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RESOLUÇÃO N° 7581, DE 25 JUNHO DE 2014

-

Dispõe sobre a apresentção e processamento das
prestâções de contas nas eleições çle 2014 nõ âmbito
da Justiça Eleitoral do Distrito Federal.

O TRIBUNAL REGIONAL ELEÍTORAL DO DISTRITO
FEDERAL, no uso das atribuições legais e regimentais, e considerãndõ a necessidade
de disciplinar a apresentação e o processàmento da prestação de contas \ de forma a
assegurar a cel&idade necessária à sua apreciação tempestiva, RESOLVE:
CAPÍTULO•!,
DISiOSIÇÕES INICIAIS EDA APRESENTAÇÃO DAS tONTAS
Art. 1° Esta Resoluçãb dispõe ,sobre a apresentaçãõ e o
processamento da prestação de contas de campanha nas eleições 2014.
Federal:

-

1

Art. 2° Deverão prestar contas à Justiça Eleitoral do iíistrito
I — ocarílidato;

•
II - os diretórios partidários regionais ezt cQnjuntoçom seus 1
respectivos comitês financeiros, se constituídos.
§ 1° - Aquele que renunciar à candidatura dela desistir, for
substituído ou tiver o seu registro indeferido péla Justiça Eleitoral deverá prestar contas
correspondentes ao período em que participou do processo eleitoral, mesmb que não
tenha realizado campanha. - - A ausência -de movimentaçãd de retursos de carí -ipariha,
financeiros ou estimáveis em dinheiro, não isenta o candidato, o- partido político e o
comitê financeiro do dever de prestar contas na forma estabelecida ia Resolução-TSE
n°23.406/2014. -

Art 3° As prestações de contas finais de campanha deverão ser
protocolizadas no Tribunal até às 19 horas do dia 04 de novembio de 2014, quanto ao
primeiro turno e, cáso est •am disput
o segundo turno, os candidatos e ás partidos

-

o
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que: tenham candidatos nesta condição, deverão ter as contas apresentadas, referentes
aos dois turnos, até às 19 hors do dia 25 de novembro, nos .terrnos do art. 38 da
Resolução-TSE n°23.406/2014. . . 1
Art.• .40 No apresentads as contas nos. prazos dispostos no
artigõ anterioi, a Secretaria Judiciária notificará por Carta com A'iso de Recebimento
em mão própria ou, oficial de justiça, nd prazo de .5 (cinco) dias, os partidos políticos,
comitês financeiros e os õandidatos, incluindo vice e suplentes, da obrigação de prestálas no prazo de 72 horas. . . -.
ato da notificação.

§ 1° O termo inicial da contagem do prazo de 72 horas se dará no.
. . ..

§ 2°. Após o prazo estipulado no caput permanecendo a
omissão, serão autuados individualmente proeessos de não apresentação de contas ç para
os fins previstos no ártigo 38, § 3°, da Resolução,-TSE n° 23.40.6/2014.
Ad. 5° As prestações de contas devefão ser obrigatoriamente
assinadas pelo candidato e pelo profissional de contabilidade.
Parágrafo único. Se o candidato, regularmente iiitimado, deixar
de providenciar, no prào de 72 horas, a assinatura de contador ou técnico de
contbilidade ras peças da prestação de contas haverá o julgàmento pela não prestação
das contas na forma dó art. 54, IV, "a" e "c", da Resolução-tSE .n° 23 .406/2014.
•
Art. 60 É bbrigatória a constituiçãó de advàgado para a
apresentação das contas de campanha (Resolução-TSE n°234406/2014, art. 33, §4 0
).

§ 1° Apresentads as conS sem advoado, a Secretaria
Judiciária notificará o candidato, o partido e o cohitê financeirô, caso tenha sido
constituído, para que, no prazo de 3 (três) dias, regularize sua represhtação mediante a
Lonstituição de advogado ou defensor 'público, sob pena de serem julgadas não
prestadas.
§ .2° A notificação a que se refere o parágrafo anterior será
efetuada, preferencialmente, por Carta com Aviso de Recebimento &m mão própria ou
oficial de justiça, no endereço informado pelo candidato, comitê financeiro ou partido
político, por ocasião da aresentação das contas. .
§ 3° Na hipótese da apresentação de contas &orrer diretamente
pelo candidato na Secretaria do Tribunal e, verificâdo, desde logo, a ausê'ncia da
constituição de advogado, este será notificado, neste ato, sobre a obrigatoriedade
prevista no cáput deste artigo.
Ad. 7° Os documentos que acompanham 'a restaço de contas,
devem ser colados em folhas tamanho A4, separadamente por rubrica -e sem
sobreposiçãô, vedada a enõadernação,r observadas a ordem cronológica e a disposta no
artigõ 40, da Resolução-TSE n° 23.406/2014.
§ 1° As rubricas a que se refere o captado artigo correspondem,
exemplificativamente, a despesas -com pessoal, 1ocaçãó/cesão de ben móveis e
imóveis, dombustíveis e. lubrificantes e as demais especificadas no demonstrativo de
receitas e despesas. . . . . . .
§ 2° Não serão recebidos documeiitos qe não estejam dispostos
na forma do caput deste artigo.
.
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§ 3° A juntada de novos documentos deverá ser requerida por
petição que identifique o número do processo a que se destinam.

