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Acórdão no.
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PROCESSO N". 247-81.2012.6.04.0020 _ CLASSE 30
RECURSO ELEITORAL _ PRESTAÇÃO DE CONIAS DE CANDIDATO
RECORRENTE: MINISTERIO PÚBLICO ELEITORAL
RECORRIDO: FLORIANO RAlvtOS GRAÇA
ADVOGADA: DRA. KEILÂ REGTNA DE ALMEIDA REGO OABIAM7.47A

-

ADVOGADO: DR. JAI\,ESoN DAMASCENO ptNHEtRO DE MENEZES _
OAB/AM 3,339
RELATORi JUIZ VICTOR ANDRE LtUZZ| cOt\,tES

O PREENCHIMENTO DE RECIBOS APÓS A ENTREGA

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, MAS ANTERIORMENTE À
APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÀO FINAL NÃO
ENSEJA A REJEIçAO DAS CONTAS DE CAMPANHA,
MAS APROVAÇÃO COM RESSALVAS, CONSIDERADó

O

PEQUENO MONTANTE

DAS

DOAÇÔES

INICIALMENTE NÃO DECLARADAS E CONSTITUINDO
ESTA A ÚNICA IRREGULARIDADE AVERIGUADA,
AUSÊNcIA DE MÁ-FÉ Do cANDIDATo. IMPRoVIMENTo
DO RECURSO.

VISTOS. ETC,

Decide

o

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,

à

unanimidade, êm desarmonia com o parecer do Ministério público Elejtoral, pelo
II\,4PROVIMENTO do recurso eleitoral, mantendo-se

a decisão que aprovou as
contas do candidato com ressalvas, nos termos do voto do Relâtor, que fica
fazendo parte integrante desta decisão.
Sala das Sessôes do Tribunal Regional Elêitoral do Amazonas,
Manaus,

atço de 2013

Dêsem

ional Eleitoral
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RELATóRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público
Eleitoral

-

atuante junto à 20'Zona Eleitoral, em Benjamin ConstanvAM

,

nos autos de prestação de contas de FLORIANO RA[,4OS GRAÇA, candidato

ao cargo de Vereador pelo partido PP

-

Partido Progressista, nas eleições

2012.
A senlença ora combatida encontra-se assim redigida:

"[

]

1A As

suposlÇÕes r)ão foram conptuvadas r]os

aulos e

a

relificadora exerce a sua função corrcictanal na prestaÇão de contas.

Dessa forma

as

sltuaÇões técnicas apontadas

e as falhas

corstatadas e exêminadas em canjunto com os demais documentos
apresentados configuram impropriedades e não comprometem a
regulandacle das cantas. conforme a Resolução TSE n' 23.376/2012

11. Os demais enas configuram-se íormais e/ou maÍeiais ou sáo
considerados irrelevantes na conjunta da prestaçào e ná,o ensejam a
desaprovaçáo das conlas una vez que a finalidade do pracesso de
üestação de conlas é o controle pela Justiça EleiÍaral dos gasias e
despesas dê canpanha, obletivando-se apurar eventuais desvios e
fÍaudes que possam rnacular a igualdade de clisputa pÍovocanda
desequilíbia entre os candidatos e eventuaê abusos.

12 A presênte prestaçãa de contas foi apresentada dentro do prazo
estabelecido no aft. 29 lll da Lei n" 9.504/97 e nãa cantém mácula

dê ilicitude nas recursas eleitarais a enseiar a desiaualdade

de

disputa enlre as canclidalos e abuso§. Foram ainda obseNadas as

demais prescriçõea

da

reíerida

lei e da

Resoluçãa TSE

nô

23.376n012
13. Ante o expasto iulao aDrovadas com rcssalvês as contas de
camoanha eleítoral de Floiano Ramos GraÇa, nos termos da aft. 51,
incisa ll, da Rêsoluçãa n. 23 376/2012, consoante fundamentação
Publique-se no Diário de Jusliça Eletrônico e em caiório Regi'tre-se
Dê-se ciência aa MinisÍéia Público Eleitoral. Transitada em julgada e
após as anolações de praxe, arquívem-se

Benjanin Constênt-AM,

03/1 2/201

2

GLEN HUDSON PAULAIN MACHADO
Juiz da 204 Zona Eleiforal

O Recorrente aduz que os

09, relativos aos gastos realizados com pr
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transporte fluvial, nos valores de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e R$
300,00 (trezentos reais) respectivamente, bem como os documentos fiscais

das recêitas correlatas, só foram produzidos e apresentados à Justiça
Eleitoral, inclusive com datas retroativas, após o órgão técnico Íegistrar a
omissáo e instar o candidato. não obstante ter o mesmo declarado
inicialmente que utilizou somente de recibos eleitorais de números 01 a 07.

