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INTIMAÇÕES
 
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS(12193) Nº 0600273-60.2020.6.10.0027 PROCESSO :
0600273-60.2020.6.10.0027 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (ARARI- MA) RELATOR :
027ª ZONA ELEITORAL DE ARARI MA FISCAL DA LEI : PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO
DO MARANHÃO REQUERENTE : ELEICAO 2020 TACITO MAGNO LIMA PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO : MACILIO RIBEIRO DE ALMEIDA (15182/MA) REQUERENTE : TACITO MAGNO
LIMA PEREIRA ADVOGADO : MACILIO RIBEIRO DE ALMEIDA (15182/MA) JUSTIÇA
ELEITORAL 027ª ZONA ELEITORAL DE ARARI MA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
(12193) Nº 0600273-60.2020.6.10.0027/027ª ZONA ELEITORAL DE ARARI MA REQUERENTE:
ELEICAO 2020 TACITO MAGNO LIMA PEREIRA VEREADOR, TACITO MAGNO LIMA PEREIRA
Advogado do(a) REQUERENTE: MACILIO RIBEIRO DE ALMEIDA-MA15182- A Advogado do(a)
REQUERENTE: MACILIO RIBEIRO DE ALMEIDA-MA15182- A DECISÃO Trata-se de embargos
de declaração opostos por Tácito Magno Lima Pereira, já qualificado, contra a sentença de ID nº
95265422, que desaprovou suas contas de campanha relativas às eleições municipais de 2020. O
embargante apontou a existência de omissão no julgado que, conforme alega: "advém do fato de
que esse este douto juízo deixou de considerar os postulados da proporcionalidade e
razoabilidade no julgamento das contas, porquanto, dos valores remanescentes na conta
correspondem ao percentual de 5,33 % de todo o valor global utilizado na campanha do ora
embargante". Eis o relatório. Decido. Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que preenchidos
seus requisitos legais. Quanto ao Inicialmente, conheço do recurso, uma vez que preenchidos
seus requisitos legais. Quanto ao cerne da irresignação, verifico assistir razão ao embargante vez
que a jurisprudência das cortes eleitorais tem admitido a aprovação das contas, com ressalvas,
com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, quando verificadas falhas
que correspondem a valor ínfimo. No caso em tela, é possível, pela via dos embargos, suprir a
omissão do julgado quanto à aplicação dos aludidos princípios, pois que o valor de R$ 56,95
(cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos), motivador da desaprovação das contas,
corresponde a menos de dez por cento da receita global arrecadada constante no extrato da
prestação de contas final (ID 58304652). Nesse sentido, os seguintes julgados: ELEIÇÕES 2018.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. IRREGULARIDADES
DETECTADAS CORRESPONDEM A PERCENTUAL CONSIDERADO INEXPRESSIVO NO
CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades que
representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo. 2. Na hipótese, restou
consignado no acórdão regional que o percentual correspondente às irregularidades detectadas
nas contas analisadas representa 9,68% (nove vírgula sessenta e oito por cento) do total de
receitas arrecadadas em campanha, que somam a quantia de R$ 8.781,00 (oito mil, setecentos e
oitenta e um reais). 3. Ainda que superado o limite de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e
dez centavos), valor máximo absoluto entendido por diminuto, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a
aprovação das contas com ressalvas. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (TSE-RESPE:
06035591720186130000- MG, Relator Min. Edson Fachin, DJe de 04/06/2020) Grifei EMENTA-
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ELEIÇÕES 2018- PRESTAÇÃO DE CONTAS-DEPUTADO ESTADUAL- APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE-CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. 1. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário sem a devida
comprovação enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, § 1º e
2º, da Resolução TSE nº. 23.553/2017. 2. A existência de irregularidades na comprovação de
despesas pagas com recursos do Fundo Partidário que representam 1,01% do total de recursos,
permite a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar as contas
com ressalvas. Precedentes. 3. Contas aprovadas com ressalva, determinando ao candidato que
proceda a devolução de valores ao Tesouro Nacional. (TRE/PR. PRESTACAO DE CONTAS nº
0602659-50.2018.6.16.0000, Acórdão nº 55272 de 28/10 /2019, Relator(a) JEAN CARLO LEECK,
Publicação: DJ-Diário de justiça, Data 05/11/2019 ) Grifei EMENTA-ELEIÇÕES 2018.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL INTEMPESTIVA. SOBRAS DE
CAMPANHA. APROVADAS COM RESSALVA. 1. O atraso na entrega da prestação de contas
final, por si só, não impede a análise das contas, não justificando sua rejeição. 2. O não
recolhimento das sobras de campanha em favor do partido constitui irregularidade. Sendo 2. O
não recolhimento das sobras de campanha em favor do partido constitui irregularidade. Sendo de
pequena monta-no caso, correspondendo a meros 0,56% do total de receitas-, não conduz à
desaprovação das contas face à incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Aprovadas com ressalvas. (TRE-PR. PRESTACAO DE CONTAS n 0602937-51.2018.6.16.0000,
ACÓRDÃO n 55252 de 23/10 /2019, Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: DJ-Diário de
justiça, Data 05/11/2019) Grifei ANTE O EXPOSTO, reformo a sentença embargada e decido pela
aprovação com ressalvas das contas de Tácito Magno Lima Pereira, com fundamento no art. 30,
II, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019, devendo o candidato proceder ao
recolhimento do valor da sobra de campanha correspondente a R$ 56,95 (cinquenta e seis reais e
noventa e cinco centavos) ao órgão partidário da esfera competente, conforme preconiza a
legislação eleitoral. Depois de cumpridas as formalidades legais cabíveis à espécie e não havendo
recurso, os autos deverão ser arquivados. É como decido. Publique-se. Intime-se. Ciência ao MPE
Arari/MA, 22 de setembro de 2021. Haderson Rezende Ribeiro Juiz Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral
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