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fornecido durante a campanha, tendo sido a despesa contraída em data anterior àeleição e paga após o pleito eleitoral, o que demostra a 
boa-fé do candidato. 

 

Como se pode perceber, as inconsistências acima transcritas não resultam em dano ao erário e não possuem potencial para macular a 
higidez da contabilidade e conduzir àdesaprovação das contas. 

Tais impropriedades, a teor do que dispõe o §2º-A, do art. 30 da Lei nº 9.504/97 e art. 79 da Resolução TSE nº 23.553/2017, não ensejam a 
desaprovação das contas. Eis o teor dos dispositivos em comento: 

 

Lei nº 9.504/97: 

Art. 30. A Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas de campanha, decidindo: 

 (...) 

§2º-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não comprometam o seu resultado, não 
acarretarão a rejeição das contas. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009) 

 

Resolução TSE nº 23.553/2017: 

Art. 79. Erros formais e materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação 
e aplicação de sanção (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§2º e 2º-A). 

 

A esta mesma conclusão chegou a Procuradoria Regional Eleitoral, tendo consignado em seu Parecer, que: 

 

De fato, no caso, verifica-se que os vícios detectados pela assessoria contábil ostentam caráter meramente formal, não se revelando, pois, 
aptos a afetar a confiabilidade e transparência da movimentação financeira de campanha do prestador. 

Nesse cenário, portanto, édesautorizada a rejeição das contas, como expressamente orienta o artigo 30, §2º, da Lei das Eleições (...) 

 

Resta, pois, claro que nenhuma das falhas que persistiram inviabilizaram a análise das contas, visto que os documentos apresentados pelo 
candidato, em seu conjunto, foram suficientes para demonstrar a higidez e lisura da presente prestação de contas, o que conduz àsua 
aprovação com ressalvas, em conformidade com a legislação de regência. 

Ante o exposto, acompanhando os pareceres técnico e ministerial, VOTO pela aprovação com ressalvas das contas de campanha do 
candidato Jorge Seixas Serapião, referentes às Eleições de 2018, nos termos dos artigos 30, II, da Lei n° 9.504/97, e 77, II, da Resolução TSE 
nº 23.553/2017. 

Écomo voto. 

 

Desembargadora Eleitoral MARIA VALÉRIA LINS CALHEIROS 

Relatora 
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