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João Pessoa, 06/12/2018 

 

Exmo(a). PAULO WANDERLEY CAMARA Relator(a) 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

Trata-se de prestação de contas do Diretório Estadual da Democracia Cristã –DC/PB, referente ao exercício financeiro de 2016. 

Apresentadas as contas (ID 25111/25125), determinou-se a inclusão dos arquivos no sistema PJE com o Reconhecimento Óptico de 
Caracteres –OCR, bem como a juntada das procurações individualizadas outorgadas pelos representantes da agremiação (ID 27358). 

Instados a se manifestarem, o presidente e o tesoureiro do partido vieram aos autos e anexaram os documentos exigidos (ID 
51811/51814), em conformidade com as determinações desta Justiça Especializada (ID 60221). 

Na sequência, os autos foram remetidos a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias –SECEP para análise técnica. Constatada a ausência de 
documentos obrigatórios, o analista contábil sugeriu a intimação do órgão partidário para complementar a documentação apresentada (ID 
68424). 

Acolhidas as razões esposadas pela SECEP, ordenou-se a intimação da agremiação para atender as diligências requeridas pelo órgão técnico 
(ID 68666), todavia, permaneceu inerte, deixando transcorrer o referido interstício sem apresentar qualquer manifestação (ID 92105). 

A Procuradoria Regional Eleitoral, na esteira do Parecer Técnico Conclusivo (ID 95700), manifestou-se pela desaprovação das contas 
prestadas pelo DC/PB, referentes ao ano de 2016 (ID 97200). 

Seguindo o rito processual, determinou-se a intimação da Agremiação Partidária e seus dirigentes, para oferecerem defesa e requererem as 
provas que pretendiam produzir (ID 98938). Entretanto, mantiveram-se silentes àdeterminação judicial. 

Conclusos, pedi dia para julgamento. 

 

Éo relatório. 

 

 

 

VOTO 

 

Inicialmente, cumpre destacar que devem ser aplicadas àprestação de contas as regras previstas na Resolução TSE nº 23.464/2015, em 
consonância com o art. 65, §3º, inciso III, da Resolução TSE nº 23.546/2017. 

Conforme assentado pela SECEP em seu Relatório Preliminar (ID 68424), permaneceram ausentes os seguintes documentos: 

1. Comprovante de remessa àReceita Federal do Brasil da escrituração contábil digital (Art. 29, inciso I da Resolução TSE nº 23.464/2015); 

2. Certidão de Regularidade do Conselho Regional de Contabilidade do profissional de contabilidade habilitado (Art. 29, inciso XXI da 
Resolução TSE nº 23.464/2015); 

3. O extrato bancário referente ao mês de julho da conta corrente de outros recursos nº 50.361-4, agência 3501-7 do Banco do Brasil; 

Com efeito, verifica-se que o prestador, apesar de ter sido intimado, não apresentou todas as peças obrigatórias elencadas no art. 29 da 
Resolução TSE nº 23.464/2015, subsistindo a ausência da documentação supracitada. 

Consoante registrado no Parecer Conclusivo (ID 95700), a ausência do extrato bancário físico referente ao mês de julho constitui falha 
grave, dificultando a apreciação e análise da movimentação financeira, o que impede a aferição do recebimento ou não de recursos de 
fonte vedada ou de origem não identificada pela agremiação. 

As Cortes Eleitorais, inclusive este Regional, têm manifestado o entendimento de que a apresentação parcial de peças e documentos 
obrigatórios exigidos pela legislação aplicável àespécie impõe a desaprovação das contas, bem como a suspensão do recebimento de novas 
cotas do Fundo Partidário. 

 

Nesse sentido, cito os precedentes: 

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015. FALTA DE DOCUMENTOS. ANÁLISE. DESAPROVAÇÃO. 