CAPÍTULO II
-

DÕ PROCESSAMENTO

Art. 8° Concluídos os trabalhos de a'utuaçãô das prestações de
contas finais, os processos serão remetidos à Cobrdenadoria de Coitrole Interno' para
análise técniça da documentação.
Parágrafo único. Sem prejuízo das, atribuições previstas na
Resolução-TSE ri0 23.406/2014, a Coordenadoria de Controle Intenko fará o cotejo de
eventuais iepasses e trarisferências entre partidos, comitês financeiros e candidatos. -

MI. 9° As diligências necessárias á insfruçã dos pocessos de
prestação' de contas, previstas no artigo 49 dá Res'olução-TSE nb,23i406/2014,' poderão
ser requisitadas diretamente pela Secretaria Judiciária.
MI. 10. Até a data da diplomação, as notifi4ções e intimações
relativas às eStas dos candidatos eleitos até a 2° suplência serão realizádas por meio do
número de fac-símile informado pelo advogado.
Parágrafo único. As demais notificações e intimações, serão
realizadas pelo Diário de Justiça Eletrônico - DJE. -'

1

Art. 11.'A• decisão que julgar as contas 'de candidatos eleitos
será publicada em Sessão, em até 08 (oito) dias antes da diplomação.
Art. 12 Esta Resolução entra em iigor na dáta de sua
publicação.
Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal, aos 25 dõ mês de junho de 2014.
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RELATÓRIÕ
•
Cuida-se de minuta de resolução, que fqi elaborada péla
Secretaria Judiciária e pela Coordenadoria de Controle Interno deste Tribunal para o fim
de regulamentar no âmbito do Distrito Federal, em caráter õ6mpleiientar à Res.
23.406/2014-TSE, a prestação de contas de candidatos, partidos e comitês, nas eleições
de 2014.
A d. Procuradoria Regional Eleitoral foi instada a se maríifestar
sobre os termos da minuta, em especial, quanto à necessidade de constituição de
advogado.e 4e contador.
O Ministério Público enteiideu que a ausência de profissional
contábil não impede o conhdcimento e julgamento das contas pelo Tribunal e que "na
• hipótese de não haver regularização da representação processual no paõ que lhé vier a
ser assinalado pela Justiça Eleitoral, é o caso de que seja provoéada a Defensoria
Pública da União" (fis. 16/17).
É, em síptese, o relatório.

VOTÕS
O Senhor Desembargador Eleitoial CLEBER LO1'ES DE
OLIVEIRA - relator:
Dispõe o § 4°,do art. 33, daRes. 23.406/20141TSE, que
"Art. 33. [ ... ]
§ 4° O candidato.e o profissional de contabilidade responsável deverão
assinar a pretação de contas, sendo obrigatória a constituição de
advogado." Na proposta de regulamentação ficou consignado que se
candidato apresentar os documentos exigidos, mas nâo constituir advogado, no prazo de
3 dias, a consequência será ojulgamento pela não prestação das contas (§ 1° do art.- 6°).
Releva observar que o TRE/MS (Res. 509/2014), o TRE/BA (Res. 4/2014), o TRE/RN
(Res. 24/2013), o TRE/RO (Res.23/2014) e o TRE/RS (23912013) já disciplinaram
nesse sentido.
•
A matériaé nova e precisa der devidamente aia1isada.
Segundo o art. 267, IV, do CPC, a ausêndia de pressuposto
- válido é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, sehdo qué a extiiição
da demanda pela ausência de advogado não opera coisa julgadã, de modo que a parte
pode inténtar nqvamente a ação (art. 268 do CPC), desde que, obvimente, não ténha
ocorrido prescrição ou decadência.
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Hipótese em que o candidato comprovar, deSo do prazo,que,é
hipossuficiente, pois segundo dispõe o art;'l° da LC 80/1994 1 , a a4sistência jurídica
estatal é dõvida.apenú aos reconhecidamente necessitados.
seguinte redação:
•
•

Portanto, proponho que seja inserido o § 4° 1 ao 'art. 6° com a " 4° Se o caiididato tomprovar, dentro do pra,zo previsto no § 1°, sua
hiposuficiência, os autos serão remetidos. .à Dófénsoria Pública da
União para que se promova a sua assistência jurídica."

•

- Em relãção ao profissional contábil, a Res. 2.406/2014-TSE é
bem clara ao afirmar que esse profissional Juntamente com o candidato ,devêrão assinar
a prestação de contas.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o ±ribunal Superior
Eleitoral - TSE respondeu, há poucos dias, consulta que foi formulada nos seguintes
termos:'
-.

"Caso entendam queo proflsional de contabilidãde mencionado no
parágrafo 4°, artigo 33 da Resolução n° 23.406/ 014 do TSE, seja
contador (com ctirso universitário de ciências contábeis) ou técnico
em contabilidade (com 'curso técnico de ensinq médio), deverá o
profissional de contabilidade obrigatoriamente assinar a prestação de
• contas, conforme obrigatoriedade da constituição do advogado,
segundo dispõe a segunda parte do parágrafo 49, artigo 33 da
Resolução + n° 23.406/2014 do TSE ou deverá tal assinatura ser
facultativa?"
-

