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SENTENÇA
 

P R E S T A Ç Ã O  D E  C O N T A S .
CANDIDATO. ELEIÇÕES MUNICIPAIS
DE 2020. IRREGULARIDADES GRAVES,
Q U E  C O M P R O M E T E M  A
R E G U L A R I D A D E  D A S  C O N T A S .
M A N I F E S T A Ç Ã O  D A  U N I D A D E
TÉCNICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
P E L A  D E S A P R O V A Ç Ã O .
DESAPROVAÇÃO.

 
 
  

Trata-se de Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de
recursos financeiros nas Eleições de 2020 de MARIA ELIETE DA SILVA,
VEREADORA. 

A Prestação de Contas em epígrafe foi apresentada dentro do prazo
estipulado pelo art. 49 da Res. TSE nº 23.607/2019. 

Publicado o Edital a que alude o art. 56, caput, da norma supracitada, não
foram apresentadas impugnações. 

Emitido o Relatório Preliminar para Expedição  de Diligências, o prestador
foi intimado para se manifestar, no prazo de 3 (três) dias, sobre as falhas,
irregularidades e indícios de irregularidades apontados.  

Atendendo à regular intimação, o prestador não juntou todos os
documentos faltantes e apresentou algumas justificativas quanto aos indícios de
irregularidades apontados. 

Sobre o cadastro de fornecedor de campanha em programa assistencial,
alegou, em síntese, que a contratação da despesa foi feita em harmonia com os
ditames legais e regulamentares e que não havia como saber que o fornecedor era
beneficiário de tais programas, o que afastaria a má-fé e exigiria a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  

No que diz respeito ao pagamento efetuado no CPF quando a Nota Fiscal
foi emitida no CNPJ, o prestador logrou demonstrar que as empresas são constituídas
com a natureza jurídica de empresário individual, afastando-se, portanto, a
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irregularidade. 
Foi detectado também o recebimento de um recurso no valor de R$

1.400,00, aportado na conta destinada a outros recursos mediante um depósito
bancário  oriundo de uma doação de pessoa física (CPF 296.430.478-57 –
FRANCISCO ELVIRO FILHO). 

Ocorre que, conforme redação do art. 21, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/2019, as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da
doação ou cheque cruzado e nominal. 

As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não
podem ser utilizadas e devem, na hipótese de identificação do doador, ser a ele
restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem não
identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art. 32
da Resolução de regência. 

No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo
com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta Resolução. 

  
Da análise detida da prestação de contas, observa-se que a prestadora

efetivamente fez uso do recurso arrecadado de maneira irregular, já que se observa do
extrato final da prestação de contas que a sobra de campanha foi de apenas R$ 5,15
(cinco reais e quinze centavos) devendo providenciar a devolução da importância
recolhida ao Tesouro Nacional. 

Não obstante a irregularidade devidamente apontada no Relatório
Preliminar para Expedição de Diligências, a prestadora juntou aos autos, como forma
de tentar contorná-la, GRU recolhida em favor do Tesouro Nacional no valor de R$
335,90 (trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), alegando ser a diferença
entre o valor efetivamente depositado e o limite permitido por lei (R$ 1.064,10) e que
agiu de boa-fé. 

  
Instado a se manifestar após parecer do órgão técnico pela desaprovação

das contas, o Ministério Público Eleitoral opinou em igual sentido, ressaltando a
gravidade da irregularidade subsistente e deixando de se manifestar sobre os indícios
de irregularidades apontados. 

Com os autos já conclusos, a prestadora novamente peticionou juntando o
recolhimento da diferença de R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) em GRU cujo favorecido foi o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Juntou
também os extratos bancários que ainda estavam faltando e pugnou pela aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Eis o relatório. Decido. 
A Prestação de Contas relativas à arrecadação e aplicação de recursos

financeiros nas Eleições de 2020 é obrigação que se impõe a todos os candidatos por
força do art. 45, I, c/c art. 49, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019, in verbis: 
 
 

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
 
 I – o candidato;
 
 Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem
ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
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realização das eleições.
 

  
Apresentada a respectiva Prestação de Contas, impõe-se ao Juízo

eleitoral o dever de verificar a sua regularidade, decidindo pela aprovação, quando
estiverem regulares, pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não
lhes comprometam a regularidade, pela desaprovação, quando constatadas falhas que
comprometam sua regularidade ou pela não prestação, quando não forem
apresentados todos os documentos exigidos, conforme redação do art. 74 da
Resolução TSE nº 23.607/2019. 

Analisando os autos, verifico que o candidato apresentou sua prestação de
contas em meio eletrônico, de acordo com a Resolução nº. 23.607/2019, mas não
juntou inicialmente todas as peças e documentos exigidos pela forma simplificada. 

De igual modo, observo que a arrecadação de recurso e a realização de
despesas guardam simetria com a movimentação financeira das peças apresentadas. 

O limite de gasto foi observado, os recursos arrecadados foram realizados
através da emissão de recibos eleitorais e houve a abertura de contas correntes para
movimentação financeira. 

Os extratos bancários, após a diligência, foram apresentados em sua
integralidade. Conforme ressaltou a análise técnica, da análise de tais  documentos,
não foi detectada nenhuma divergência com os lançamentos realizados no SPCE, não
restando razão para ressalva, tampouco para desaprovação das contas neste ponto
específico. 

