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RECURSO ELEITORAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAIúPANHA
ELETTORÀL. ELEIÇÔES 2012, OMISSÁO DE RECURSOS PRóPRIOS
ESTIMÁVEIS EIM DINHE,Ro, CoMPRoMETIIIIENTo DÁ ANÀIISE oAs
CONTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
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A jurispÍldênca desra Cofte é ileÍatva no sentido da possibildadê de

lunlêda de recibos ele loráis âpós â ênlrêgã dá prestâÇãÕ dê contás

2.

lnviabiidâdê

dê

ápicáçáo dôs princíplos

pÍopor.ionâlidade quando

o

da

razoabildade e
ôândidato omilê recurso§ âÍrecadados náo

cáhêndo ao iugâdor atribuÍ válÕres, sob pena de incd r em subjetividáde no
julgamêúo das conlas. PEcedenlês

3. É
4

ôôus do cárdldalo demonslÍar

a

resuhndadê

dê suãs

contâ!

Recurso mnhêc do e p.ov do.

DECIDÊM os Juíze§ do Trbuna Regiona Etêúorat, por unânimdadê e em
consoôânclâ com o paÉceÍ mifisleria, pêlo côôhêômenlo ê provimênrÕ do.êôu6o
nos leÍmos do voto dô Rêrâlôr quê fiõá Íê4ndo pa.te integÍanle destejulgado.
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TÉta+ê dê rêcurso (fls. 133-13q intôeosto peto MlNtsTÉRto PÚBLtco
ElElToRÁL co.trà sêntença (rlÊ. 128-l3l) do Mtt. Juiz da 20". Zona EleitoÍal, no
ilruniclpio de BenFmin ConslanvAM, qúe aprovou @m essalva§ âs conla§ de
Suslenla, em sínlêsê,

a

nécêssidâde dã

Efomá dá senlênçâ sob

os

(i) emissâo de Écibos êlê toEls epós a eleiç.ãoi

(ii) omissão de @cuEo pÉp o estimável em dinheiro, consislenle no uso dê
umã moiocic eta de pÍopÍiedadê do cándidâtoi

Pug.a pê

â

Érorm. dã sentenÇã páB q!ê séjám dêB.provâdâs ás conras

conlràmzôêÊ pelo Recorido

(ís

143-151), sGtenrando o á@Íto da sentença

de pÉo que leria considêrâdo como eros matênãis i.relevanlês no conjunto da

o

d. Prccurâdor Regional EleitoE, em paEcer esôrilo acGtado aos

(as 157-164), opinoú pelo conhecim e nlo epmvimênlodo recuÍso.

eú6
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A

petçào recuEa é lempesliva e preenche os demais pÉsslposlos de
admissbllidade molvo pelo qua dela conheço
No mérlo, ôonludô, náô assistê razáo ao RecoÍenle.

Ao sênrênciâr ô Jrz dà 2A' Zana EleitoÉ
nreguaÍidadês âponlãdas

nopâ

enfrentou lodas as

cons derando-as como

êrcs

rÕmêis

que não tiveram o condão de pÍeludicar a áná isê das conras. a senlençê.âo meÉôe
reparos, po s esrá em consonâncra com a juÍisprudênca desra cone EbiloÍá

de rec

A p meÉ mpbp êdádê ápontâdâ pelo Párgret Eleitom lrâla da êmissão
bo eleloralapós as ele ções Aess6 Íêspeito. esta Conejá se prorunôo! pêlá

posslbidade de pÍeenchmenlo de rccibo eletoEl mesmo após a ertÍega da
preslação dê contas {Ac TRE Alrll n 633/2011, Íe. Juiz Márcio Luz Coelho de

Frêitas, DJE 2992011), sêndo
rempêsrivámenle

.

as

conlãs ÉtúcâdoÍas

apresentadas

opoíun dade paÍatanlo

Ainda que Íornecidos lâÍdamenle tanlo os Íêcibos eleitorais quanlo os
documenlos Íscais apreseniados peo canddato comprovám

â

aÍecadaçáo do

rêcúrso. nãôhávêndô prêjuizô pârâá aôá isê das co.tas.
O oulro lundámêniô áduzidô pe ô Recorênle foique o canddálô dêixô! dê

decaráÍ a aíecâdação de recureo pópro estmável em diôhêiro, consstenle

na

utllzaÇão de uma molociclela durante a campênha
Em suê dêfêsá o Rêcoíêôlê áfirma que não dêclaÍou o Íecurso em virtude

suá uliizáçào pâÉíns pêssoas ê nàô êxcusivâfrênlê de cámpanha

d-cT.rêrá.

â ã ruã

e

endendo

6n.ábt7ã(ão

Compulsando os autos verlfico

qle exislem despesâs .ôm .ombustíve s

nô

lota dê R$ s2s,00 (quinhenlos e v nlê ê cinco Íêâis), quô corêspondem á 130/o (trêzê
por cenlo) das despesas de cámpanha Trata se de ione ndico do usô dâ
molocceta durâ.te â *mpaôhâ !mâ vêz quê nâô holve dec araÇão do uso dos
combusliv66 cóm oulrôs vêicuôs á setoiçô do cândidãlo O cãndidalô. porlânlo.
devêria ter pÍovidenciádo o regislro da doaçâo, nos termos do

an

23 dã no.mã dê

DouiÍa bâódâ restâ inviâblizada a áplcacáo dos pÍincipios da râzoabi dãdê
ê proporconaldade, pÕls não há como avalâr o pêrcêôtualde compÍomêlimênlo dâs

L
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contas, não ebêndo áo julgado.

válor*

-

coníorme ju.spÍudência desla cone

, árblir

omitidos pelo cendidâlô, sob p€ná dê incidíem eubjêlividãdê nojursâhento

dâs contâs (Ac. TREAM n.302, de 6.10.2009, Íel. Juiz Francsco lúaciel do
Dá mesma ioma, é ônus do cardidalo demonslÉÍ a

@nlas (Aô. TRE-AM

n

2651201A,

Bl

Églla

dade de suas

Juiz Márcio Luiz Coêlho dê FÉitãs, DJE

24.6.2010).

êxposto voto, êm hámoniâ com o párec$ inistêriâ], pelo
.onheclmênlô ê prcvimánto do rêcu6q pâB eiohando a senlençá dã primêib

Anle

o

9Éu,julg.rdeaprovad*

ás conras de EOSON RODRIGUES BARBOSA.

Transilâdo em julgado rêmetám-sê os áúos à zôná ElêitoÊ de
PaÉ os registrcs nêe36á o6

lúãnaE

22 dê ábrildê 2013
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