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 DECISÃO 

 

Trata-se de petição que objetiva regularizar a situação das contas de campanha do eleitor ANTONIO JORGE GOMES, candidato ao cargo de 
Deputado Federal no pleito de 2014, cujas contas foram julgadas como não prestadas por esta Corte nos autos do PC nº 1145-
43.2014.6.02.0000, por intermédio do Acórdão TRE/AL nº 11.183, de 20 de julho 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 para o processamento que o 
prestador envie a prestação de contas no sistema. 

 

Da análise do pedido, observei que o prestador gerou a prestação de contas de número de controle 028110600000AL0594403 neste 
Regional, porém não a enviou, não a formalizou no sistema, o que inviabiliza a divulgação necessária nos termos dos art. 43 da Resolução 
23.406/2014. 

 

Oportunizei ao requerente que regularizasse a petição inicial, instruindo-a com a documentação necessária (despacho Id. 641113), contudo 
o prestador quedou-se inerte. 

 

Diante do exposto, considerando que o prestador não confirmou o envio da prestação de contas de número de controle 
028110600000AL0594403 neste Regional, o que inviabiliza a sua divulgação nos termos dos art. 43 da Resolução 23.406/2014, evidencia-se 
a ausência de pressupostos de constituição válida do processo, razão pela qual indefiro o pedido e determino o arquivamento do feito, 
com baixa na distribuição, nos termos do art. 485, I e IV do CPC/2015. 

 

Publique-se. Intime-se.  

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES 

Relator 
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DESPACHO 

 

Em resposta ao despacho (Id. 627663), a unidade orçamentária e financeira deste Regional informou acerca da viabilidade de reversão do 
valor de R$ 1.000,00 (mil reais), depositado incorretamente na conta Tesouro Nacional, para o Partido Político, a título de sobras de 
campanha de recursos do Fundo Partidário. Entretanto, faltam os dados bancários do Partido Político, notadamente daquela conta 
bancária específica para movimentação de recursos do Fundo Partidário. 

 

Diante do exposto, determino a intimação do candidato eleito Arthur Cesar Pereira de Lira para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, 
os dados da conta bancária do Partido Político específica para movimentação de recursos do Fundo Partidário. 

Publique-se. Cumpra-se. 

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES 

Relator 


