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A omissão do candidato no dever de prestar contas da campanha, portanto, faz incidir a regra disposta no artigo 83, I, da Resolução TSE nº 
23.553/2017, verbis: 

 

Res.-TSE nº 23.553/2017, art. 83. 

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: 

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após 
esse período até a efetiva apresentação das contas. 

 

Diante do exposto, na esteira dos Pareceres da Comissão de Exame de Contas de Campanha –CEC 2018 e do Ministério Público Eleitoral, 
julgo NÃO PRESTADAS as contas de campanha do candidato GERSON ARESTIDES DE OLIVEIRA, referentes às Eleições de 2018. 

 

Por derradeiro, determino que as Unidades competentes deste Regional: 

 

1. Providenciem, com o trânsito em julgado, o registro do julgamento das contas NÃO PRESTADAS no Sistema de Informações de Contas 
Eleitorais e Partidárias (SICO); 

 

2. Seja cientificado o Cartório Eleitoral correspondente acerca do teor do presente acórdão para que anote no cadastro eleitoral do 
candidato a situação de inadimplência. 

 

Écomo voto. 

 

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES 

Relator 
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 DECISÃO 

 

Trata-se de petição que objetiva regularizar a situação das contas de campanha da eleitora GRACYELLE DUARTE SILVA, candidata ao cargo 
de Deputado Estadual no pleito de 2014, cujas contas foram julgadas como não prestadas por esta Corte nos autos do PC nº 2199-
44.2014.6.02.0000, por intermédio do Acórdão TRE/AL nº 11.377, de 05 de outubro de 2015, devido àausência de informações e de 
documentos obrigatórios e essenciais para propositura da ação e para a análise das contas. 

 

O presente procedimento busca também, por via de consequência, a regularização de seu cadastro eleitoral. 

 

Entretanto, muito embora a legislação (Res. TSE nº 23.406/2014, art. 54), quando trata da tentativa de regularização posterior, assente que 
as contas já declaradas não prestadas não serão objeto de novo julgamento, considerando-se a sua apresentação apenas para fins de 
divulgação e de regularização do cadastro de prestador, exige, por outro lado, como condição necessária que a prestadora envie a 
prestação de contas no sistema. 

 

Da análise do pedido, observei que a prestadora gerou a prestação de contas de número de controle 282000700000AL7554828 neste 


