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JUSTIÇA ELEITORAL 
 145ª ZONA ELEITORAL DE PETROLINA PE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0600365-77.2020.6.17.0145 / 145ª ZONA ELEITORAL DE
PETROLINA PE 
REQUERENTE: ELEIÇÃO 2020, GILMAR DOS SANTOS PEREIRA, VEREADOR 
Advogados do(a) REQUERENTE: DANIEL DA NOBREGA BESARRIA - PE36315, LEANDRO HENRIQUE FONSECA
DE AMORIM - PE25306, RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM - PE25306, ANTONIO CLIMERIO BEZERRA DA COSTA -
BA22760 
 
  
 

SENTENÇA
  

Vistos, etc. 
 

 
  

Cuida-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo candidato a
vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA, qualificado nos autos, com relação ao pleito de
2020, na cidade de Petrolina/PE. 

 
  

Houve a publicação de edital no Diário da Justiça Eletrônico de 08/01/2021, para
conhecimento dos interessados e apresentação de impugnações no prazo de 3 (três) dias. 

 
  

Não há nos autos informação sobre impugnação das contas. 
 

  
Foi elaborado relatório preliminar para expedição de diligências. 
 

  
Devidamente intimado, o candidato apresentou manifestação. 
 

  
Houve a emissão de parecer técnico conclusivo pela desaprovação das contas. 
 

  
Com vistas, o Ministério Público Eleitoral requereu a desaprovação da escrituração

contábil do candidato. 
  
Em seguida, o candidato formulou petição, juntando GRU e respectivo comprovante

de pagamento, bem como solicitando a aprovação das contas ou, subsidiariamente, a aprovação
com ressalvas. 

  
Após, os autos foram remetidos conclusos para decisão. 
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É o relatório. Decido. 
 

  
A matéria atinente à arrecadação e gastos de recursos por partidos políticos e

candidatos e à prestação de contas encontra previsão na Lei nº 9.504/1997 e, relativamente às
Eleições Municipais de 2020, foi regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019, com as
alterações realizadas pelas Resoluções nºs 23.624/2020 e 23.632/2020. 

 
  

Analisando-se o parecer técnico conclusivo, bem como os demais documentos
constantes nos autos, verifica-se que o candidato apresentou a prestação de contas dentro do
prazo estabelecido pela legislação e que acostou as peças obrigatórias que devem integrá-la (art.
53 da Resolução TSE nº 23.607/2020). Ademais, foram juntadas as informações necessárias à
análise da movimentação financeira, constando todos os dados das contas que foram abertas
para a campanha, bem como os respectivos extratos bancários. 

 
  

Não houve, ainda, a utilização de recursos do Fundo Partidário e a utilização dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha observou as prescrições
estabelecidas na legislação. 

 
  

Também não foi extrapolado o limite global de gastos para o cargo disputado. 
 

  
Na análise técnica empreendida nestas contas persistiram as seguintes

irregularidades: a) houve descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de
campanha no prazo estabelecido pela legislação eleitoral; b) mediante a integração do módulo de
análise do SPCE e da base de dados CADÚNICO, realizado em 21/12/2020, foi identificada a
realização de despesas junto a fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em
programas sociais; c) foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época; d) omissões relativas às
despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão
de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019. 

 
  

Destaque-se que, quanto à entrega de relatórios financeiros de campanha fora do
prazo estabelecido pela legislação eleitoral e gastos realizados em data anterior à entrega da
prestação de contas parcial e não informados à época, embora tenha sido prejudicada a prévia e
tempestiva divulgação das contas naquele momento, tais irregularidades não impossibilitaram a
análise final das contas. 

  
Relativamente à existência de fornecedores de serviços/produtos, os quais seus

sócios ou administradores encontram-se inscritos em programas sociais, conforme ressaltado
pela Unidade Técnica, a constatação não impacta na regularidade da arrecadação e gastos de
recursos de campanha eleitoral. Não se trata de efetiva omissão de receitas, mas de informação
acerca de que o fornecedor é beneficiário de auxílio pago pelo governo federal. Considerando as 
justificativas prestadas pelo candidato, é de se perceber que foge de seu controle informações
acerca de proprietário/sócio de empresas fornecedoras de produto/serviço, durante a campanha
eleitoral. Ademais, não existe previsão legal que impeça tais pessoas inscritas em programas
sociais de fornecerem produtos/serviços em campanhas eleitorais, não sendo assim possível tal
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fato macular a higidez das contas eleitorais. 
  
No tocante às omissões de despesas na prestação de contas, verifica-se que o

candidato apresentou justificativas, bem como providenciou a devolução dos valores, conforme
comprovante anexado aos autos (ID 78155874 e ID 78155873), demonstrando, pois, sua boa-fé. 
Ademais, o percentual da irregularidade é de pequena monta, correspondendo a menos de 4%
do total das receitas arrecadadas, devendo o órgão julgador aplicar à hipótese vertente os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 
  

Do exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo
candidato GILMAR DOS SANTOS PEREIRA, quanto ao pleito de 2020, nos termos do art. 74, II,
da Res.-TSE nº 23.607/2019, ficando extinto o processo com resolução do mérito, a teor do art.
487, I, do novo Código de Processo Civil. 

 
  

Quanto à ocorrência acerca da realização de despesas junto a fornecedores, cujos
sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, em cumprimento ao disposto no
art. 75 da resolução TSE n 23.607/2019, determino a remessa das informações ao Ministério
Público Eleitoral, a fim de que adote as providências que entender necessárias para a apuração
de eventuais irregularidades. 

 
  

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. 
 

  
Petrolina-PE, 11 de fevereiro de 2021. 

 
 
 
 

MARCOS FRANCO BACELAR
 

Juiz Eleitoral
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