Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas
ACORDAO N. 102/2013
EMBARGOS DE DECLARAEA0 NO RECURSO ELEITORAL N. 37933.2012.6.04.0006 — CLASSE 30 — 6 2 ZONA ELEITORAL — MANACAPURU
Relatora
:
Embargante :
Advogados :
Embargado :

Juiza Maria Lucia Gomes de Souza
Robson de Souza Nogueira
Michael Macedo Bessa e outros
Ministerio Publico Eleitoral
EMBARGOS DE DECLARA00. RECURSO ELEITORAL. PRESTA4A0
DE CONTAS. CONTRADICOES. INOCORRENCIA. CONTRADIcA0
INTERNA. AUSENCIA. INDICACAO. ONUS DO EMBARGANTE.
CONTRAD100 INTERNA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se o candidato admitiu que recebeu determinadas doagoes, mas
nao as contabilizou em sua prestacao de contas, clara esta a
omiss5o de receita, nao havendo se falar em presuncao
2. A contradicao a ensejar embargos de declaracao é a contradicao
interna, ou seja, aquela ocorrida no texto da decis5o embargada,
entre as suas proposigees, e nao entre a decisao e a prova dos
autos ou entre a decis5o e a jurisprudencia, na medida em que é
vedada a rediscussao da causa nos aclaratorios. Precedentes da
Corte.
3. E onus do embargante demonstrar com qual trecho do acordao
embargado a conclusao do pr6prio aciirclao sobre determinada
questa° entra em contradicao, sob pena de rejeicao dos
aclaratorios. Precedente da Corte.
4.Embargos rejeitados.
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Acordam os Juizes do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, por
unanimidade, pela rejeicio dos embargos de declarac5o.
Manaus, 20 dg marco de 2013.
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RELATORIO

A Senhora Juiza Maria Lucia Gomes de Souza (relatora): Trata-se de
Embargos de Declaracao (fls. 284-304), coin pedido de efeitos modificativos,
opostos por ROBSON DE SOUZA NOGUEIRA em face do acordao deste Regional
(fls. 274-276), assim ementado na parte ora impugnada:

6. As despesas realizadas pelo candidato majoritario em favor da
campanha eleitoral de candidato proporcional devem ser contabilizadas
na prestacao de contas deste comp doacees do candidato majoritario,
ainda que em uma fracao estimada em dinheiro, haja vista o alegado
beneficio a todos os candidatos proporcionais, inclusive corn a emissao
do correspondente recibo eleitoral, nos termos do art. 26 da Resolocal)
TSE n. 23.376/2011.

8. E

irregular a doacao de jingle para a campanha eleitoral de candidato
sem a comprovacao de que a cloaca° constitui produto do servico ou da
atividade econ6mica do doador.
9. Constituindo o total dos recursos arrecadados de forma irregular em
cerca de 27% do total dos recursos arrecadados na campanha eleitoral,
evidencia-se o comprometimento da regularidade das contas.
10. Recurso conhecido e improvido

Aduz o Embargante que o au:it:ciao embargado incidiu em contradieties em
virtude da ausencia de provas e mera presuncao de ocorrencia de receitas e
despesas e em virtude de que o valor que excedeu o limite de gasto de eleitor
corn a campanha eleitoral neo comprometer a regularidade das contas, bem
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como em virtude da alegada existencia de documento comprobat6rio de que o
jingle doado constitui produto do servigo ou da atividade economica do doador.
E o relatario.

VOTO

A Senhora Juiza Maria Lucia Gomes de Souza (relatora): Nao procede a
primeira contradicao alegada, uma vez que constou expressamente do acOrdao
embargado que:

Nao se trata de mera presuneao de gastos, na medida em que o
Recorrente admitiu que se utilizou da estrutura da campanha do
candidato majoritario [...].

Ora, se o candidato admitiu que recebeu determinadas doacities, mas nao
as contabilizou em sua prestagao de contas, clara esta a omissao de receita.
Em relacao as outras contradicoes alegadas, verifico que o Embargante
nao demonstrou onde elas ocorreram, uma vez que, conforme pacifica
jurisprudencia deste Regional, a contradicao a ensejar embargos de declaracao
a contradicao interna, ou seja, aquela ocorrida no texto da decisao embargada,
entre as suas proposicoes, e nao entre a decisao e a prova dos autos ou entre a
decisao e a jurisprudencia, na medida em que a vedada a rediscussao da causa
nos aclaratorios (Ac. THE-AM n. 857/2012, rel. Juiza Maria LOcia Gomes de Souza,
DJE 28.11.2012; Ac. THE-AM n. 229/2012, rel. Juiz Dimis da Costa Braga, DJE
12.6.2012; Ac. TRE-AM n. 90/2011, rel. Juiz Marcio Luiz Coelho de Freitas, DJE
21.2.2011; Ac. TRE-AM n. 700/2006, rel. Juiz Antonio Francisco do Nascimento,
PSESS 31.8.2006).
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No caso, o Embargante nao demonstra corn qual trecho do acOrdao
embargado a conclusao do pr6prio acord5o sobre determinada questao entra em
contradig5o, sendo essa demonstragao onus do Embargante, sob pena de
rejeigao dos aclaratOrios (Ac. THE-AM n. 811/2012, da minha relatoria, PSESS
15.10.2012).
Pero exposto, voto pela rejeizao dos embargos de declaragao.
Publique-se. Transitado em julgado, baixem os autos ao juizo de origem.

CC

Manaus, 18 de margo de 2013
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
RECURSO ELEITORAL N° 379-83.2012.6.04.0006

VOTO - VISTA

0 JUIZ VICTOR ANDRE LIUZZI GOMES: Senhora
Presidenta, Senhores Membros, trago de volta o presente processo para
a continuidade do julgamento.

Ap6s o voto da eminente relatora, pedi vistas dos autos para
melhor analisar os Embargos de Deelaracao.

0 Embargante, em seu recurso, aduziu que houve
contradicao no Acerdao n° 072/2013 em razao de que esta Corte
considerou a admissao do embargante de que se utilizou da estrutura
do candidato majoritario como omissao de recursos arrecadados, o que
seria mera presuncao de gastos.

Apontou ainda outra contradicao no julgado, no sentido de
que o valor que excedeu o limite de gasto pelo eleitor com a campanha
do Embargante e insignificante, porquanto corresponderia a 0,67%
(zero virgula sessenta e sete porcento) das despesas, o que nao seria
suficiente para comprometer a regularidade das contas, e que ha
documento id6neo nos autos de que o jingle criado constitui produto do
servico do doador.

Do cotejo entre as contradicoes indicadas nos Aclaraterios e
o AcOrdao impugnado, verifica-se que a decisdo analisou varios pontos e
emitiu seu juizo de valor, nao existindo quaisquer contradicoes entre
suas proposicoes e as conclusoes a que hegou.

Dessa forma, inex j1 contradicoes a serem sanadas.
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Na verdade, os Embargos apontam supostos vicios de
julgamento, que nao podem ser revistos pela Corte nesta via, visto que
desafiam o recurso especial para corrigir eventual erro de julgamento.

Por essas r des, acompanha o voto da relatora e voto pela
re . eigao dos Embargos
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