante da juntada da documentação de cumprimento da pena, DECLARO A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, com resolução de
mérito, para a autora acima identificada o que faço ao amparo do art. 89, §5º da Lei nº 9.099/95.
Registre-se o presente no Cadastro Nacional de Eleitores.
P.R.I.
Caririaçu-CE, 11 de fevereiro 2020.
MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS
JUIZ ELEITORAL - RESPONDENDO
Editais
EDITAL Nº 03/2020/71/ZE/TRE/CE
O Dr. MARCELO WOLNEY ALENCAR PEREIRA DE MATOS, Juiz de Direito respondendo por esta 71ª Zona Eleitoral, no uso
de suas atribuições legais e na forma da lei, faz saber a quem este Edital virem ou dele notícias tiverem que encontra-se
afixado no átrio do Cartório Eleitoral desta 71ª Zona pelo prazo de 10 (dez) dias, a relação dos eleitores que requereram
Alistamento(s) e/ou Transferência(s) de títulos eleitorais, no período de 16/01/2020 a 31/01/2020 nesta 71ª Zona e foram
DEFERIDAS por este Juízo e processadas pelo Tribunal Superior Eleitoral - TSE, tendo em vista que os interessados
atenderam aos requisitos legais, em especial ao art. 17 caput, da Resolução TSE n.º 21.538/03 e ao § 4º do art. 18 da
mencionada resolução, pois provaram o domicílio eleitoral nesta circunscrição. Deste deferimento, poderá recorrer qualquer
delegado de partido político no prazo de 10 (dez) dias contados da publicação desta relação, de acordo com o § 1º do art. 17 e
§ 5º do art. 18 da Resolução TSE n.º 21.538/03.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, passou-se o presente edital, que vai afixado no local de costume e publicado
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
Caririaçu, 04 de fevereiro de 2020
Marcelo Wolney Alencar Pereira de Matos
Juiz Eleitoral
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075ª Zona Eleitoral
Editais
EDITAL Nº 11/2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS – EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018 – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
PRAZO: 03 (TRÊS) DIAS
O Dr. MAGNO ROCHA THÉ MOTA, MM. Juiz respondente pela 75ª Zona Eleitoral - Jaguaruana/CE, no uso de suas
atribuições legais, etc.
FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que foi apresentada neste Cartório da 75ª Zona
Eleitoral, pelo Órgão Municipal do partido discriminado abaixo, a declaração de ausência de movimentação de recursos,
prevista no art. 28, § 4º da Resolução TSE nº 23.604/2019, referente ao exercício financeiro de 2018. O documento
encontra-se disponível em cartório, para que qualquer interessado, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação deste
Edital, possa impugná-lo, por meio de petição fundamentada e acompanhada das provas que demonstrem a existência de
movimentação financeira ou de bens estimáveis em nome do partido supracitado, no referido período.
MUNICÍPIO
PARTIDO
RESPONSÁVEL/CARGO
PROCESSO
Itaiçaba/CE
DEM
Presidente: Jesus Pereira Falcão
Tesoureiro(a): Valdirene Barbosa Lima Falcão
61-86.2019.6.06.0075
Advogado(a): José Airton Gondim Filho (OAB/CE nº
10.344)
E, para que chegue ao conhecimento de todos, ordenou o MM. Juiz Eleitoral que se publicasse o presente Edital no Diário da
Justiça Eletrônico, bem como sua afixação no local de costume deste Juízo. Dado e passado nesta 75ª Zona Eleitoral,
Jaguaruana/CE, aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2020. Eu, _______, Nicole Pontes Pessoa e Souza, técnica
judiciária, digitei o presente edital que é subscrito pelo MM. Juiz Eleitoral.
Magno Rocha Thé Mota
Juiz da 75ª Zona Eleitoral (respondendo)
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