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JUSTIÇA ELEITORAL
 041ª ZONA ELEITORAL DE VITÓRIA DO MEARIM MA 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600356-34.2020.6.10.0041 / 041ª ZONA ELEITORAL DE
VITÓRIA DO MEARIM MA
REQUERENTE: ELEICAO 2020 DIDIMA MARIA CORREA COELHO PREFEITO, DIDIMA MARIA CORREA COELHO,
ELEICAO 2020 DARLAN CHAVES NUNES FILHO VICE-PREFEITO, DARLAN CHAVES NUNES FILHO
Advogado do(a) REQUERENTE: ALEX RAYNON PARENTE SOUSA - MA15143
 
 
 
 

 

                                                                                 SENTENÇA

 

Trata-se de Prestação de Contas Eleitorais Final DIDIMA MARIA CORREA COELHO, que concorreu a
cargo eletivo de vereador nas Eleições Municipais de 2020 no município de Vitória do Mearim

 

Publicado o edital, decorreu “in albis” o prazo legal sem impugnação.

 

Concluída a análise técnica houve a necessidade de expedição de diligências, nos termos do § 3º, art. 64 da
Resolução-TSE nº 23.607/2019, tendo o Cartório Eleitoral emitido parecer técnico conclusivo favorável pela

desaprovação das contas.

 

Igualmente, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como desaprovadas,
consoante art. 74, I, da supramencionada resolução.

 

É o relatório. Decido.

 

Inicialmente verifico que as contas finais foram apresentadas diretamente no Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, em conformidade com o artigo 64, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/19, e entregues

tempestivamente à Justiça Eleitoral e validadas junto ao Cartório Eleitoral.

 

Houve a regular integração entre o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais – SPCE e o Processo Judicial
Eletrônico – PJe, com a autuação da informação na classe processual de Prestação de Contas Eleitorais,

conforme preceitua o § 3º, e inciso II, § 5º, art. 49, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
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A presente prestação de contas tramitou segundo o rito simplificado, em virtude do município contar com
menos de 50.000 (cinquenta mil) eleitores, conforme preceitua o art. 62, § 1º, da Resolução TSE nº

23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 11).

 

A prestação de contas à Justiça Eleitoral decorre de imperativo constitucional, o qual impõe a observância de
vários preceitos, dentre os quais, a prestação de contas à Justiça Eleitoral.

 

Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.607/19, que dispõe sobre a arrecadação e os gastos de recursos por
partidos políticos e candidatos e sobre a prestação de contas nas eleições 2020, em seus artigos 45 e 46,

determina que devem prestar contas todos os candidatos e órgãos partidários vigentes após a data prevista
para o início das convenções partidárias e até a data da eleição em segundo turno, se houver.

 

Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral "a não apresentação de extratos bancários para aferir
a integralidade da movimentação financeira da campanha compromete a regularidade das contas, o que

enseja, em tese, a sua desaprovação" (AgR–AI nº 496–32/MT, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de
13.10.2014).

 

Assim, não pode este Juízo, sem a apresentação do referido documento ou de declaração firmada pelo
gerente da instituição financeira, atestar a ausência de movimentação financeira de recursos dessa natureza,

ônus que, frise-se, incumbia ao prestador(a) de contas.

 

Logo, a ausência de extrato bancário que não contemple todo o período de campanha eleitoral é
irregularidade grave que compromete a lisura das contas e a fiscalização pela Justiça Eleitoral, motivo pelo

qual a desaprovação das contas é medida que se impõe.

 

Sobre o tema, assim manifestam-se os Tribunais Eleitorais:

 

ELEIÇÕES 2014. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS BANCÁRIOS, ABRANGENDO TODO O PERÍODO DE
CAMPANHA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE O EXAME DAS CONTAS DA

CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO. 1. A não apresentação pelo requerente dos extratos bancários,
correspondente a todo o período de campanha, configura vício de natureza insanável, pois

impossibilita a fiscalização das contas de campanha por esta Especializada, já que não há como ser
feita uma confrontação de informações. Não há como se verificar a existência ou não de movimentação
financeira quando o interessado não apresenta os extratos. 2. Contas julgadas desaprovadas. (TRE-PE

- PC: 177145 RECIFE - PE, Relator: PAULO VICTOR VASCONCELOS DE ALMEIDA, Data de
Julgamento: 26/05/2015, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 100, Data

02/06/2015, Página 5) (grifo nosso)

 

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA
DE EXTRATO BANCÁRIO EM SUA FORMA DEFINITIVA COMPREENDENDO TODO O

PERÍODO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CONTAS
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BANCÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NA BASE DE DADOS DO EXTRATO
ELETRÔNICO. INÉRCIA DO CANDIDATO NO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS.

