PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

Acordao n°.

107/2012

Processo n°. 225-79.2012.6.04.0066 - Classe 30 - 66a Zona Eleitoral (Manaquiri)
Autos de Recurso Eleitoral em Prestagao de Contas
Recorrente: Denis Freitas de Armijo
Advogado: Dra. Gerusa Freitas dos Santos - O.A.B./AM n°. 3.898 e outro
Recorrido: Ministerio PCiblico Eleitoral
Relator: Juiz Marco Antonio Pinto da Costa

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. IMPROPRIEDADES FORMAIS QUE NAO
COMPROMETERAM A REGULARIDADE DAS CONTAS. CONHECIMENTO E
PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENgA. 1. Descompasso entre a
data do Recibo e a data da emissao da Note Fiscal nao comprometem a regularidade
das contas 2. Doasao estimavel em dinheiro, dentro do limite de que trata o art 31 da
Res. TSE n. 23.376/2012, deve ser ressalvada, mas nap induz a desaprovacao das
contas. 3. Reforma da sentenca para aprovar as contas, con ressalvas.

DECIDEM os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral

is e em consonancia

corn o parecer ministerial. per° conhecimento e provimento d

nos termos do voto do

Relator, que fica fazendo parte integrante deste j gado.
SALA DAS SESSOES DO TRIBUNAL R: GIONA

ORAL DO AMAZONAS, em

Manaus, 03 de abril de 2013.
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RELATORIO

Trata-se de recurso (fls. 85-89) interposto por DENIS FREITAS DE ARAUJO contra
sentenga (fls. 76-77) do MM. Juiz da 66a. Zona Eleitoral, no Municipro de Manaquiri/AM, que
desaprovou suas contas de campanha.
Sustenta, em sintese, a necessidade da reforma da sentenga pelos seguintes
fundamentos:
(i) a cloaca° feita pelo candidata para sua campanha estaria albergada pelo art. 2°,
inciso I cic o art. 18, inciso Ida Res. TSE n. 23.376/2012 e que a impropriedade seria motive
de ressalvas e nao de desaprovagao;
(ii) a divergencia entre a data de emissao do recibo e da note fiscal justifica-se por
falha do prestador de servigo que nao dispunha de talao de notas fiscais na data do
pagamento da despesa. Obtido o talao, a Nola foi emitida em 04.10.12. Junta declaragao do
prestador de servigo assumindo a falha:
(iii) a doagao estimada em dinheiro consistente na locagaoicessao de 01 (uma) lancha
corn motor de popa 40 HP e gasolina, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), é de pequena
monta.
Pugna pela aplicagao dos principios da razoabilidade e da proporcionalidade para que
sejam aprovadas as contas.
Em contra-razOes (fls. 110-114), a Ministerio Publico Eleitoral da 66° Zona requer o
improvimento do recurso, com a manutengao integral da sentenga, alegando que o candidate
incorreu em vicios insanaveis que "comprometem a correta analise da legalidade de sua
campanha sob a Ofica financeira e contabil."
0 d. Procurador Regional Eleitoral, em parecer escrito acostados aos autos
(fls. 126-130), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso pare aprovar corn ressalvas
as contas do Recorrente.
o related°.
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VOTO

A

petibao recursal a tempestiva e preenche os demais pressupostos de

admissibilidade, motivo pelo qual dela conhebo.

O

Recorrente insurge-se contra sentenca de piso por entender que as

impropriedades indicadas no Relatario de Prestabao de Contas nao se revestem de gravidade
suficiente para a desaprovabao das contas.
De inicio, impende ressalvar a impropriedade relativa ao documento fiscal que
albergou a contratagao de material impresso de publicidade para a campanha. Embora a data
divirjam as datas de pagamento da despesa e a data da nota fiscal respectiva, o fato a que o
valor foi devidamente declarado e a falha assumida pelo prestador de servico. Fatos de
terceiros nao podem servir de fundamento para a rejeicao das contas, principalmente quando
a impropriedade e formal e foi regularizada.
Quanto a doacao feita pelo candidato para a prOpria campanha. entendo que a
razao esta com o douto Procurador Regional Eleitoral. 0 analista considerou que a
declaracao de bens feita pelo candidato no registro de candidatura nth) estaria compativel
con) a cloaca° de recursos em especie, para a prOpria campanha. A referida declaracao tern
por objetivo dar publicidade ao patrimenio do candidato no ato do regrstro. Eventuais
rendimentos de natureza financeira nao integram a referida declaracao e, nesse contexto, nao
podem motivar a rejeigao das contas.
0 candidato fez o devido registro da cloaca() para sua campanha. con emissao do
recibo eleitoral. A arrecadabao encontra respaldo legal na Resolugao de regencia e eventual
excesso devera ser apurado em procedimento pr6prio. Entendo sanada a impropriedade.
Par fim, a doabao no valor de R$ 800.00 (oitocentos reais) referente a 01 (uma)
lancha corn o combustive!. me parece albergado pelo disposto no art 31 da Res. TSE n.
23.376/2012, in verbis:

"Art. 31. Corn a finalidade de apoiar candidato de sua prclerancia, qualquer
eleitor podera rcalizar gastos totals ata o valor de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos), nao sujeitos a contabilizacao, desde
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que nao reembolsados, hipitese em que o documento fiscal devera ser
emitido em nome do eleitor (Lei n° 9.504/97, art. 27)".
0 § 2°-A do art. 30 da Lei Eleitoral estabelece que "erros formats ou materials
irrelevantes no conjunto da prestagao de contas, que nao comprometam o seu resultado, nao
acarretario a rejeicao das contas".
Nos termos do art.51, II, da Resoluceo 23.376/2012, quando venficadas falhas que
nao Ihes comprometam a regularidade, a aprovacao das contas com ressalva e medida que
se impOe.
Ante o exposto, voto, em harmonia corn o parecer ministerial, pelo conhecimento e
provimento do recurso, para reformar a sentence de primeiro grau, considerando
APROVADAS, corn ressalvas, as contas de DENIS FREITAS DE ARANJO
E o voto.
Transitado em julgado, remetam-se os autos a Zona Eleitoral de origem para os
registros necessarios.
Manaus, 03 de aloft de 2013.
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