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ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - CONTAS JULGADAS NÁO 
PRESTADAS - CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR -
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (RRC) 
SEM ASSINATURA DA RECORRENTE - AUSÊNCIA DE 
ELEMENTO ESSENCIAL À CONSTITUIÇÃO DO ATO -
NULIDADE - ART. 166, INCISOS IV E V DO CÓDIGO CIVIL -
RECONHECIMENTO INCIDENTAL, DE OFÍCIO, DA 
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO VÁLIDO - AUSÊNCIA DO DEVER 
DE APRESENTAR A CONTABILIDADE DE CAMPANHA -
ANULAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

Vistos etc. 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, reconhecer 
incidentalmente a inexistência de registro de candidatura válido e anular a prestação 
de contas, bem como determinar a abertura de inquérito para apurar eventual crime 
eleitoral, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante da 
decisão. 

ACÓRDÃO N. 2 9 2 8 5 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 2 de junho de 2014. 
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R E L A T Ó R I O 

Trata-se de recurso interposto por Silvana Maria Teixeira, candidata no 
pleito de 2012 ao cargo de vereador pela Coligação "Por Toda Florianópolis (PDT-
PPS-PV)" no Município de Florianópolis, contra sentença do Juízo da 101a Zona 
Eleitoral - Florianópolis (fls. 67-72), que julgou não prestadas suas contas de 
campanha, em razão da não apresentação das peças obrigatórias mencionadas no 
art. 40 da Resolução n. 23.376/2012. 

Irresignada, a candidata interpôs recurso, alegando, em síntese, que o 
requerimento de registro de candidatura foi realizado sem a sua anuência ou de 
procurador por ela constituído. Aduz, ainda, que, orientada pelo Cartório Eleitoral, 
protocolizou renúncia em 20.7.2012, mas que de tal ato não se pode inferir que a 
recorrente reconheceu como válida a sua candidatura (fls. 78-85). Pugna pelo 
provimento do apelo para reformar a sentença. 

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo 
reconhecimento incidental e de ofício da inexistência de registro de candidatura 
válido, bem como pela anulação, de ofício, desta prestação de contas (fls. 95-97). 

É o relatório. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ MARCELO RAMOS PEREGRINO FERREIRA (Relator): 
Sr. Presidente, o presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de 
admissibilidade, pelo que dele conheço. 

A Resolução n. TSE n 23.373/2011, que dispõe sobre escolha e o 
registro de candidatos nas eleições de 2012, assim determina em seu art. 22: 

Art. 22. O pedido de registro deverá ser apresentado obrigatoriamente em 
meio magnético gerado pelo Sistema de Candidaturas - Módulo Externo 
(CANDex), desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral, acompanhado das 
vias impressas dos formulários Demonstrativo de Regularidade de Atos 
Partidários (DRAP) e Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), 
emitidos pelo sistema e assinados pelos requerentes. 

No entanto, compulsando os autos, verifico que, abaixo da informação 
"Autorizo a coligação 'POR TODA FLORIANÓPOLIS' a requerer o registro de minha 
candidatura e declaro que sou responsável pela exatidão das informações 
prestadas", constante do Requerimento de Registro de Candidatura (RRC) da fl. 24, 
o espaço destinado à assinatura de Silvana Maria Teixeira encontra-se em branco. 
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Considero que, uma vez ausente a manifestação da vontade da 
recorrente, o requerimento de registro de candidatura é nulo, porque não reuniu os 
elementos indispensáveis à sua constituição, nos termos do art. 166, incisos IV e V 
do Código Civil, não produzindo, pois, consequências jurídicas, como a obrigação de 
apresentar a contabilidade de campanha. 

Constato, ainda, que não obstante a recorrente figurar entre os 
candidatos escolhidos na convenção de sua agremiação partidária, Partido 
Democrático Trabalhista, consoante ata das fls. 105-106, não existe indício de que 
tenha comparecido à referida reunião, visto que o seu nome e a sua assinatura não 
foram apostos na lista de presença da fl. 108, irregularidade que comprova uma vez 
mais que não aquiesceu com o lançamento de sua candidatura. 