DESAPROVAÇÃO. 1. Requisitadas, pela COECE, diligências específicas para a complementação dos dados
ou saneamento das falhas na prestação de contas, conforme previsão do art. 72, da Res. TSE nº 23.553/2017,
houve decorrência de prazo sem manifestação da interessada. 2. A ausência da apresentação de extratos
bancários na forma definitiva, abrangendo todo o período de campanha, caracteriza irregularidade

grave por ferir o contido no art. 56, II, a da Resolução TSE nº 23.553/2018; 3. A ausência de qualquer
informação das contas bancárias na Prestação de Contas e na base de dados do extrato eletrônico, contraria o

art. 10 da Res. TSE nº 23.553/2017, visto que a interessada também não trouxe comprovação de que se
enquadre nas exceções previstas no § 4º do citado dispositivo. 4. A ocorrência de inconsistências de

natureza grave que comprometem a regularidade das contas enseja a sua desaprovação; 5. Contas
julgadas desaprovadas. (TRE-PE - PC: 060246790 RECIFE - PE, Relator: ITAMAR PEREIRA DA SILVA

JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/08/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Data
30/08/2019) (grifo nosso)

 

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL DOS RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS. OS

EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS ABERTAS PELO CANDIDATO NÃO ABRANGEM
TODO O PERÍODO DE CAMPANHA. DIVERGÊNCIA NOS VALORES DAS DESPESAS

INFORMADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS E NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS PAGAS COM O FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE

CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 1. O candidato não apresentou o comprovante de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do FEFC não utilizados. A ilicitude é grave, pois o

comprovante é peça obrigatória que deve integrar a prestação de contas. 2. Os extratos bancários das
contas abertas pelo candidato não abrangem todo o período de campanha, desde a abertura da conta
até a data da apresentação da prestação de contas (contemplam apenas o período de 17/08/2018 até

09/10/2018), o que contraria o art. 56, II, a da Resolução TSE nº 23.553/2017. 3.Os extratos bancários
de todo o período de campanha constituem documentação indispensável para a verificação da

confiabilidade e da regularidade das contas. Assim, sua falta, por si só, configura vício de natureza
grave, que traz como consequência a desaprovação das contas. 4. O setor técnico apontou divergências

entre os valores das despesas registradas na prestação de contas e aqueles que foram registrados nos extratos
eletrônicos das contas bancárias abertas. 5. Há irregularidades nas despesas pagas com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), no valor total de R$ 4.420,00, relativos à contratação de

serviços de publicidade por materiais impressos, uma vez que não foram apresentados os documentos fiscais
exigidos no art. 63 da Resolução TSE n.º 23.553/2017. 6. Contas desaprovadas, devendo ser recolhido ao

Tesouro Nacional o valor de R$ 4.500,00(quatro mil e quinhentos reais), referente à ausência de
comprovação do recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Campanha (FEFC) não utilizados, Recurso de Origem não identificada e ausência de comprovação de
despesas pagas com o FEFC. (TRE-PE - PC: 060257959 RECIFE - PE, Relator: ÉRIKA DE BARROS

LIMA FERRAZ, Data de Julgamento: 22/08/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Data 04/09/2019) (grifo nosso)

 

Saliento, outrossim, que o julgamento das contas apresentadas está adstrito às informações declaradas pelo(a)
prestador(a) de contas e à movimentação financeira apurada nos extratos bancários vinculados à campanha
eleitoral, não afastando a possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento ou futuras, conforme

previsto no artigo 75 da Res.-TSE n°  23.607/19.

 

Diante do exposto, em concordância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério Público
Eleitoral, JULGO DESAPROVADAS as contas de DIDIMA MARIA CORREA COELHO, relativas às

Eleições Municipais de 2020 no município de Vitória do Mearim, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
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Publique-se no Diário da Justiça Eletrônico, inclusive para fins de intimação.

 

Ciência ao Ministério Público Eleitoral, via expediente no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe.

 

Após o trânsito em julgado:

 

a) registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO e
anote-se o código de ASE 230 (Irregularidade na prestação de contas), motivo 3 (Desaprovação) no histórico

do cadastro eleitoral do(a) prestador(a) de contas.

 

b) dê-se vista dos autos ao Parquet Eleitoral, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para os fins previstos no artigo 22
da LC 64/90, nos termos do art. 81 da Res.-TSE n° 23.607/19.

Após, arquive-se com as cautelas de praxe.

Vitória do Mearim/MA, 09 de setembro de 2021. 

                                               

                                                            Haderson Rezende Ribeiro

                                                 Juiz Eleitoral da 41ªzona( respondendo)

 