Entende

o

Recorrente que "é como

se fosse facultado

ao

candidato, a qualquer tempo, emitir recibos e/elforals e gerar receitas para

justificar o injustificável, ou se/a, despesas e receitas não declaradas à
Justiça Eleitoral, omitídas propositalmente pela candídato que, diga-se de
passagem, só foram descobeias pela atuação diligente da senhora Çhefe de

cartório. Seria como prcmiar a torpeza do candidato que omitiu informação

de que tinha obigação de preslal'. Assim, conforme entendimento
Recorrente,

tais

irregularidades comprometeriam

informaçóes prestadas pelo candidato

a

do

confiabilidade das

e a prestação de contas como um

todo.

O

Ministério Público segue afirmando que

inconsistências técnicas apontadas no Relatório Final

as

demais

de Exame

seriam

meras impropriedades, incapazes de prejudicar a regularidade das contas
(Íls.127).
Por fim, o Recorrente pede que o seu Recurso seja conhecido

e provido, a fim de reformar a sentença ora combatida, desaprovando-se as
côntás dô RêcôÍÍido

Em contrarrazôes.

o

Recorrido alega, em síntese,

que'ha

retificadora foram prestadas todas as informações nada se omitindo". Aduz
ainda, a ausência de má-fé e argumenta que tais erros seriam irrelevan!9í no
conjunto da prestaçáo de contas, não ensejando sua desapro
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Para corroborar suas afirmativas, colaciona decisoes do E.
TSEl e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná2.

Por fim, afirma que todas as supostas

irregularidades

apontadas foram corrigidas, justificadas e configuram apenas erro material, o

que não enseja sua desaprovação e pede seja mantida a sentença que
julgou aprovadas com ressalvas as suas contas de campanha.

Em parecer escrito (fls. 147-152), o d. Procurador Regional
Eleitoral assenta que o recibo eleitoral dêvê sêr êmitido "no curso da
campanha", e não fabricado após o relatório final apenas para dar aparência
de legalidade às contas de campanha dos candidatos.

O d. Procurador Regional Eleitoral aduz que o Recorrido nào
apresentou extrato de conta de campanha abrangendo todo

o

período

eleitoral, conforme exigência da resoluÇão de regência, visto que os espelhos

acostados às fls. 19 náo se prestam para prova de movimentação financeira
de campanha do ora recorrido. O ilustre Procurador reconhece, todavia, que
esta questão não Íora suscitada quando do recurso eleitoral. Por fim, opina

pelo conhecimento e provimento do recurso para o fim de desaprovar as
contas de campanha do Recorrido.

E o relatório.

rll{i r'

5rl,

.1: 15.rr!.:r-.44,

!ê . l.ilr - aàr1.3

llilr.

!-Í \59,i,.:e ll.ll!.rrril,1, ii:l tllr,. : rl, (-:irl.::i .,Iej
r\.4..i:. i6.-:6r/2-r!!, F..f . rr. li. ral. -ô..s ce:aii
I-.r.di. ia.!a9/2lLl9, Fê1. Dr. Gi bêrt. f...êi!:
,
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VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
lnicialmente vêrifico que o recurso é próprio, tempestivo e Íoi
interposto por quem tem interesse e legitimidade paÍa fazê-lo. Por preencher.

os

portanto,

pressupostos

de

admissibilidade recursal, CONHEÇO o

presente recurso.

RECIBOS ELEITORAIS EMITIDOS EXTEMPORANEAMENTE
O RecoÍrente afirma que os Íecibos eleitorais de núrneros 08 e

09, relativos aos gastos realizados com produçâo de programa de rádio

e

transporte fluvial, nos valores de R$ 150,00 (cento e cinquenta) e R$ 300,00

(trezentos reais) respectivamente, bem como os documentos fiscais das
receitas correlatas, só teriam sido produzidos

e

apresentados

à

Justiça

Eleitoral, inclusive com datas retroativas, após o órgão técnico registrar

omissão

e

instar

o

candidato, não obstante

ter o mesmo

a

declarado

inicialmente que teria utilizado somente de recibos eleitorais de números 01 a
07 (fls. 04).