A pergunta foi respondida no sentido de quenão é facultatiya,
•
mas obrigatória a assinatura de éontador ou técnico em contabilidade, conforme
expressamente preceitua o § 4° do art. 33 da Res; 23.406/2014-TSE (Consulta 25476.2014.6.00.0000).
Na minuta de resolução, sob, análise, não foi prevista qualquer
consequência para a ausência dessa formalidade, mas apenas se repetiu a
obrigatoriedade deo contabilista assinar a prestação de contas.
O Minisiério Eúblico entendeu que a ausência de assinatura de
contabilisti nas peças não impede o conhecimento e o julgamento das contas, tendo em
vista que o TSE 'teria extrapoládo seu poder regulamentar ao tokar ôbrigatória a
presença desse profissional,.
•.
O póder noriirntivo do .TSE decorre de exprssa permissão do
Código Eleitoral 2 e da Lei das Eleições 3 . Assim, as resoluções da Jutiça Eleitoral têm
Art. 1° A Defensoria Pública é instituição permahente, essencial à funçãojurisdicional do Estada,
incúmbindo-lhe, como'expressão e instrumentodo.regime democrático, fUndamentalmente, a orientação
jurídica, a promoção dos direitos htimanos e a defesa, em todos os graus, judiciâl e extrajudicial, dos
direitos individuais e coletivos, de forma integral 'e gratuita, aos necessitados, assim considerados na
forma do inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal.
] Art. 1° Este código contém normas destinadas a.assegurar a organização :e o; exercício de direitoi
políticos precipuamente os de' votar e ser votado., •
Parágafo único. O Tribunal Superior Eleitorar expedirá instruções para sua fiel exeêução.
Art. 23. Compete, ainda, privativamente, ao Tribunal Superior:
IX expedir as instruçôês que julgar convenientes à execução deste Código;
Art. ios Até o dia 5 de marçà do ano da eleição, o Tribunal SuperiorEleitoral atendçndo ao caráter
regulamentar e sem restringir direitos ou estabõlecer sanções distintas das previtas nesta Lài, poderá
6
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força de lei erdinária, segundo entendimento daquela Corte Superior 4 e, por isso,
desafiam o controle concentrado de constitucionalidade, conforme dcidiu o Supremo
Tribunal Federal - STF5 . Somente não se conhece da ação direta de inconstitucionalidade quando a instrução visa dar interpretação de norma lega1 6 .

No caso, embora não haja nas leis eleitorais iiorma que exija a
assinatura de profissional contábil na prestação de ! contas de campanha, essa exigência é
sentida..das normas que definem as atribuições dos contadores e doÉ técnicos em
çontabilidade.
A respeito do tema, é oportuno lembrar que esse é o
entendimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do\Btasil - OAB e do
Conselho Federal de ContabilidaØe - CFC que èditaram o livro "Pári jdas dobradas:

eleições 2014: contabilidade necessária ":
"Todas as peçás contábeis da prestação de contas tievem ser firmadas
pelo óandidato e por profissional da Contabilidade, contador ou
técnico em contabilidade, com inscrição regularno Conselho Regional

expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previaiente, em audiência
vública os delegados ou representantes dos partidos políticos.
1
No julgamento do RMS 167/MG, o Ministro Waldemar Zveiter assiuh consignou eih seu voto:
"Ainda mais no tocante a uma resolução que, segundo a melhor doutrina e jurisprudncia, possui força de
lei, ensejando, até mesmo, a interposição de recurso especial quando violado seu texto por decisão
regional."
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO. TRIW)NAL .REGIONAL
ELEITORAL DO PARÁ.. SIMULÁDORES DE URNA ELETRÔNICA. PROPAGÀNDA ELEITORAL.
UTILIZAÇÃO VEDADA. LEGITIMIDADE 1. Não incide em ofensa àConstituição Federal o ato.
normativo do Tribunal Regional Eleitoral que.ieda a utilização de simulaxiores delutna elefrônica como
veículo de propaganda eleitoral. 2. Possibilidade de indução fraúdulenta de eleitore's, com favorecimento
indevido aos candidatos com maior poder econômico. Legitimidade da atuação daiJustiça especializada,
como forma de garantir a efetividadeda legislação e do processo eleitoral, assegurando.observância aos
princípios da isonomia e da liberdade do voto. Ação improcedente. ,
(STF - ADI2275, Relator(a): Min. MAURICIO CORREA, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2002, DJ
13-09-2002 PP-00063 EMENT VoL:0208201 PP-001 31).
6
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO 10. Db ARTIGO, 40. DA
INSTRUÇÃO.N0 55, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Na 20.993, DE 26.02.2002, DO TRIBUNAL
COLIGAÇÃO
SUPERIOR ELEITORAL. ART, 6 0 DA LEI N° 9.504197. ELEIÇÕES DE '2002.
1
PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5°, II E LIV,l6, 17 1 § 1°,22, 1 E 48,
CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATO NORMATIVO& SECUNDÁRIO. VIOLAÇÃO
INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.
Tendo sido o dispositivo impugnadó fruto de resposta à consulta regularqiente formulada por
parlamentares no objetivo de esclarecer o disciplinamento das coligações tal cono. previsto pela Lei
9.504197 em seu art. 60; o objeto da ação consiste, inegavelmente, ém ato dc interpretação. Saber se esta.
interpretação excedeu ou não os limites.da norma que visava integrar, exigiriâ, ncessariamenfe, o seu
confronto com esta regra e a Casa tem rechaçádo as tentativas de submeter ad controle concentrido o de
legalidade do poder regulamentar. Precedentes: ADI n°2.243, ReI. Mb. Marco Aurélio, ADI n° 1.900,
ReI. Miii, Morêira Alves, ADI n° 147, ReL Mm. Carlos Madêira. Por outro lado, henhum dispositivo da
Constittiição Federd se ocupa diretamente de coligações partidárias ou estabelece o âmbitp das
circunscrições em qhe se disputam os pleitos eleitorais, exatamente, 'os dois pontos que levaram à
interpretação pelo TSE. Sendo assim, não há como vislumbrar, ofensa direta a qualquer dos
dispositivos constitucignais invocados. Ação direta não conhecida. Decisão ipor maioria,
(STF - ADI 2626,! Relator(a): Miii. SYDNEY SANCHES, Relator(a) p/ Aêbrdão: Mm. ELLEN
GRACIE, Tribunal Pleno, julgado eni 18104/2004, DJ 05-03-2004 PP-00013 EMENT VOL-02142-03
PP-0354)
Partidas dobradas: eleições 2014: contabilidade necessária: edição atualizada pela Resolucão n°
23.406/14, que trata da obri2atoriedade do profissional da contabilidade. 3. ed. Brasflia: CFC: OAB,
20I4,p.31.
-,
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de Contabilidade da sua respectiva jurisdição, por força do disposto
nos Arts. 12e25 doDecreto-Lei n99.295/46."
O Decreto-Lei 9.295/1946 criou o CFC e definiu as atribuições dos
profissionais de contabilidade. Essa norma, qu foi reepcionada
como lei ordinária, assim preceitua:
"Art. 12. Os profissionais a que se refee este Decreto-Lei
somente poderSo exercer a profissão após à regular conclusão
•
do curso de Bacharelado em Ciências Contábeis, reconhecido
• pelo Ministério da Educação, aprovação em Exame de
Suficiência è registro no Conselho Regional de Contabilidade a
que estiwrero sujeitos. (Redação dada pelã Lei n° 12.249, de
2010)
§ 1 -0 exetcício daprofissão, sem oregistro a que alude êste
1
artigo, será considerado como infração do jresente Decreto-lei.
(Renumerado pelã Lei n° 12.249 de 2010)
§ 2° Os técnicos em contabilidade iS registrados çm Conselho
•
Regional de Contabilidade e os que venham a fazê-lo até 1° de
junho de 2015 têm assegurado o seu direito ao exercício da
profissão. (Incluído pela Lei n° 12.249, de 2010)
Art. 25. São - considerados trabalhos técnicos de
contabilidade:
a) organização e secução de serviços decontabilidade em
geral;
b) escrituração dos livros de contabilidadé obrigatórios, bem
- omo de todos os necessários no- conjunto da organização
- contábil e levantamento dos respecivos balanços e
demonstrações;
-c) perícias jüdiciais ou extra-judiciais, revisão de balanços e de
- contas-em geral, verificação de haveres revisão permanente ou
periódica de escritas, regulações judiciais õu extra-judiciais de
•
•
avarias grossas ou comuns, assistência aos Conselhos Fiscais
das sociedades anônimas e quaisquer outras atribuições de
natureza técnica conferidas por lei aos profissionais de
contabilidade." (g.n.)
A Resolução 560/1983 dô Conselho Federal, de Contabilidade
/ regulamenta o art. 25 do Decreto-lei 9.295/1946, que assim dispõe,iio que interesa à
compreensão da questão posta nos autos:

