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Rccurso eleiloÍal prestação de contas
Reconente: Ministério Público Elcitoral
Recorrida: Maria da Conceiçào Nogueira da Silva
.{dr ogados: Keila Rcgina dc Álmeida Rego e oulro
RelatoÍa: Desa- Nlâria do Perpétuo Socorro Gucdes Moura

IiIUENTA: RECURSO ELEITORA.L. PRESTAÇAO DE CONTAS.

ELEIÇÔES 2012. FALIIÀS

QUf,

COMPROLETEM

SUA

REGULARIDÂDE. DESAPROVÁÇÃO.
l. E dc scr reprovada a prestação de contas que apresenta tàlhas quc
comprometem sua regularidadc Rcs. 'l'SFl n" 23.376/2012. art. 51. IIL
2. O montante da arrecadaçào irregular 35oí - do btal do arrecadado pela
recorrida, impede a aplicação dos principios da razoabilidade e
proporcionalidade.
3. llccurso conhccido e prolido.
Vistos. ctc.

Acordam os juizcs do lribunal Rcgio
unanimidadc. em coúecer e prover o
Eleitoral. nos tcrmos do voto da Relatora. q
ca fazendo
Sala das Sessôes do Egrégio Tri
Nlanaus- I5 de ahril de 201 1.

nal Regi
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P

Presidente
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CIO DA
Regional Eleitorai

ral do Amazonas. por
pelo Nlinistório Público
integrante desta dccisão.
F.leitoral do Amâ/onas. em
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Trata-se de recurso intelposto pclo Pronrotor Eleiloral da 20" Zona (fls.
175/181), coÍItm sentença quc julgou aprovada com ressahas. a prcstação de contas de
Nlaria da Conccição Nogucira da Sih'a. candiclala ao cargo de Vcrcadora nas eleições dc
20t2.
Alepa o recorrente- em síntese:

l. Haver
.1133302115AM000017

irregularidade

na

e,1llli0l135AM0000l6.

inserção

dos rccihos

eleitorais
entregues após a preslaçào de contas

final da rccorrida.

2. Existir irregularidade na ausôncja dc conlersão dos n'tesoros recutsos
arecadados cm rccibos elcitorais. càracterizando omissão quanto à arecadaçào de
Âduz que os referidos rccibos. relativos aos gastos realizados com gastos
produção
com
de progran1a dc rádio para \eiculação no horário eleitoral gratuito e
transpoúe Íluvial. rcspcctivamcnte. bem como. os documentos fiscais das reueitas
coÍelatas. só foram produzidos e apresentados à Justiça llleitoral. inclusivc com dalas
rctroativas. após o órgão técnico regisfar a omissão ir instar o candidâto.
3. Não convcrsão. pela reconida. de recurso próPrio estimável, motocicleta.
por recibo elcitoral c. ainda, não constar a citada motocicleta em sua declaração dc bens.
preenchida no Sistcma CANt)EX.

{, -\Íecadação dc recursos sem a emissào dc rccibo eleiloral; vcículo

usado

peio doador Cleudomar Costa Pantalcào. moYido a diescl, porénr. não há registro de gasto
oq arecadação dcssc tipo de combustível. sendo que a reoorrente declarou (fl. 86), que os
caros volantes transilaram com cornbustílel doado pelo Comitê financeiro. quc doou a
candidata apcnas gasolina.

5. Quc foram confeccionadas 200 (duzcntas) bandeiras com rcstos de ml'T,
mas não foi informado dc ondc vicrâm os reslos do TN l.

Conclui que irs inegularidadcs apontadas sào capazcs de prejudicar

a

confiabilidade das inl'ormações prestadas pela recorrenle- e a prcstaçâo d(] contas como um
todo.
Requer seja o rccurso conhecido e provido. conr a leÍbrma integral da
senlença, e consequerrtc rcplovaçào das contas da rccorrida.
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Por sua vez. diz a reconida, ern síntese (i1s. 1861195):

I - Que sobrc os rccibos cicitorais cmitidos após período de campatúa
eleitoral para rcguladzarem omissào de duas doações estimávcis. uma no inrporte de R$
300.00 (trezcntos rcais), rei'erente à produÇão de prcgrama dc rádio, c a scgunda nu imf,)nc
deR$150.00(ccntoecinquenlareais)relêrentearateiode!iasenràcomunidade..justilicase pelo fato dc todas as prestações de contas terem sido emitidas pelo Comitê Financeiro.
scndo que os dados lbram todos transmitidos por um colaborador.
O que importa. dc fato. ó quc na rctificadora

foran prestadas

as informaçõcs"

nada se omitindo.

II - Quanto à não conversão de recurso prtiprio estimlivel. relacionado ao
uso da motocicleta. tal fato não lôra omitido desta Justiça. simplesmente não Íbram
contabilizado na Prestação dc Contas" por havcr confusâo rlo uso do leículo. uso
pnticanente pessoa e dillcilmentc usada na campanlra. scnr sabcr determinar ü
necessidadc ou não da coltabilização.

III - Sobre o combusti\el. esclarece. emhora o doado tenha sido a gasolina,
não há óbicc a invcrsão eln diesel. importando apenas o \alor.

