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A omissão do candidato no dever de prestar contas da campanha 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. 

 

Devo registrar ainda que, nos termos do §1º, do art. 82, da Resolução TSE nº 23.553/2017, verbis: 

 

Res.-TSE nº 23.553/2017, art. 82. 

§1º. Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de 
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro 
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos àrepresentação 
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. 

 

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 JOÃO CARLOS VASCONCELOS, referentes às Eleições de 2018. 

 

Considerando a não comprovação da utilização dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), 
determino que, após o trânsito em julgado desta decisão, o candidato seja notificado, na forma da legislação de regência, para, no prazo de 
05 (cinco) dias, devolver o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao Tesouro Nacional, em face da ausência de comprovação do uso de 
recursos públicos em gastos de campanha, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos àrepresentação estadual da Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. 

 

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; 

 

3. Seja encaminhada cópia integral dos autos àProcuradoria Regional Eleitoral de Alagoas, para fins de apuração, se for o caso, dos crimes 
previstos nos Arts. 350 e 354-A1 do Código Eleitoral. 

 

Écomo voto. 

 

Des. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES 

Relator 

 

1 Código Eleitoral: 

 

Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou 
diversa da que devia ser escrita, para fins eleitorais: 

Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento épúblico, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 
dias-multa se o documento éparticular. 

 