Ao analisar a prestação de contas final, depreende-se que os
recibos

de números

I e 9 decorrem,

respectivamente,

de gastos

com

"Produção de programas de rádio, televisão ou vídeo" e "Despesas com

transpofte ou deslocamenio". Ambas as despesas teriam corno contrapartida a receita oriunda de doações de "Serviços e cessão de uso de
equipamento para produção
candidato no período

de programas de rádio na divulgação do
eleitoral", e de "Serviços de transporte fluvial, pelo

Comitê Financeiro Único do PP" (fls.84).

Os recibos de números 08 e 09, acostados às
encontram-se datados de 03 de setembÍo de 2012 e a pres

-108,

dê contas

final (retificadora) Íoi entregue em 25.1 1.201 2.

Às fls. 11'l-1'12. no

Relatório Final

Técnica manifestou-se no senlido de que os r
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sido inseridos na tenlativa de sanar irregularidade consistente

na

arrecadação de recurso sem a correspondente emissão de recibos eleitorais.
Os Recibos eleitorais são os documentos oficiais que viabilizam

e

tornam legítima a arrecadação de recursos, sendo considerada
imprescindível a sua emissão pelo candidato, pelo partido político ou pelo

comitê Íinanceiro, independentemente da natureza do recurso ariecadado-

Entendo que

candidato, contendo

os

a

Prestação

recibos

de

de Contas Final entregue

números

08 e 09,

pelo

demonstrou

suficientemente a origem de tais recursos, identificando os doadores, com
seus respectivos números de CPF e CNPJ, estando assim, suficientemente
aferida a origem de tais receitas.

O E. Tribunal Superior Eleitoral já leve oportunidade de emitir
entendimento a Íespeito deste assunto, posicionando-se da seguinte
manêira:
"Prestação de contas. Campanha eleitoral - Nos teÍmos do art.
40, ll, da Res.-TSE no 22.71512008, as contas devem ser

aprovadas com rêssalvas quando verificadas falhas que não
comprometam a sua regularidadê. [..]" NE: Trecho da decisão

agravada mantida pêlo rêlâtor: "[...] alICggElggdg_qlej!§qi9!
a desaprovacão das contas do candidato foi a não emissão de

íecibo eleitoÍal coÍrespondente à doacão de veículo para a
realização de sua campanha- Não obstante. entendo que se
trata de uma única falha. quê. Írâ espécie. não se afiquÍa
relevantê o suficiêntê para comoromeÍer a Íegularidade das
contas como um todo." Trecho do voto do relato.: "Reitero.
poÉanto. sêr aDlicávê|. à espécie. os princípios da
proDorcionalidâde e dâ razoabilidade".

(Ac. de 18.9.2012 no AgR-REspe n" 1002230, rê1. l\,4in. AÍnaldo
Versiani.)

"Recurso ordinário em mandado de seguranÇa. Prestação de
contas. Decisão Íêgional. DêsaprovaÇão. Irregularidadq Nãocomprometimento das contas. Princípios da razoabil
proporcionâlidade. Aplicação. Precedentes. L\
conlas de camDanha do candi

dê
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inicialmêntê declarada mediantê rêcibo eleitoral ou

documento hábil.2. Esclarêcêu-sê no processo dê prestação
de contas. oor documento aoresenlado Dêlo candidato. que
êsse sêrvico foi obiêto de doação. 3. No julgamento do Agravo
de lnskumenlo no 4.593, rel. Min. Luiz Carlos l\,4adeirar gl!i!g!Â!
entêndeu que o preenchimênto de rêcibos âpós a entreoa da
píêstacâo de contas não enseia rciêicão de contas. mas
aDrovacão com ressalvas. em caso oue iqualmênte versava
sobre desoesa com publicidade inicialmente não declarada. 4.
Considerado o pequêno montante do serviqo inicialmente não
declarado. que constitt iu a única irreoularidade avedquada, ê
não sê vislumbrando a má-fé do candidato. dada a posterior
iustiÍicativa aprêsêntada. é de se aprovar. com ressalvas. a

píêstacão

de contas. com base nos princípios da

razoabilidade e da proDorcionalidade. Precedentes. Recurso
provido."
(Ac. dê 15.5.2008 no

Rl\,4S

no 551, rel.

l\,4in.