r

"Art. 1° O exercício, das atividadés compreendids na.Contabilidade,
considerada esta na sua plena amplitude e cndição de Ciência
Aplicada, constitui prerrogativa, seiti exceção, dos contadores e dos
técnicos em cobtabilidade legalmente habilitados, ressalvadas as
atribuições privativas dos contadores.
•Art. 3° São atribuições privativas dos profissionais da
contabilidade:
10) classificação dos fatos para registros coflãbeis, por qualquer
processo, inclusive computação eletrônica, e respectiva validação
dos registros e demonstrações;
15) levantamento de balanços de qualquer tipo ou natureza e para
quais'quer finalidades, como balanços. patrimoniais, 'balanços de
resultados, balanços de resultados acumuladós, balanços d origens e
aplicações de recursos, balanços de flrndos, baianços financeiros,
balanços de capitais, e outros;
30) conciliações de contas;
91
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32) revisões de balanços, coátas ou quaisquer demonstrações ou
registros contábeis;" (g.n.)

Na prestação de contas de campanhas eleitorais, h4 um balanço
financeirá, vários demonstrativos, que são -peças obrigatórias, e proqedimentos típicos
de contabilidade, como as conciliações bancárias (art. 40, 1, "j"; da Res. 23.406/2914
TSE8 ). Ademais, o§ 2° do art. :49 dessa resolução também prevê que õ Controle Interno
poderá realizar circularizações pàra confirmar com terceiros (instituições financeiras,
empresas contratadas, etc.) as informações contábeis laüçadas na prestação de contas e,
em havendo divergência, somente o profissional de contabiliçlade poderá explicar a
razão dos lançamentos efetuados.
Assim, &posível concluir que as peças da ptestação de - contas
devem ser assinadas por contabilista porque se trata de ato privativo.
Pafa se cogitar dos efeitos da ausência desse requisito
obrigatório, é necessário se perquirir qual a natur&a jurídica do ato Se a norma exige a
assiniatura do profissiQnal de çontabilidade, é forçoso reconhecer que a ausência dessa
manifestação essencial torna inexistente oato. No caío, o TSE definiu que "o candidato e o profissional de
conabi1idade responsável deverão assinat a prestação de contas " sendo, por isso, ato
complexo ou colegial, porquanto se exige a- conjugaçãõ da manifestação de 4uas
p'essoas.
-

