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Espécie: PC - PRESTAÇÃO DE CONTAS - ELEIÇÕES SUPLEMENTARES 2019
Requerente: Ronaldo Rosa de Oliveira
Requerente: Marcilei Alves de Oliveira
Advogado: Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB/MT 3.652-A
Requerido: Juízo da 53ª Zona Eleitoral
Vistos etc.
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Ronaldo Rosa de Oliveira e Marcilei Alves de
Oliveira, candidato às eleições majoritárias pelo Partido Democratas, no município de Bom Jesus
do Araguaia/MT, relativa à arrecadação e aos gastos de campanha nas Eleições Suplementares
2019.
Em observância ao art. 51 da Resolução TSE 23.463/2015, foi publicado edital e o prazo de 03
(três) dias transcorreu sem qualquer impugnação.
Em análise das contas, a unidade técnica apresentou parecer conclusivo com a sugestão de
aprovação (fl. 300/301).
O Ministério Público Eleitoral acompanhou o posicionamento pela aprovação (fl. 304).
É o relatório. Decido
A prestação de contas consiste em procedimento de caráter jurisdicional por meio do qual os
candidatos e partidos políticos apresentam à Justiça Eleitoral os valores arrecadados na
campanha, demonstrando as respectivas fontes e o destino de suas despesas.
As contas, ora em análise, foram apresentadas tempestivamente e com as peças exigidas pelo art.
59 da Resolução TSE n. 23.463/2015, além de outras, bem como foram submetidas a exame
simplificado em atendimento ao art. 48 c/c arts. 57 a 62 desse normativo e art. 28, § 11 da Lei nº
9.504/97, uma vez que se refere à eleição em município com menos de cinquenta mil eleitores.
Os recibos eleitorais, os documentos fiscais e a movimentação bancária ratificam as informações
prestadas nos demonstrativos referentes à arrecadação e despesas efetuadas em campanha.
Não se identificou receitas de origem não identificada (RONI), extrapolação de limite de gastos,
recebimento de fontes vedadas e houve abertura de conta bancária específica para a campanha e
declaração de recursos estimados arrecadados/doados e não se observa indícios de omissão de
receitas ou de despesas.
Ante o exposto, acolhendo o parecer da unidade técnica responsável pelo exame e o do Ministério
Público Eleitoral, com fulcro no art. 30, inciso II, da Lei n° 9.504/97 e no art. 68, inciso II da
Resolução TRE n. 2252/2019, julgo APROVADAS as contas objeto de análise.
Destaco que à Justiça Eleitoral compete a análise formal das contas apresentadas, conforme os
procedimentos técnicos traçados pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, mormente com o uso do
sistema de análise de contas, e que o seu julgamento favorável não afasta a atuação dos demais
agentes fiscalizadores que poderão reunir elementos para proporem ações que entenderem
cabíveis nos termos da legislação eleitoral, mesmo porque, por pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias, após a diplomação, a documentação concernente às contas deverá ser preservada pelos
partidos políticos e candidatos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Eleitoral e, após o trânsito em
julgado e anotação do julgamento no sistema SICO, arquivem-se os autos com as baixas e
anotações pertinentes.
Querência/MT, 15 de abril de 2019.
THALLES NÓBREGA MIRANDA REZENDE DE BRITO
Juiz Eleitoral
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