Caputo Bastos.)

"Elêiçôes estaduâis - Prestação de contas - Rejeição - Doação dê
fonte não identificada - Recolhimento aos coÍÍes públicos Fontê
idêntiÍlcada Rêcibo eleitoral emitido - AprovaÇão das contas.

Contas rejeitadas pela Corte Regional sob o fundamênto de a
doação para campanha eàtadual ter sido realizada por Diretório
l\,4unicipal sem quê a agremiação local tenha aberto conta

êspêcíficâ.@

clara identiÍicação do doador e de seu CNPJ não há que se
falaÍ em oriqem nâo identificada. i...1'
(Ac. de 1".8.2012 no REspe n" 780819,

APRESENTACÃO

DO

EXTRATO

DE

rel Min. Hendque Neves.)

CONTA

DE

CAMPANHA

ABRANGENDO TODO O PERíODO ELEITORAL

O d. Procurador Regional Eleitoral argumentou que o Recorrido

não teria apresentado extrato de conta de campanha abÍangendo todo o
periodo eleitoral, conforme exigência da resoluÇão de regência.
próprio reconheceu que tal questáo não teria sido ventilad

SADP no 60.948/2012
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REGToNÀiÀiÉiiôÀ,o". oo

primeiramenle.

oro.oro"

es
destacar que, na sentenÇa,
o d.
magistrado monocrárico
a questão reiatlva aos extratos
bancarjos,
assim maniÍestando-se "n",,"o,1i'"'"'
(fls. .120):
,,

7. Analisando_se

as Íalhas

detectac

autos, deve se fazeÍ Llma ponderacão
eôtre

tom os

apresentados

ârqumênto§

r","'"-:il",::r:t:J":rca a rncroência
princípios dê boaê proporcionaridade'

inconsjstências't"li:jli:i]lt:'"
u:ont"ou"'
confiabiridadê
o"

poi§ as
oão obstante preiudiquem
a

oJ""t,informações prestadas'

cl

insuficientes para

dos

."",,,,. o,u","lr"J::::.J"":i:Tffi
"

mo§tram-sê
capazes

T:urarjdades

Ademais,

o Recorrel'lte (Ministério PÚblico
Eleildral) afirmou,
em seu Recurso Ereitorar,
que -,::::'^,::"" recibos
eteitorais emitidos
extemporaneamente,
as demais

.,", o" i,# ";J:*lH:::"",i:::::"

,:Tl:::
rmpropriedades, incapazes
de prejudicar
Assim, ocorreu
reconhecimento da
reguraridade
lsto porque

a regularidade da"

"::::T"",::
,ÍrI

"*""

ir,"

o'""''"to

a

consumaliva quanlo
ao
o, apresentação dos extratos
bancários.

o**r*" rr"
contra tal entendimento
"
"-d
do d.
magistrado monocrático,
nao ,rr'u'"'ou
'n"'utando-se o parecer em nova
oportunidade recursa,.
de acordo

O eíeito devolutivo dos

"".

""

somenre a matéria

,,r,i"

ilr";,;; l::":*

imo,n*0"

*,,

permite que o rribunarjursue

o"llli,;:::::::J,rJ,:::T;;l*

A ocorrência de precll
consumativa deriva
também, no
presente caso, do princípio
aispositivu determina
ao órgão judicjaÍ que
só aia mediante
or"r"""nr"
exalos termos do pedido.
\'J recur
recurso,
"- l,çu,uu' o
assim,
assim tem
têm por
h^r rihâri,^r^
finalidade devolver";"'"^'.que
an

I
,, .

f::^'::":"

"**",,o*","I*'u
impugnada deve
ser submetida à

il;;T;T

t:::::n. :1
SÂDP
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;fl: ;::#;:" Apenas''dn)4ériê
ilJili*,
:

:::.' ::::
"
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beneficiá-lo, dando-lhe mais do que ele

já havia

recebido na sêntenÇa

Íecorrida.

Ante todo o exposto, voto, em desarmonia com o parecer
ministerial, pelo conhecimento e no mérito, pelo improvimento do Recurso
Eleitoral ora em análise.
É como voto,

Transitado
anotaçôes

e

em julgado, arquivem-se os autos, com

cautelas de praxe.

Manaus,,l

de maÍço de 2013

Juiz VICTOR A DR
ela
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