Sobre o plano de existência do ato jurídico, Marcqs Beniardes
•
ensina
que
se
a manifestação de voiflade •é o cerne do ato, asua ausência toma
de Mello9
inexistente o próprio ato, inclusive em relãção aos atos complexos: "Os elementos nucleares do suporte fáctièo têm influência diretamente
sobre a existênciado fato jurídico, quer dfrer: a sua falta não permite
que se considerem os fatos concretizados como süporte fáctico
suficiente à incidência da norma jurídica. Nos negócios jurídicos, por
-exemplo, cm que a manifestação da vontade con4ciente é-o cerne do
suporte fáctico, a sua ausência implica não existir o negócio."
[ ... ] edmo ocorre com todo o fato jurídicp, o chamado ato complexo
necessita para sua existência e/ou vàlidade e eficácia que estpjam
•
presentàs, materializados, todos os elemenfos nucleares (ceme e
completantes), complementares e interativos, que compõem o seu
• - suporte fáctico. Por isso, se falta algum dos nuclares, o ato jurídico
- - não existe, ou é nulo ou, então, apenas ineficaz, §e a falta ou defeito
diz respeito 'aos complementares e integtativos, cohforme,a espécie."
1

-

/

/

-

- Conclui-se, portanto, que a assinatura do prbfissional tontábil
não é mera formalidade, mas dá concretude à existência do ato complxo, se há também
a subscrição das peças da prestação dc contas pelq candidato.
Assim, - se faltar a assinatura do contabilista, é o mesmo que não
se tivesse sido apresentado o próprio documento, o .que enseja o,jtilganento pela não
-

-

8

Art. 40. A prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, será composta:
- pelas seguintes informações:
j) conciliação bancária, com os débitos e os créditos ainda não lançados póla instiuição bancária, .a qual deverá ser apresentada quando, houver diferença entre o saldo financeiro do demqnstrativo,de receitas e
déspesas e o saldo bancário registrado em extrato,de fónna ajustificála;
9 Teõria do fatojurídico: plano de existência. Y cd. São Paulo: Saraiv, 1999, pp. 45146 e 136.
-

-

•

•

1
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prestação das côntas, caso o interessado não sane a irregularidade no razo.de -72 horas,
consoante disjõe o art. :54, IV, "a" e 'c", da Res. 23.406/2014-TSE.
Portanto, propoiho que seja acrescido um parágrafo única ao
art. 5° da minuta de resolução:
2
"Art.5°.[...j
Parágrafo único. Se o candidato, regularrnente intimado, deixar de
providenciar, no prazo de 72 hõras, a assinatura de contador ou
técnico de contabilidade nas peças 'da prestação - de contas caberá o
juiamento pela não prestação das contas, na forma do art. 54, IV, "a"
e "c", da Res. 23.406/2014-TSE."
-Outro ponto pie mrece desiaque, é á concernente à arrecadação
de receitas. Os .dôadores, pessoas fisicas 'e jurídicas, no mais das vezes; não têm
conhecimento de que há limite legal para efetuar as contribuiçõe. Manifestei, essa
preocupação no julgamento do Recurso Eleitora! 384-76.2011.6.07.000, quando sugeri
que o Tribunal regulamentasse a matéria para exigir que os candidatos dessem ciência
dos limites de doaçao aos 'doadores tio momento da emissãó dos recibõs eleitorais:
"Tenho que aprovitar a oportunidade para fazer um registro final.
Verifico que muitas empresas e pessoas fisicas albgam que de boa fé
Ï'azem 'doações a candidatos sem cotihecimento de que a Lei
9.504/1997 estabelece limites para as contribuições. Essas alegações
não são aceitas pela Justiça'Eleitoral porquanto o aesconhecimento da
leié inescusável.
Mas, penso que esta Corte,-no exercício do poder expedir instruções
para as eleições' (art. 16, XXVI, do RITREDF), poderia regulamentar
a matéria de modo a exigir que os candidatos; nô momento da emissão
dos recibos eleitorais, deem 'ciência aos doadores dos limites das
doações previstos na Lei Eleitoral."
-1.

Tenho que éssa providência evitará uma parté considerável dosilícitos praticados, inibindo o ajuizarnento de representação por excesso de doação.
Como não podemos' alterar o modelo do recibo eleItoral, penso que seria razoável,
sugerir ao TSE, mediante oficio, que aquela Cofte examine a questão, com vistas a
implementar a mudança, fazendo iiserir a ciência por parte do doadcr, acerca do limite
imposto pela lei para a doação.
Ante o exposto, submetõ a' proposta' de regulaitentação da
Secretaria Judiciária e da Coordenadorja de Controle Interno com ab alterações acima
mencionadas.
. É como voto.
O Senhor Desembargador Eleitoral CRUZ MACEDO vogal:
Eminente Desembargador Eleitoral Cleber Lõpes,essa questão
da observação qúanto ao alerta para que se observe os limites, eu penso, inclusive, que
poderia ser objeto de uma sugestão ao, Tribunal Superior Eleitora para inc1uão no
-próprio recibõ eleitoral, porque é uma atribuição dó Tribunal Sueriõr Eleitoral criar o
modelo,de recibo eleiioral e, dentro do séu poder regulamentar - a matéria é de 'caráter
nacional - poderia incluir essa observação, que é muito beni vitida. Embora essa matéria
10
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esteja prevista na lei, mas quem contribuísse poderia já observar qupndo recebesse o'
recibo.
'O Senhor Desembargador Eleitoral CLSER LOPES DE
OLIVEIRA - relator:
Eu posso fazer, então, Desembargador, um jiste no votá, pãrà
que essa parte final seja objeto de sugestão. Se o Tribunal acolher, encaminharíamos ao
TSE como sugestão da Corte-Regional.
• O Senhor Desembargador Eleitoral ÇRÜZ MACEDO vogal:

'-

Uma sugestão pára incluir no próprio recibo.

—Presidente:

O Senhor Desenbargador Eleitoral ROMÃp C. OLIVEIRA
EncaminharíaMos ao TSE em forma de ofício.