Mo
peúinente as supostas doações em desacordo com o art.2i da
legislaçào, esolzrece quc, primciro. todos os doadores emitiram notas fiscais para tais tlns
de comprovação e elàitos Íiscais. Adcmais. o cntcndimcnto quc sc cxtrai da lcgislaçâo ó dc
que uma das hipóteses de doaçôes é.justamcnte a execução do scn'iço pclo próprio doador.
o quc foi aplicado na espécie.
Vcerca do material utilizado, oomo lôram adquiridos pelos doadores. e
tratava-sc tanrbérn^de sobms. mesmo assim. lôra contabilizaclo e estimá\'el em valor
compatível ao que scria gasto conr o material.

I)e tudo. afinna. o que se extrai é que nào hou\e má-lé sua, tampouco
omissào na contâbilização, somente podcndo se aplicaÍ ao contcxto crro material. ou seja.
clao decorente da làlibilidade humana.
Requcr. ao hm. seja o rccurso inprolido, manteÍdo-se a serterlça. por ser
sábia. 1ündamentada c justa.
Parecer ministcrial à fls. 201/210. opinando pclo conhccimcnto e Flro\ imcni
'
do recurso. desaprovando-sc as contas da rccorrida-

I
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O

eminente Juiz Eleitoral de

p meiro

g1àu aprovou. coln rcssalvas. a

prestação dc contâs da recorida. ao entendimento de que. entre as falhas dctcctadas pela
Unidade Técnica e os argumcntos trazidos por csta. dcvem scr obsenados os p ncípios da
boa-fé, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois as inconsistências técnicas apontadas.
most|an1-se insuficientes parâ câmcterizar rerdadeiras irregularidades capazes de macular a
prestação de conlas como um todo.

poíanto, as impropriedades constanles na prestação de
contas da recorrida. ao llto de verificar se. de làto. é o caso rle aplicação dos princrpios
Passo a examinar.

acima citados.

A primcira diz rcspcito a emissâo dc dois rccibos cleitorais apris o pleito, no
valor total de R$ ,150,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para o pagarnenlo de produção dc
programa de rádio e rateio de !iagem à comunidâde, respecti\ amerte.

A iustificativa da recorrcnte repousa no lào de as ooÍtas terem sjdo cmitidas
pelo Comilê Financeiro. senclo que os dados foram lodos transmitidos por um colaborador.
Tal

justiflcatila nào procede, por obrigação legal. o candidato ou. no

caso" a
caldidata. tem o dever de prestar contas. bem como é à responsálel pela regularidadc dc
sua campaúa c prestação de contas Res. TSL n'23.3761012. art. 35, I c 2".
"§

Assim. a 1ransl'erência a outros da obrigação legal. nâo autoriza a aplicação
dos princípios invocados pelo ínclito \.lagistrado dc primciro grau. neste oaso.
Observo, dc todo modo, quc não se trâta simplesmenle da apresentaçâo de
recibos após as eleições. o que é plename[te possível, de acordo com a assenle
jurisprudôncia desta Casa c do _fSE, mas. como bem pontuou o iluslre represeDtantc
ministerial, de produção dos respectiros recibos após o órgão técnico desta Justiça
cspccializada tcr rcgistrado a onissão: cuidando-sc. dcsta Íb.ma, dc omissão de valores
perante csta JustiÇa.
segunda irregularidade apresentada concerne a não conveNão dc rccurso
^ relacionâdo ao uso dâ motocicleta. qrLe no dizer da recorrida tal fato não
próprio estimável,
fora omitido desta Justiça, simplesmente nào loran coltabilizado na Prestação de (irntas.
por ha\er confusão no uso do veicub. uso praticamente pessoal e diÍicilmcnte usada na
cànpaúa. sem saber determinar a necessidade ou não da contabiljzação.
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No caso, a despeito da confusão experimentada pcia rccorrida. o fato é que
houve o uso da motocicleta e a mcsma nào consta de sua declaração como integrante de seu
patrimônio. cm descumprimento ao art.23 da Rcs. TSE n" 21.376/2012.

A

próxima impropriedade diz respeito ao combustívcl utilizado pcla
tcúa sido a gasolina. l1âo há óbice a in\ crsào

recorrida. quc csclarece que. embora o doado
en diesel. importando apenas o valor.

I)c làto. é possí\el se liizer a convcmào da gasolina doada em diesel. nada
obstante. não se pode afastar o làto de quc houvc arrccadação sen1 emissão do respectir,r
recibo eleibral.
Conr acuidade observou o ilustre Procurador Regional Eleitoral. os recur'sos
arrccadados irregularmcntc. soman um lotal de R$ 1.505.00 (um mil quinhcntos c cilco
rcais). o equivalente a l5% do total dos recursos arecadados. que somam lt$,1.22,1.00
(quatro mil, duzcntos e vinte e quatro reais).

Por elidentc, quc tal montante. independente das demais irregulzlridadcs. c
suficicnte a obstar a aplicação dos princípios da proporcionalirlade e razoabiliclade.

lsto posb, \'oto pclo coúecimento e provimento do recurso. conr a
consequentc rcforma da senlença e reprovação das contas da recoÍida.

É como loto, em harmoniâ com o parccer ministeriâI.

Transitada cm julgado a decisão, devolram-se os aukrs à Zona Eleitoral dc
origem. para os devidos fins.

N{anaus l5 de ahril de

20ll

es
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