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Acórdão o°
Processo n°. 250-36.2012.6.04.0020 — Classe 30
Recurso Eleitoral — Prestação de Contas — Benjamin Constant/AM
Recorrente: Ministério Público Eleitoral
Recorrido: Davi Felix Cecílio Filho
Advogados: Keila Regina de Almeida Rego e outro
Relatora: Desa. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2012. RECIBO ELEITORAL. EMISSÃO APÓS
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. POSSIBILIDADE. TERMO DE
DOAÇÃO SEM ASSINATURA DO DOADOR. MERA
IRREGULARIDADE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A emissão de recibo eleitoral após a entrega da prestação de contas configura
inconsistência sanável.
2. A percentagem dos gastos em relação ao montante arrecadado é de 12%,
dada a boa-fé do candidato, atrai a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Sendo doador o Comitê Financeiro do Partido e já havendo recibos eleitorais
com a sua assinatura, é possível aferir a identidade do mesmo no termo de
doação, constituindo, assim, mera irregularidade.
4. Recurso improvido.
Vistos, etc.
lona] Eleitoral do Amazonas, a
Acordam os juízes do Tribun.
unanimidade, em conhecer mas improver o/recurso i te post pelo Ministério Público
Eleitoral, nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo rtc • tegrante desta decisão.
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RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral (fls.
122/128), contra sentença (fls.I 17/120) que aprovou, com ressalvas, a Prestação de Contas
apresentada por Davi Felix Cecilio Filho, candidato ao cargo de vereador nas eleições 2012, no
município de Benjamin Constant.
Alega o recorrente, em síntese:
1 — Irregularidade na inserção de recibos eleitorais após a entrega da prestação
de contas final do candidato;
2 — Irregularidade na ausência de conversão dos mesmos recursos arrecadados
em recibos eleitorais, caracterizando omissão quanto à arrecadação de recursos;
3 — A apresentação de Notas Fiscais emitidas em nome do doador dos recursos
estimáveis em dinheiro, entretanto os termos de doação estão sem a assinatura do doador;
Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente
desaprovação das contas do recorrido.
Contrarrazões às fls. 133/140, pugnando pelo improvimento do recurso, com a
manutenção da sentença guerreada.
Para tanto, aduz que:
1 — Todas as prestações de contas foram emitidas pelo comitê Financeiro, sendo
que os dados foram todos transmitidos por um colaborador, compreensível que algumas falhas
tenham acontecido por erro material. O que importa de fato é que, na retificadora, foram
prestadas todas as informações, nada se omitindo;
2 — Quanto a falta de assinatura nos termos de doação, não se pode olvidar que
houve emissões de recibos eleitorais, todos informados no tempo devido e todos assinados.
Pondera que não houve má-fé, que erros materiais corrigidos ou (tidos como
irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua reprovação.
Às fls. 146/151, parecer do Procurador Regional Eleitoral, opinando pelo
conhecimento e provimento do Recurso.

É o relatório.
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VOTO
Analisando as irregularidades que deram origem ao presente recurso, observa-se
que a irresignação do recorrente deu-se, primeiramente, pela apresentação tardia de recibos
eleitorais e o fato de não ter havido a conversão desses recursos em recibos eleitorais.
É jurisprudência pacífica nesta Corte que a emissão/apresentação posterior de
recibos eleitorais configura erro material, ensejando a aprovação das contas com ressalvas.
Colaciono: -É: possível a apresentação de recibos eleitorais com a prestação de contas
retificadora (Processo n° 285-93/2012, de minha relatoria, julgado a unanimidade, em
24/04/2013)".
Naquele caso, consignei no voto: "Esta Corte, em consonância com a assentada
jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, tem admitido a juntada de recibos eleitorais com a
prestação de contas retificadora, caso em que, as contas devem ser apresentadas com' ressalvas".
Ademais, notificado para prestar esclarecimentos, aduziu que o comitê
financeiro transmitira todos os dados, esclarecendo aqueles sobre os quais poderiam pairar
quaisquer dúvidas.
Além disso, o que aqui se discute são dois Recibos Eleitorais, sendo um no
valor de R$ 200,00 e outro no valor R$ 300,00; somando um total de R$ 500,00, que, representa
I2% do total arrecadado, o que, levando em conta a boa fé do candidato, atrai a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No que tange a não assinatura do doador nos termos de doação, tem-se que a
doação foi feita pelo comitê financeiro do PP e desde o início constam os recibos com a
assinatura do doador. Portanto, a meu ver, configura, de igual modo, mera irregularidade formal
Por todo o exposto, tenho que a presente prestação de contas não apresenta
vícios que comprometam os objetivos visados pelo legislador: impedir distorções no processo
eleitoral, o abuso de poder econômico e desvios de finalidade na utilização dós recursos
arrecadados.
Conduzo meu voto, portanto. pelo conhecimento e improvimento do recurso,
mantendo a sentença de 1° grau.
É como voto, em dissonância com o parecer ministerial.

Transitado em julgado, remetam-se os autos à Zona Eleitoral de origem.

Manaus, 08 de julho de 2013
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