O Senhor Desembargadõr Eleitoral CRÚZ MACEDO vógál:
Em forma de oficio. E a õutra ponderaçã 4 que eu faria: a
questão da representação está fnuito bem colocada pelo ilustre Relatou, a necessidade de
advogado para a prestação de contas vai cçnfribuir muità com os rabalhos da Justiça
Eleitoral. Eu ponderaria apenas, dentro daquela discussão que-tivemo, para que, talvez
no parágrafo 3°, do artigo 6° se incluísse que, desde logo, notada ausência di
constituição de advogado, ou da assistência de defensór público, paraque os candidatos
que não têm condições já ficassem ád'ertidos de que põdero apresçntar as prestações
de contas por meio da Defensoria Pública. Porque, às vezes, o candidato pode ser
notificado para constituir advogado, e por não ter condições, nada faz, e as contas serão
consideradas ião prestadas. Então, constaria intimação, para regularizar a apresentação
das contas mediante aconstimição de advogado mia assistência-de Dfensor Público.
O Senhor Desembargador . Eléitoral CLEI3ER LOPES DE
OLIVEIRA - relator:
Caso não possua condições para contratar.
O Senhor Desembargador Eleitoral CR%JZ MÁCEDO vogal:
Ficaria a critério da Defensoria avaliar a hipossufi'ciência. O
Tribunal recebe a prestação de contas fintada por advogado ou defensor.
Apenas essa ponderação que eu faria, mas esjou acompanhando
-o eminente relator, aprovando integralmente a proposta de Resolução.
11
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O Senhor Desembargador Eleitoral ROMÃO C. OLIVEIRA
- Presidente:,
O Desembarador C1ebei fará esses âjustes.

OLIVEIRA - relator:

O Senhor Desembargador Eleitoral CLEIER LOPES DE
-

Faço esses ajustes no voto para que fique insrida a observação
do eminente Vice-Presidente.
»
O Senhor Desembargador Eleitoral OLINDO MENEZES vogal:
Senhor Pr&sidente, vou expor meu ponto de vita, não para abrir
divergência, mas apenas para ressalvá-lo. Não me parece feliz a exigêflcia de advogado,
numa -prestação de contas, um processo administrativo, sem lide e sem réu, que,
põrtanto, pode perfeitamente ser firmado pela parte, pessoalmente. Cohiderando que há
centena e/ou milhares de candidatos, seguramente grande parte deles não terá
possivelmente condição de contratar um advogado, o que implicará pFoblemas nas suas
prestações de contas. Parece-me qüe isso só trará uma grande compicaço. Os frutos
positivos que se puder colher disso, em termos de encontrar a pessoa para ser notificada,.
através do seu advogado, são muito pequenos.
A niais disso, considero que este Tribunal Íião dèveria evoluir na
questão de assistência judiciária, para os candidatos que não tiveram advogados, porque
o TSE não deu essa determinação. Se a pessoa não traz a sua prestação firmada pof
advogado, submeter-se-á às consequências legais. Serão conéideracas não prestadas,
pura e simplesmente. Se este Tribunal baixar regulamentâção em teros de assistência.
judiciária, no sentido de remessa dos interessados à Defensoria Pública da União, o
órgão obviamente não terá condições de atendê1os, às centenas e ceitenas. A DPU, ao
que sei, não dispõe de defensores públicós em numero suficiente, o 'que, em vez de
resolver, criará problemas.
Aliás, no rigor dos trrnos, considero queL o Tribunal, nem
precisava editar resolução, sobre a matéria, já havendo resolução do 'uSE, qúe diz tudo a
respeito, sem prever regulamentação adiciohal ou complementai por parte dos Tribunais,
Regionais Eleitorais.
Mas, como já dito, pretendi fazer uma avaliação critica da
inovação, mas dpenas para ressalvar o meu entendimento pessoal, amftevendo problemas
administrativos da Corte'; não para abrir divergência. Acomanho o eipinente relator.
O Senhor Desembargador- Eleitoral CLEI3ER LOPES DE
OLIVEIRA - relatõr: VossaExcel,ência me permite só uma consideação?

12
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O Senhor Desembargador Eleitoral OLINDO
vogal:

Pois não.
O Senhor Desembargador 'Êleitoral CLEBER LOPES DE
OLIVEIRA relator:
Na verdade, desembargador, o 'TSE já dstabelecõu a
obrigatoriedade do advogado. A nossa resolução aqui; na verdade, está apens, a
exemplo do que outros Tribunais Regionais flzera±, estabelecendo, as consequências
para i *usência Porque o TSE cuidou em dizer que o advogado é i prescindível, e á
profissional de èontabilidade também, respondeu inclusive consulta sobre isso, para
dizer què é uma obrigatoriedade e não uma faculdade, só que ficou aí uma ornissãô, no
que toca as consequências disso: Então, para que não houvesse uíh lmbõ jurídico para
os candidatos, por :iniciativa da serventia do Tribunal, estamos cúidando apenas de
regulamentar as consequências da eventual omissão: Até concordo com Vossa Excelência,, no sentido de que a
resolução está impondo um ônus ao candidato de ter quÇ contratar Um profissional, e
por isso a minha pteocupação exatamente em dar uma opção para aiuele que não-tem
condição de custear o advogado, que é a Dõfensoria Pública. ! •

vogal:

O Senhõr Desembargador Eleitoral ÕLINpO MENIEZES '

Salvo engano, disse o TSE na resolução que quem trouxer á sua
prestação sem advogado, tê-las-á como não prestadas. Então, a solução já existe,
bastando aplicá-la.. Então, tenho que não se deve desdobrar a regulamentação, com
piedade dos candidatos, dando-lhes defensores, públicos.
Meu receio é de que a adniiÍistração da questão seja muito
complexa para o Tribunal. A própria exigência do TSE, com a devida vênia, não está na
lei, tanto mais que se tráta de um processo administrativo, sem 1 lide e sem parte
demandada. Estou apenas manifestando um ponto de vista. Sei que oTribunal Superior
Eleitoral .já determinou;: euitão teremos que-cumprir, mas receio due issõ nos traga
problema. .

