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EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO.

Processo : Prestação de contas 0603014-33.2018.6.17.0000
Requerente : MARIA DE LOURDES PAIXÃO SANTOS

Relator : Desembargador DELMIRO DANTAS CAMPOS NETO 

Parecer 26.431/2019/PRE/PE

1. Cuida-se de prestação de contas da candidata a deputada federal  MARIA DE LOURDES

PAIXÃO SANTOS, referente às eleições de 2018.

2. Após  análise  das  informações  e  documentos  contidos  nos  autos,  a  Secretaria  de
Controle  Interno  sugeriu  desaprovação  das  contas,  no  parecer  técnico  conclusivo
299/2019 (doc. 1882261).

3. Esta  Procuradoria  Regional  Eleitoral  se  manifestou,  conforme
Parecer 9.904/2019/PRE/PE  (doc.  2181961),  por  desaprovação  das  contas  e  por
devolução  de R$ 380.300,00  (trezentos  e  oitenta  mil  e  trezentos  reais),  oriundos  do
Fundo Partidário.

4. A candidata, instada a se manifestar, peticionou nos autos, conforme doc. 1330811.

5. Em sessão do  Egrégio Tribunal  Regional  Eleitoral  de  Pernambuco,  realizada em
17/06/2019,  e  por  proposta  deste  órgão  ministerial  acolhida  pelos  Desembargadores
Eleitorais, suspendeu-se o julgamento da presente prestação de contas pelo prazo de 120
dias,  com  a  finalidade  de  ser  aguardar  a  conclusão  do  Inquérito  Policial  59/2019-
SR/PF/PE.

6. Em 06/11/2019, verificando o término do prazo de suspensão, o relator determinou
remessa dos autos ao MPE para se manifestar sobre o regular processamento do feito e
sobre a manutenção do sigilo processual.

7. Pois bem. Considerando (1) a proximidade do término do prazo para julgamento das
prestações  de  contas  de  candidatos  não  eleitos  em  2018,  segundo  a  Resolução  TSE
23.555/2017 (29/11/19); (2) o fato de que o Ministério Público Eleitoral já se manifestou,
em  parecer,  sustentando  a  desaprovação  das  contas;  (3)  a  inocorrência  de  alterações
fáticas, desde a elaboração daquela manifestação, que possam ensejar uma mudança de
entendimento deste órgão ministerial; e (4) o estado em que se encontra a prestação de
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contas,  suficientemente  instruída  para  julgamento,  a  Procuradoria  Regional  Eleitoral
requer  o  regular  andamento  do  feito  e  reitera  as  razões  expostas  no  parecer
9.904/2019/PRE/PE (doc. 2181961), ou seja, opina, mais uma vez, por  desaprovação
das  contas e  por  devolução  de R$ 380.300,00  (trezentos  e  oitenta  mil  e
trezentos reais), referentes a recursos do Fundo Partidário cuja utilização não restou
comprovada.

8. No que se  refere  ao  sigilo  processual  imposto  aos  autos,  tendo em vista  que as
medidas  cautelares  requeridas  no  Inquérito  Policial  59/2019-SR/PF/PE  foram
executadas,  entende  o  Ministério  Público  Eleitoral  que  sua  manutenção  não  mais  se
justifica, razão pela qual opina pelo seu levantamento.

Recife (PE), 19 de novembro de 2019.

[assinado eletronicamente]
FERNANDO JOSÉ ARAÚJO FERREIRA

Procurador Regional Eleitoral Substituto
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