Conforme mencionado pelo Procurador Regional Eleitoral, Dr. André 
Stefani Bertuol, em seu parecer (fl. 96), "quando teve ciência dessa situação, quinze 
dias após o registro, já em 20-07-2012, e com o objetivo de regularizar-se junto à 
Justiça Eleitoral, a recorrente se dirigiu ao Cartório Eleitoral e foi orientada a 
'renunciar' à candidatura de vereadora, apesar de nunca tê-la registrado. Foi apenas 
por ter sido dessa forma orientada que Silvana Maria Teixeira assinou mencionada 
renúncia, mas entendemos que não é cabível o argumento de que pelo simples fato 
de ter assinado 'renúncia' ao pedido de candidatura, se possa concluir, 
retoricamente, que isso significaria que aquieceu quanto à existência de um registro 
legítimo, em uma confissão por analogia, já que em nenhum momento assim o 
afirmou, ao contrário, negou, produziu boletins de ocorrência e continua negando, 
além de ter ajuizado a ação competente perante a justiça comum (fls. 49) também 
logo a seguir, em 19-09-2013, ou seja, em plena campanha eleitoral. Não se trata de 
candidato omisso que após a campanha inventa expediente para livrar-se de suas 
obrigações". 

Ademais, restou consignado na sentença que a recorrente ficará 
impedida de obter "certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo 
os efeitos da restrição após esse período até a efetiva prestação de contas, nos 
termos do artigo 53, inciso I, da Resolução TSE n. 23.376/2012". Tal situação é por 
demais gravosa para a recorrente, que sequer teve intenção de se candidatar nas 
eleições de 2012. 

Por tais razões, acompanho o bem lançado parecer do Procurador 
Regional Eleitoral, Dr. André Stefani Bertuol, para quem "a solução justa e 
econômica para o presente caso é o reconhecimento incidental e de ofício da 
inexistência de registro válido, com a anulação dos presentes autos (porque assim 
indevida qualquer prestação)" (fl. 97). 

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, reconheço 
incidentalmente a inexistência de requerimento de registro de candidatura válido e 
anulo a presente prestação de contas. 
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Determino a regularização do cadastro eleitoral de Silvana Maria 
Teixeira, para que passe a constar como quite com a Justiça Eleitoral no que tange à 
restrição resultante da não prestação das contas. 

Determino, ainda, a abertura de inquérito em face do partido político 
para apurar eventual crime eleitoral praticado contra a recorrente, consistente em 
falsidade em tese no pedido de registro de candidatura, que teria sido efetuado sem 
a assinatura da recorrente. 

É como voto. 
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EXTRATO DE ATA 

RECURSO ELEITORAL N° 128-79.2013.6.24.0101 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS - DE CAMPANHA ELEITORAL - ELEIÇÕES - (2012) - CARGO - VEREADOR - NÃO 
PRESTAÇÃO DAS CONTAS - 101a ZONA ELEITORAL - FLORIANÓPOLIS 
RELATOR: JUIZ MARCELO RAMOS PEREGRINO FERREIRA 

RECORRENTE(S): SILVANA MARIA TEIXEIRA 
ADVOGADO(S): ADAUTO BECKHAUSER; GABRIELLE BECKHAUSER; DULCIANNE 
BECKHAUSER BORCHARDT 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ SÉRGIO ROBERTO BAASCH LUZ 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: à unanimidade, conhecer do recurso e, de ofício, reconhecer incidentalmente a 
inexistência de registro de candidatura válido e anular a prestação de contas, determinando, 
ainda, a abertura de inquérito policial para apurar os fatos contidos nos autos, nos termos do 
voto do Relator. Apresentou sustentação oral a Advogada Dulcianne Beckhauser Borchardt. 
Foi assinado o Acórdão n. 29285. Presentes os Juízes Sérgio Roberto Baasch Luz, Antonio 
do Rêgo Monteiro Rocha, Luiz Henrique Martins Portelinha, Marcelo Ramos Peregrino 
Ferreira, Ivorí Luis da Silva Scheffer, Carlos Vicente da Rosa Góes e Hélio do Valle Pereira. 

SESSÃO DE 02.06.2014. 