No entanto, mesmo após a segunda manifestação da prestadora nos
autos, já intempestiva, mas que, em função da razoabilidade, vou receber como válida,
ainda subsistiu irregularidade grave capaz de macular a regularidade das contas. Isso
porque o depósito de quantia acima do limite de R$ 1.064,10, oriundo de uma doação
de pessoa física (CPF 296.430.478-57 – FRANCISCO ELVIRO FILHO) é considerado
pela norma de regência como recurso de origem não identificada e não poderia ter
sido utilizado pela candidata em sua campanha (art. 21, §§ 3º, 4º e 5º da Resolução
TSE nº 23.607/2019). 

A análise das contas revela que o recurso foi efetivamente utilizado. Tanto
é assim que ingressou em na conta bancária destinada a outros recursos em
11/11/2020, as contas tiveram balanço zero em dezembro de 2020 (receitas e
despesas se equivaleram e as receitas incluíram o RONI) e a integralidade do recurso
só foi devolvida ao Tesouro Nacional em 29/01/2021. Assim, o trânsito de tal recurso
pelas contas de campanha e seu efetivo aproveitamento, além de comprometer a
lisura das contas e a fiel análise da origem dos recursos, puseram em situação de
indevida vantagem a candidata em relação aos seus pares que cumpriram a
integralidade do regramento. 

Destaque-se ainda que o depósito de R$ 1.400,00 representou, como bem
apontou o parecer técnico, um total de 50,66% do total de receitas (que foi de R$
2.763,00). Isso ressalta ainda mais a gravidade da irregularidade cometida, de modo a
atrair a desaprovação das contas. Em percentuais significativamente menores o TSE
já manteve a desaprovação: 
 

"Eleições 2010. Agravo regimental em recurso especial. Prestação de contas.
Candidato ao cargo de deputado federal. Contas desaprovadas. Manutenção
da decisão agravada. [...] 3. As graves irregularidades, no percentual de 21% do
total arrecadado, macularam a lisura e a transparência necessárias ao efetivo
controle das contas apresentadas, o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprová-las, ainda que com
ressalvas.[...]"
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(Ac. de 19.5.2015 no AgR-REspe nº 1079150, rel. Gilmar Mendes.)
 

Quanto à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no sentido
de se atenuar tal irregularidade, entende a jurisprudência do TSE pela impossibilidade
de sua aplicação, conforme se depreende do julgado a seguir: 
 

 
 
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA
D A  D O A D O R A .  F A L H A  G R A V E .  D E S A P R O V A Ç Ã O .  N Ã O
PROVIMENTO.HISTÓRICO DA DEMANDA1. O Tribunal de origem manteve a
desaprovação das contas do agravante, por considerar não comprovada a
capacidade financeira de doadora eleitoral que contribuiu com o montante de R$
6.000,00, o equivalente a 13,89% do total arrecadado.2. Segundo consta do
acórdão regional, a doadora eleitoral que contribuiu para a campanha do
agravante chegou a doar o total de R$ 395.563,33 a diversas campanhas
eleitorais, muito embora se tratasse de pessoa desempregada, que não
apresentou declaração de Imposto de Renda Pessoa Física nos exercícios de
2015 e 2016.3. De acordo com a análise probatória empreendida pela Corte
Regional Eleitoral, a situação é reveladora do recebimento de recursos de origem
não identificada, o que atrairia a incidência do art. 26 da Res.-TSE 23.463,
dispositivo que acabou não aplicado naquela instância em decorrência da
vedação à reformatio in pejus. FUNDAMENTOS DO AGRAVO REGIMENTAL4. A
negativa de seguimento do recurso especial teve como fundamento a
conformidade do entendimento da Corte de origem com a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral, o que fez incidir o verbete sumular 30 desta Corte. Tal
fundamento não foi suficientemente infirmado, o que atrai o verbete sumular 26
do TSE. 5. Uma vez assentada a premissa fática, inalterável em sede
extraordinária, de que doação de quantia considerável foi efetuada com recursos
cuja real origem não foi identificada, não há como aprovar as contas de
campanha do candidato. 6. Na linha da jurisprudência desta Corte, "a não
identificação da origem de doações recebidas pelo candidato constitui
irregularidade grave a ensejar a desaprovação das contas. Precedentes" (AgR-
REspe 2378-69, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 30.9.2016). 7. É incabível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso de
irregularidade grave que inviabiliza a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral. Agravo regimental a que se nega provimento.(TSE. Agravo de
Instrumento nº 52488, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 024, Data 04/02/2020,
Página 201)
 
(Grifei)
 

  
Isto posto, em harmonia com a unidade técnica e Ministério Público

Eleitoral, à luz da realidade trazida aos autos e em consonância com a Jurisprudência
do TSE, julgo DESAPROVADAS as contas de MARIA ELIETE DA SILVA ao cargo de
 VEREADORA relativas às Eleições Municipais de 2020 , conforme artigos 30, inciso
III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ante os recolhimentos já comprovados nos autos, entendo satisfeita a obrigação de
devolução ao Tesouro nacional dos recursos arrecadados com origem não
identificada. 
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Registre-se neste sistema de Processo Judicial Eletrônico(PJe). 
Publique-se no DJE, servindo o ato como intimação do(a) prestador(a) e

seu procurador. 
Ciência ao Ministério Público Eleitoral por meio deste sistema. 
Proceda-se ao lançamento das informações devidas no Sistema

Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO (artigo 9º, II, Resolução TSE nº
23.384/12), bem como o lançamento do ASE 230 (IRREGULARIDADE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS), motivo forma 3 (DESAPROVAÇÃO), no cadastro
eleitoral. 

Transitada em julgado,  arquive-se estes autos eletrônicos.São João do
Rio do Peixe/PB, data da assinatura eletrônica.  

  
  

Kleyber Thiago Trovão Eulalio 
Juiz Eleitoral da 53ª ZE/PB - Em substituição

(Assinado de maneira eletrônica)
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