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de fonte vedada ou de origem não identificada; e tampouco identificou-se o extrapolamento de gastos. Todavia, há que se anotar uma 
inconsistência apontada no relatório técnico. 

Foi identificado um depósito de R$ 14,00 (quatorze reais) na conta de campanha, a qual foi registrada na prestação de contas como 
transferência realizada pela própria candidata. Além dessa divergência de informações a respeito da movimentação financeira, a data 
indicada na prestação de contas diverge da data do depósito, demonstrado nos extratos bancários. 

Entretanto, considerando que o valor ínfimo deste recurso, o qual foi utilizado para saldar as taxas bancárias, que somam exatamente essa 
quantia, épossível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para ressalvar a irregularidade. 

Logo, considerando que a falha apontada não comprometeu a regularidade das contas, a aprovação com ressalvas éa medida que se impõe, 
nos termos do inciso II do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.553/2017, in verbis: 

Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 76 desta resolução, a Justiça 
Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº 9.504/1997, art. 30, caput): 

(...) 

II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade; 

Ante o exposto, JULGO APROVADAS COM RESSALVAS a prestação de contas apresentada pela candidata ANA MARCIA BELÉM MOURÃO 
ARAÚJO. 

É como voto. 

Goiânia, 24/07/2019 

JUIZ LUCIANO MTANIOS HANNA 

Relator
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PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. CANDIDATO. REGULARIDADE. APROVAÇÃO. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, O Procurador Regional Eleitoral, Doutor Alexandre Moreira Tavares dos Santos, ratificou o 
parecer escrito, e ACORDARAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, por unanimidade, em APROVAR A PRESTAÇÃO DE 
CONTAS de campanha 2018 do candidato COSME ARAÚJO FERREIRA, nos termos do voto do Relator.. 

RELATÓRIO 

Cuidam os autos de Prestação de Contas relativas às Eleições 2018, apresentadas por COSME ARAÚJO FERREIRA, que concorreu ao cargo de 
Deputado Estadual. 

O Requerente apresentou a prestação de contas final em 30/10/2018. 

Foi expedido edital, conforme exige o art. 59 da Resolução TSE nº 23.553/2017, transcorrendo o prazo sem qualquer impugnação. 

Encaminhados os autos para análise técnica, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias lançou parecer pela aprovação das 
contas. 

Na mesma linha do parecer técnico, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas, nos termos do art. 30, I, da 
Lei nº 9.504/97 e do art. 77, inciso I, da Resolução TSE nº 23.553/2017. 

É o relatório. 