- Presidente:

O Senhor Desembargador Eleitoral ROMÃO C. OLIVËIRA
..
. .

-O Procurador pretende fazér um esclarecimèno, pois se trata de
uma matéria normativa, também do interesse do Ministério Público.

GHERSEL:

O Senhor , Procurdor Regional Elõitoral ELTON
-.
,
.

Gostaria de' esclarecer que, no momebto em que o
Desembargador Cleber enviou o processo para o Ministério Públicp, cheganfos a ter
urna conversa, e entrei em contato cõmum defensor públko da União, que é o diretor
da Escola Superior-da Defensoria Pública aqui do Distrito Feder9l, não é chefe da
13
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Defensoria, que ficoú bastante entusiasmado. Ele disse que é função da Defensoria
Pública fazër isso, eles têm lá, entre as atribuições cíveis dos defenspres, a de atender
também a matéria eleitoral - ele é também do grupo cível - e ficou bàstante empolgado
com essa possibiii4ade.
O Senhor Desembargador Eleitoral OLtNDO MENEZES vogal:
É porque Vosa Excelência não informou qúe ele iria receber
cinco mil pessoas.
0 Doutor Procurador Regional Elitoral ELTON
GHERSEU
Isso eu não sei, mas ele achou bem interessante que se
lembrasse da Defensqria Pública, para atua'çãõ' na matéria eleitoral. i4arece-me que isso
eles não fazem çom muita freqüência. Só queriatrazer essa informação à Cdrte, porque
fi'z esse cohtato pessoal com ele. -.
O Senhor Desembargador Eleitoral ROMÃ» C. OLIVEIRA
- Presidente:
O Tribunal agradece.
Está com a palavra o eminente Desembargãd* Cruz' Macedo
O Senhor Desembargador CRUZ 1VíACEDO - vogal:
Considero relevante a preocupação de Vossá Excelência, que
tem sido preocupação de vários Tribunais Regionais Elèitorais, situções, inclusive de
municípios que não -contam com advogados e terão que fazer essas prestações. Chegoue a um conssso:primeiro, os partidos políticos em geral têm'advogados, que deverão
assumir esses ônus de representar os • candidatos que não tiverem advogados, ou
altemativaiiente, no nosso caso, temos a Defensoria Pública organiz$a para prestar tal
função. Outro aspecto é que a prestação de contas, apesar da iíatuieza administrativa
que Vossa Excelência cuidou, trata-se de üm processo judicial, potque 'élã tem esse
caráter jurisdicional nos termos da Lei dos Partidos Políticos. Tanto assim que são
apreciadas em sessão judicial, por conta da disposição do art. 37, §!6°: "O exametl'as
prestações de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.",
Daí a importância de haver a representação.
O Senhor Desembagador Eleitoral ÕLINbO MENEZES
vogal:
Qual lei?
O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO vogal:
14
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- A Leidos Partidos Políticos
Então trata-se de um processo jurisdicional, e para permitir as
intimações, elas ficam muito mais facilitadas com a constituição de advogados. Era esse
aspecto que gostada de considerar.
Ô Seíihor Desembargador Eleitoril OLINDO MENEZES vogâl:
A intenção é excelente, más não çabe à lêi dar a natureza
jurídica dos institutos jurídicos. Quando digo que é jurisdição voluntária, é porque se
trata de um feito sem lide. Trata-c de uma disposição legal, mas a ntureza científica é
que se impõe. Por., exriiplo, o Código de Processo Civil ten uma série de
procedimentos de jurisdição Voluntária, como, por exemplo, a justific4ção, que lá estão,
tocadas pelos juízes, mas que se tráta de procesos administrativos, como o dizem todos
os processualistas. Por interesses relevantes, a lei resolveti colocar tdis assuntos sob os
cuidados do Poder Judiciário, mas não constituem lidés. O que define a lide é uma
pretensão - resistida, levando a solução a um terceiro desinteressado, que é o juiz. Além
disso, até a eleição passada vínhamos aceitando as prestações firmadas pela própria
- parte, contrariando, inclusive, a própria lei.
Pareceme que as intenções são as melhores possíveis; não há a
mèndr dúvida disso. Mas antevejo problemas. O Senhor besembargador Eleitoral CRUZ MACEDO -

vogal:

Nesse caso, ele recorrerá à Defensoria Públicada União Federal.
O Senhor Desembargador Eleitoral OLINDO MENEZES -•
'
O Tribunal enviamuitos asstintos para a DfePoria, mas 'ela
seleciona para ver os que merecem a sua assistência.

•vogal:.

