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4. Inaplicabilidade, na espécie, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tendo em vista que a omissão de gastos 
constitui irregularidade grave, comprometendo a regularidade da contas apresentadas, além de obstar a ação fiscalizatória da 
Justiça Eleitoral. 

5. Recurso conhecido e desprovido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM 20/06/2018. 
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO DE REJULGAMENTO. INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA 
PROCESSUAL INADEQUADA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. Os embargos de declaração são admissíveis, segundo disposição do artigo 275, do Código Eleitoral, nas hipóteses previstas no 
Código de Processo Civil, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, em ordem a se exigir menção à 
contradição ou à obscuridade, quando na decisão embargada restar configurada a existência de proposições inconciliáveis entre 
si ou a ausência de clareza; à omissão, diante da ausência de apreciação sobre ponto que deveria se pronunciar o juiz ou 
tribunal no corpo do decisório, ou a erro material a ser corrigido

2. Da leitura dos trechos transcritos no acórdão, constata-se que o voto condutor não possui qualquer dos vícios previstos no 
artigo 1022 do CPC, especialmente a contradição e a omissão apontadas pelo embargante.

3. Demonstrado tratarem-se de embargos protelatórios, haja vista que fica evidenciada de forma clara intenção de procrastinar 
o andamento processual.

4. Embargos de declaração não conhecidos e declarados protelatórios, nos termos do art. 275 do Código Eleitoral c/c artigos 80, 
inciso VII, 

e 1022 do Código de Processo Civil, declarando-os como protelatórios para aplicar ao Embargante uma multa que arbitro no 
valor correspondente a R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do artigo 81 do CPC.

Na origem, cuida-se de prestação de contas de campanha do recorrente relativa ao pleito de 2016, que foi desaprovada em 
primeiro grau, a teor do art. 68, III, da Res.-TSE 23.463/2015, devido à ausência de registro de gasto com combustível (fls. 77-
77v).

O TRE/SE manteve a desaprovação, nos termos da ementa transcrita (fls. 150-155).

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados e considerados protelatórios, impondo-se ao recorrente multa no valor de 
R$ 1.000,00 (fls. 169-172).

Nas razões do recurso especial (fls. 174-186), alegou-se, em suma, ofensa ao art. 30, II, da Lei 9.504/97 e dissídio pretoriano, 
haja vista que a falha possui natureza formal e corresponde ao valor de R$ 74,15, o que representa apenas 2,6% dos recursos 
arrecadados, ou seja, é irrisória e incapaz de afetar a lisura das contas, devendo, pois, incidir os princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade a fim de que sejam aprovadas. 

Requereu-se, ainda, o afastamento da multa porquanto, "ainda que a Corte Regional Eleitoral entenda que não existiu qualquer 
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, não se mostra cabível no caso a aplicação da penalidade, pois não 
fora vislumbrado a ocorrência de má-fé, nem evidências de que os embargos possuem caráter protelatório"  (fls. 184-184v). 

A d. Procuradoria-Geral Eleitoral opinou pelo não conhecimento do recurso (fls. 196-197v).

É o relatório. Decido.

De início, afasto o caráter protelatório dos embargos de declaração, porquanto as alegações formuladas pelo ora recorrente 
naquela oportunidade poderiam, em tese, repercutir no desfecho do caso dos autos.

Com efeito, o recorrente, ao pretender demonstrar que a falha apontada, em razão de seu diminuto valor, não é capaz de 
comprometer a confiabilidade do ajuste contábil, objetivava a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 
visando aprovar as contas.

Por conseguinte, impõe-se afastar a multa imposta.

Na espécie, o TRE/SE, ao manter sentença por meio da qual se desaprovaram as contas do recorrente, consignou que a despesa 
com combustível no valor de R$ 74,15 "apontada pela unidade técnica realmente deveria ser contabilizada na presente 
prestação de contas, sendo, tal omissão, fundamento suficiente para a desaprovação das contas em análise"  (fl. 153v).

Assiste razão ao recorrente quando afirma que este Tribunal Superior admite aplicar os princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade às prestações de contas quando se verifica que o valor divergente absoluto é pequeno, como ocorre na espécie e 
que, ademais, correspondeu a apenas 2,6% do total de recursos arrecadados. É o que se infere:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. 
ELEIÇÕES 2016.

1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível a aprovação das contas com ressalvas quando as 
irregularidades alcançarem montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do ponto de vista 
absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos percentuais - e desde que não esteja evidenciada a má-fé.

2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, 


