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VOTO 

A ASEPA apontou que o requerente não apresentou extratos bancários referentes às contas de campanha. Também afirmou que, “não 
obstante, examinando as informações referentes aos extratos bancários eletrônicos disponibilizados àJustiça Eleitoral, constatou-se que não 
foram abertas contas bancárias”. 

Os extratos bancários consolidados e em sua forma definitiva são os documentos hábeis a comprovarem a movimentação financeira de 
recursos e devem, por previsão legal, contemplar todo o período de campanha. A falta desses documentos, em regra, inviabiliza a análise da 
prestação de contas por esta Justiça Especializada. De igual forma, a não abertura de conta bancária de campanha contraria o disposto nos 
artigos 10 e 56, inc. II, alínea ‘a’, da Res. TSE nº 23.553/2017. 

Todavia, mesmo considerando a não abertura de conta bancária e, de consequência, a não apresentação, pelo requerente, do extrato 
definitivo de todo o período, conforme determina a legislação, no presente caso foi adotado o sistema simplificado e informatizado de 
prestação de contas, destinado a candidatos que apresentem movimentação financeira correspondente ao máximo de R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais). 

A partir de tal análise técnica, a ASEPA pôde concluir que não foi constatado recebimento direto ou indireto de recursos de fontes vedadas; 
de recursos de origem não identificada e, de igual forma, não houve extrapolação do limite de gastos, tampouco houve omissão de receitas 
e de gastos eleitorais, nos termos do art. 68 da Res. TSE nº 23.553/2017; e, ainda, foi declarada, por meio do extrato de prestação de contas 
(ID 774540), apenas a arrecadação exclusiva de receitas estimáveis em dinheiro, provenientes de serviços prestados por terceiros (pessoa 
física) no montante de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de assessoria contábil (R$ 300,00) e R$ 300,00 (trezentos reais) oriundos de 
serviços advocatícios. 

Nessa esteira, a não abertura de conta bancária e a consequente ausência do extrato consolidado revelam inconsistências graves, mas que 
no presente caso entendo devam ser mitigadas, uma vez que não impediu a análise das contas e da veracidade das informações, razão pela 
qual ressalvar ésuficiente. 

Nesse sentido, concluo que as irregularidades apontadas no parecer conclusivo do Setor Técnico não abalam a confiabilidade das contas, 
situação que indica a aplicação do art. 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, acolhendo na íntegra o parecer da Unidade Técnica deste Tribunal e a manifestação do Procurador Regional Eleitoral, julgo 
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de AMANDA COUTINHO, nos termos do artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97 e do art. 77, inciso II, da 
Resolução TSE nº 23.553/2017. 

 

Goiânia, 24 de julho de 2019. 

VICENTE LOPES DA COSTA JÚNIOR 

Juiz Relator 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E ORÇAMENTO
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