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[...]

Foram três as irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas.

A divergência entre as contas parciais e final, por si só, não apresenta gravidade suficiente para a rejeição das contas, razão pela 
qual deve ser analisada com o conjunto das contas. Todavia, consigna-se que o recorrente deixou de demonstrar qual despesa 
foi lançada de forma equivocada.

Em relação à dívida de campanha, dispõe o artigo 27, §§ 2º, 3º e 4º da Resolução TSE nº 23.463 que:

Art. 27 (...)

§ 2º Eventuais débitos de campanha não quitados até a data fixada para a apresentação da prestação de contas podem ser 
assumidos pelo partido político.

§ 3º A assunção da dívida de campanha somente é possível por decisão do órgão nacional de direção partidária, com 
apresentação, no ato da prestação de contas final, de:

I - acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o valor da obrigação assumida, os dados e a 
anuência do credor;

II - cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da eleição subsequente 
para o mesmo cargo;

III - indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

§ 4º No caso do disposto no § 3º, o órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passa a responder solidariamente com 
o candidato por todas as dívidas, hipótese em que a existência do débito não pode ser considerada como causa para a rejeição 
das contas do candidato.

Pela simples leitura do dispositivo conclui-se que o recorrente não atendeu às disposições legais. Verifica-se que o recorrente 
apresentou apenas (fls. 99/100) cópia de ofício subscrito pelo Presidente do Diretório Nacional concedendo autorização para o 
diretório municipal do PDT assumir a divida de sua campanha, com a indicação dos credores e valores devidos. Faltou a 
anuência dos credores, cronograma de pagamento e quitação, bem como a indicação da fonte dos recursos que serão 
utilizados. Portanto, fica mantido o apontamento que soma R$ 69.159,34.

Por fim, sobre os recursos não registrados na prestação de contas e considerados como de origem não identificada pelo 
magistrado a quo, no valor de R$ 1.142,00, persiste a irregularidade, mas não na sua integralidade.

Da análise das contas e dos extratos, indevidamente juntados pela Secretaria de Controle Interno (e não faz parte de suas 
atribuições apresentar documentos novos que não foram submetidos a apreciação do juízo de primeiro grau), observa-se que 
os aportes realizados por Jose de Fátima Moura Leal (R$ 301,00), Pedro Jaime Ziller de Araujo (R$ 500,00), Carlos Salustiano da 
Silva (R$ 3.000,00) e Gilson de Oliveira Rei (R$ 1.500,00), não foram declarados nas contas.

Já o depósito em dinheiro no valor de R$ 1.000,00, realizado em 13/10/2016, permanece sem identificação, é considerado, 
portanto, recurso de origem não identificada. 

Conclui-se do conjunto das contas que as irregularidades são graves e justificam a desaprovação das contas. Inclusive, a só 
existência de dívida não assumida pelo partido, nos moldes preceituados pela legislação em vigor, é motivo de desaprovação.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO para mantida a desaprovação das contas, reduzir para apenas R$ 1.000,00 o valor 
a ser recolhido ao Tesouro Nacional.

[...]

Como se vê, as contas de campanha do agravante foram desaprovadas em virtude das seguintes irregularidades:

a) divergências entre as informações do balanço contábil parcial e da prestação de contas final;

b) não atendimento dos requisitos previstos no art. 27, § 3º, I a III, da REs.-TSE 23.463 para a assunção de dívida de campanha 
pelo partido político, no valor de R$ 69.159,34, por ter sido apresentada apenas cópia do ofício do diretório nacional que 
autorizou o órgão municipal a assumir o débito, com a indicação dos valores devidos e dos credores, faltando, porém, a 
anuência desses, o cronograma de pagamento e a indicação da fonte dos recursos que serão utilizados;

c) existência de recursos de origem não identificada, no montante de R$ 1.000,00.

Nas razões do recurso especial, o agravante aponta a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e arestos 
de outros tribunais eleitorais, os quais teriam decidido que divergências entre as prestações de contas parcial e final não 
ensejariam a desaprovação das contas, desde que se refiram a erros que não comprometam a análise do balanço contábil ou 
que correspondam a valor irrisório, atraindo, assim, a aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da 
insignificância.

Porém, o agravante não comprovou a suposta divergência jurisprudencial, pois limitou-se a transcrever ementas de julgados, 
sem realizar a comparação analítica entre os arestos, a fim de demonstrar que os acórdãos apontados como paradigmas se 
referem a fatos idênticos ou semelhantes ao caso vertente, de modo que foram desatendidos os requisitos do verbete sumular 
28 do TSE.