-

O Senhór Desembargador Eleitoral gOMÃO. C. OLIVEIRA
- Presidente:
Vamos observar que o Desembargador Olindo Mehezes está
fazendo toda essa explanação pedagógica, mas ele ressalva, então não temos
necessidade de combater tatuo Sua Excelência. O Senhor Desembargador Eïeitoral OLINDO MIENEZES •
-

vogal:

Obrigado, Presidente; Terminti.
-

-• A Senhora Desembarüadora Eleitoral LEILA ARLANCH -

-

-

vogal:

-

-

--
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- Senhor Presidente, acompanho o em inente relator, com as
sugestõesoferdcidas pelo Desembargador Cruz Macedo.
A Senhora Desembargadota Eleitoral MAtA DE FÁTIMA
RAFAEL DE AGUIAR - vogal:
Tabém entendo que deve ser regulamntada, na forma
proposta pelo eminente relator, com as ressalvas bem 'posidionadas do Desembargador
Cruz Macedo. Realmente deve haver um limite bem esclarecido para hão deixar dúvida,.
nãb criar mais embaraço ao candidato.
'1

—Presidente:

O Senhor Desembargador Eleitoral ROMÃ'O C. OLIVEIRA
/

Como a matéria é normativa, penso que ai Presidência deve
explanar o seu ponto dë vista, para que os jurisdicionados tenham üm norte histórico da
norma. O intérprete se rege pelo que a norma contém, mas aqüelés que tiverem de
buscar o histórico da norma poderão fazer algumas críticas.
O primeiro ponto é o de que estamos diante de urna résolução,
fruto de uma .consulta feita ao TSE. Sabemos que as decisões das consultas não
vinculanra quem quer que seja. E um ministro do Supremo Tribun4l Federal costuma
dizer que ele tão tem-comproniisso.nem coii seus próprios erros, muito menos com os
erros dos outros. Penso que aqui o Desembargador Olindo Menezës ttm razão. Estamos
oierando o candidato, sobretudo aqueles qe não conseguiran se eleger, mas
concorreram para o processo democrático, com obrigações razoávis que o TSE em
determinadã momento respondeu que é necessário ter advogado e 'ter contador. Isso
respólideria,, se a cQIsulta fosse a mim feita, que "em time que está ganhandõ não se
mexe". As prestações de contas estavam sendo feitas a contento, coma participação das
coordenadorias dos TRE's, sem onerar, sobretudo,, o candidato mais pobre, que
concorfeu para o àpeffeiçoamento do processo democrático, emprqstandõ seu nome,
mas não teria ele como contratar advogado e contador para prestar coits. Muitas vezes,
vimos quë a prestação de contas era pará deelarár que equer a1riram a conta na
instituição bancária. Então, o Desembargador Olindo Menezes foi muito feliz nesse
ponto.
Outro é que estaríamos onerando'a Deferisoria Pública da União
que sequer é muito. bem estruturada no Distritõ Federal. Aqui faltá defensor público
para serviços indispensáveis, de primeira ordem. Há uma falta tão grande que a
Constituição Federal instituiu Defensoria Pública no Distrito Federal,i a cargo da União,
e quase vinte e cinco anos se passaram e essa Dfensoría não. chegva e não chegou.
Precisou emendar a Constituição Federal para dizer que o Distrito Federal deveria criar
sua Defensoria Pública. Temos atui assistentes jurídicos prestando klefensoria pública
porque ou faltavam recursos para prõvet crgos de defensor'públicõ op faltava interesse,
Sja por que m&ivos fossem, que não competem ao juiz dizer a cãusa, nias tem que
constatar o fato. O certo é que tèmos muito poucos defensotes piblicos, temos um
déficit nesse cargo neste Brasil afora. Aqui teremos esses tantos candidatos que; na sua
gaide maioria, pedirá socorro à Defensoria Pública. Então, estamos criando um
trabalho qué onera aDefensoria Pública que prestá assistência a.essepessoal - e graças
a Deus que é a da União deixo bem, claro, a Defensoria.do DF cuida ; apenas dos nossos
-processos da Justiça Comuxh local. .
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A minha posição nesta matéria coincide com ,o que acaba de
expor e eminente Desembargador Olindo Menezes com uma diferença mínima, é que
não faço ressalva, eu me oponho a esse regramento. Considero que onde o TSE
respõndeu em, consúlta, fé-lo adequadamente, até onde entendeu necssário, e iríamos
adotar á consulta. Eú disse que a consulta não vincula 'a queni que'r que seja... -

O Senhor Desembargador Eleitoral CRUZ MACEDO
vogal:
Senhor Presidente, permita-me um aparte. O TSE avançou nessa
matéria. Além de ele ter cuidado em consulta, fez incluir em resoluçãq. Na Resoluçãon°
23.406 incluiu o parágrafo,4°, no art. 33:
"O candidato e o profissional e contabililade responsável
deverão assinar a prestação de contas, sendõ obrigatória a constittiição} de advogado".,
Assim, o eminente relator está reproduzndo o texto de
resolução do TSE. Por isso, parcce-me que dévemos acompanhar esst entendimento da
resolução. .

O SenhorDesembargadór Eleitoral ROMÃb COLIVEIRÃ
- Presidente:
..
Etamos acompãnhando sim o que consta da reolução. O que
nãoàstou de bom alvitre, estou .me opondo, é que se acresça qualqur encargo a quem
quer que Éeja, de módelo, de penalidade, e imponha tarefas à Defënsoria Pública da
União. Este é o ponto, em que acompanho o bom raciocínio,do Desebargador Olindo
Menezes, com adevida ve,üa, e Sua Excelência faz ressalva, mas eu não faço, deixo
expresso que esse é o modo que penso a respeito da matéria.
Resolução aprovada, nos termos do voto dó relator, com os
adendos trazidos pelo eminente Desémbargador CruzMacedo.. , -

DECISÃO'
AprLvar a resolução nos termos do voto do relator, 'com os
adendos trazidos pelo eminente Desembargador Cruz Macedo. Unnihie. Em 25 de
junho de 2014.
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