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1. O ant. 48 da

IMPROVIDO.

Resolução ISE

n.

23.376/2072

restringe nova intimação do candidato pana se
manifestar quanto ao relatório final das contas
apenas à hipótes€ êm que não tenha sido

oportunizado ao candidato manifestar-se
previamente sobre a irregularidade que ensejou a
desapnovação ou a aprovação com ressalvas das
contas.

omissão quanto ;à arrecadação de recursos
comproflete a regularidade das contas, mornente
quando, em face dê ausência de contabilização,

2. A

não há estimatíva de valores para aferir

a

proporc ional id ade da inregularidade efl relação ao
compnometimento da regularidade das contas, não
cabendo ao julgador atribuir esse vaIor, sob pena

RE 276-34.2972.6.04,0020

-

Classe 30

de incidir em subjetividade no julgamento das
contas e flormente quando cabe ao candidato
demonstrar a regularidade de suas contas.
Precedentes da Corte.

3.

Recurso conheci.do e improvido,

Acondam os I uízes do
Amazonas, por unanimldade,

Tribunal Regional
pelo conhecimento e

aI

Ele

vimento

do rêcurso.
Manaus, 15 de

abril

de 2013.
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LATÓRIO

A Senhora luÍza l4aria Lúcia Gomes de Souza (relatora):
Trata-se de necurso (+1s. 47-63) interposto por ALVINDO SÁ
BARROS contra sentença (fls. 43-45) do llM luiz Eleitoral da
2Oz Zona Eleitoral, no lYunicípio de Benjamin Constant, que

julgou

desaprovadas as contas da campanha eleitonal do
Recorrente, referente às elei.ções municipais de 2012.

Aduz o Recorrente, em prellminar, a nulidade da
sentença por cenceanento de defesa, e, no mérito, que "o
otividode voluntária, pessoqL e díreto do eLeítor en opoio à
condidotura ou q portido poLítico de sua preferênÇÍo ndo
será objeto de contobíLidade d_os dooções à conponhq".
Em contrarrazões,

o órgão ministerial de

primeina

instância pugna pela manutenção da sentença recorrida (fls.
68-72).

Há parecer da lavra do Procurador Regional Eleitoral
pelo conheciflento e improvimento do recurso (fls.77-81).
É

o nelêtório.
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A Senhora luÍza l'laria Lúcia Gomes de Souza (relatora):
De início, cumpre notar que intimado para se manifestar
sobre o refatório pneliminar o Recorrente deixou o prazo
assinado tnanscorrer ín oLbis (fls, 35),

Por outro lado, o art, 48 da

ResoluÇão TSE n,

23,376/2072 restringe nova intimação do candidato para se
flanifestan quanto ao relatório final das contas apenas à
hipótese em que não tenha sido oportunizado ao candidato
manifestar-se previamente sobre a irregulênidade que ensejou
a desaprovação ou a aprovação com .essalvas das contas, o
que não é o caso dos autos, uma vez que, repito, o
Recornente foÍ negularmente intimado pa.a se manifestar
previamente sobne as irregularidades, mas manteve-se inerte,

Pelo exposto, voto, em harmonia com o parecen
ministerial, pela rejeição da preliminar de nulidade da
sentença por cenceamento de defesa.
É como voto.

voTo

i

|4ÉRITO

A Senhora luÍza llaria Lúcia Gomes de Souza (relatora);
No mérito, verifico que, pàra julgar desaprovadas as contas
do Recorrente, a sentença a guo fundamentou-se unicamente na
ausência de contabilização dos gastos con cartazes, conforme
comprovado às fIs. 28-30,
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suas razões recursais, aduz o Recorrente que:

[...] a atividadê voluntária e dirêta dos conhecidos
militantes partidánios. que atuam pon vontâde dê ver o
candidato ou o partido DolÍtico crescen. sem que haiâ
o medo dê êxcêder os limites dê doaçáo e de gâstos.
0ra, Douto Julgador, sE NÃO ExIsTE a

oBRIGATORIEDADE

DE CoNTABTLIZAR TAL SERVIÇo, não existe nâ mesma
sonte, a obrigâtoriêdâde de documentá-10, já que nos
tenmos dâ resolução) essê SERVIç0 VOLUNTÁRIO, possui
câráter de participação do eleitor no pleito, apoiândo
seu candidato dê preferência. (grifos no onigÍnâ1)

oconre que não se questiona a ausência de
contabilização do eventual serviço voluntário na
distribuição ou afixação dos cartazes, e sitn a ausência de
contabÍ1ização da aquisição dos cartazes, uma vez que o
Recorrente declarou em sua prestação de contas tão soflente a
produção de programa de rádio, televisão ou vídeo,
caracterizando a omissão da arrecadação de recunsos.
Por outro lado, deixo de aplican a proporcionalidade,
uma
vez que não tendo o Recorrente contabilizado os
cartazes, não há declaração estimêda de valot para que se
possa avaliar o percentual de compronetimento das contas,
não cabendo, confonme jurisprudência desta corte, ao

julgador atnibuir-1hes valor, sob pena de incidir

em

subjetividade no julgamento das contas (Ac. TRE-AI4 n. 302,
de 6.7O.2OO9, re1. luiz Francisco llaciel do Nascimento) e
considerando que é ônus do candÍdato demonstrar a
regularidade de suas contês (Ac. TRE-Aly n. 265/2O7O, rc!.
luiz Márcio Luiz Coelho de Freitas, DJE 28.06.2070)

Pelo exposto, voto, em harmonia com o
ministerial,

parecer
pelo conhecimento e improvimento do recurso.
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E cono voto. Transitado efl julgado, baixem os autos
juÍzo de origem.

Souza

9ADP 67.782/2072

ao

