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20' zE (Bê.janin con.tant)

Àüro. dê RecuÍso Elêtorálêm Prêstacão de
Recorente: luini6nário Público Elêitoral
RecoradorElvas PrÉlêy Graçâ de Souz.

Advog.do: Dr, Jâmêson Damasc.no P. de Menêz.s - oAB/AM 3.339
R.latôr: JulzMárco Antônio Plnto da Costa
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RECURSO ELEITORÁL, PRESÍAÇÃO DE CONTA§, CAMPANIIÂ
FIFITORÁL, ELEIÇóES 2012. OMISSÁO DF RECURSOS PRÓPRIOS
ESTIMÁVEIS FM OINHEIRO, COMPROMETIMENTO DÂ ANÁLEE DAS
CONTÀS. RECI'RSO CONHECIDO E PROVIDO,

1. A juÍisprudênciã desta Conê

é braliva

no senldo da possiblidáde dê

junhda dê recibos eeitorêis após a enlregá da pÍêíaçáo de contas

lnviabilidadô de apicaçáo dos p.incipos da razoabidêdê €
proporconâldadê quandô Õ cândidalo omile rêcuEos aíecâdâdÔs, não

2.

€béndo

ao julgador ánbu Í va

oÉs, sob pênã de incdir em subietiv dade

nÔ

julgám6nlo dãs cônlas PÍecedênlês

3. É

ônus do canddâlo demonslEr

a

Íegu arldáde

4. Recurso conhêcido ê PÍovidô
DEClOElvl os Juízeà do Trbuna Rêqiona

consôrárcã mm ô pare@Í minisleÍia, pefo conh
nos lermos dô vôrô do Relátor. queícaíâzendo pa

salÂ DAs sEssôES oo
AMAZONAS em Manaus
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PODERJUDICIÁRIO
TRIBUNAI REGIONAL ELEIÍÔRAL DO AMÂZONAS

REfATORIO
Tràra§e de €cuÍso (,1s. 117123) inreaosro pelo MlNlsTÉRlo PÚBLlco

ELEIÍOML conlÉ sêntênça 0s 112-115) do rüM J!Ê dá 20r Zona EeitoÉl no
Municlpio dê Benjâm n cónstânuaM, quê âpÍôvôu com ressalvas as cornas de
susleôta, em sl.lêse,
(i) em ssáo de

a nsessiiâde da eioÍma dâ *ôlerça sob

eclbos êleiloÍa

os

s após a êle çáo

(ii) buÍlá às nomâs quô êx gêm quê â doáção dê bens ou

eh dinheÍo sôjám pbdulô da alividade êconômicá do dôâdor

*úiços eslifrávêls

Õu que

integEm seu

(iii) omissáo dê recuÍso píóp o êslimávelem dlnhêÍo @nsistênte no uso dê
umã motoc ceia de pÍopÍiedade do €ndidalo;
Pugna pêlá rêfomâ dãsênt6nÇã pãE

q

uê sêjâm dÉsá prôvádá s ãs contás

cônlrãmzô* pêô Rêôôrido (íê 128-137) sustentando o a@no dasentença
dê pilo que leÍia considêrâdo como eÍos matensis ÍrêloEntês no conlurto dã
O d. PÍocurâdôr Rêgion. ElêitoÉ, êm párecêr êsôrilo á.ostãdo âos âltÕs

(fs. 143 151),opinoupôloôonhêcimênlôêprôvimenlodorecu6o.

PODERJUDICIÁRIO
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A

e pÍêenchê os demas prcssupostos de

petiçáo recuÍsal é lempesiivâ

adfriss bllidade mollvo pe o qual de a conheço
No méílto ássislê Íazão ão RecoÍenle

A

prime râ lmproprêdade aponlaaa pe o

Pálqret

E

eloral iÍata da em ssãô

to esra Codelá §e pronuncou pela
possibildáde dê prêenchimento de recbo eeitoÍa mesmo após a entÍeqa dê
prestação dê conias ( c. TREAI4 n.634/2011, re Ju]z Márco Luz Coêlho de
FÍelas DJE 29.92011), sendo âs coni.6 relifcadoías .presentadas
dê rêc bo e etoralapós ês e e çóes. A essê rêspe

tempestivâmênle á opônunidade pâra lanlo.

Anda que fornecdos lêÍdamenle, tafto os recibos eleitorais qlanto os
documentos iscais apresedados pelo canddatô comprovam ê âÍêcadaÇãÕ dô
recuÍso, não havendo prejulzo parâ ê aôá ise das coniãs
No que lange â doação de

m

ateriê I pub icirá riô

pea pessoa tisca ELolNo

JOSÉ ORAçA SOUZA. sem quê ô obleto doado seja prodLío da alvrdade económjca

susle ada pelo Rêcotrido Em suâ
defesa o *ndidalo afiÍma que o objelo dá doaçáo é êrividáde irfornál do doador
dô doádor, enlendoque deva sêÍâcohida ê lese

quê têria emtido notâ Íscâlâvulsâ pêE fôrmà 2aÍ a doaçâo.

VêÍificô quê con§ta às

Ís.37,

notâ iscât avutsa emtida peo doadoÍ

codendo â dÉc minaçáo do ma1êÍiá doâdo Cofsia. ainda, TêÍmo de Ooâ*o de
bêm êstmávelefr dinheÍo (lls 40/41) que formaizâ a doáÇáô Entendo restãr.tárô
quê ô cânddato não lêvê a nlenÇáo de omtÍ doações Õu bu àr ê egisláÇão
contráÍio pÍovdencou a emissão de recbo

e

etôrá, notâ fiscal avulsa e teÍho ^o
de

c€ssão de foÍma á viâbilzár á àná ise das co.tas de campanhâ.

O ôutro flndâmento áduzdo peto RecÕÍente foique o cand dalo deixo! de
dêcláÍâr â áÍêcadaçáo dê recurso próprio estiúávêt êm diôhêúo cons stentê nâ
uliizáçáô de lma motoc cêlê duÍante a campânhâ
Em sua derêsa ô Rêcoíente aí rma que não declãÍou o Íecurso êm vinude
de sua ut lizâção

p.É fins pessoais

e nào exctusivâmênte de campanha. entendendo

sêr desnêcessáÍiâ a sua contabilzaÇão
Compulsândo os autos verllico que exislêm despesas ôôm ôombusllvêis no

tola de R$ s2s,00

(qu nhentos e vinle e cincô rcâis), quêcôtrêspondem a 24% (vinte
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e quarÍó poÍ cenlo) das despesãs de campanha Traia-se de íorlê ndicio do uso da
moloclcleiã dúrante a ôêmpanha uúa vêz que náo houve declaração do usÔ dos

@mbuslives com oulrÔs veicuÔs a serviço do cânddâlo o.ânddãtÔ. ponânlÔ
deveÍia ler pÍovidenciado ô rêg sto da dôâçâo noslermos do an 23danormadê
Doulra banda Íesta nviabiizâda a aplicaçáo dos prnclpÔs dá Íazoablidade

e p.oporc onâldadê pols nêo há @mo avalid

Õ

pêÍ@nlua de comprometmento das

jugadoÍ

confome jÚ.isprudência desla cone _ alÍibuÍ
vêlores oml dos pe o.ánd dãlo, sob penê de ncdÍ em subjetvldade nolugam€nto
dâs ôonlâs rAc TRÉ-AM n 302 dê 6.10.2009, Íe. Julz Frâncisco Maciel do
contas. não cabe.dô áo

lomâ é ônus do.anddalo demonstraÍ a regulêÍidade de sÚâs
íAc TRE-AM tr 26512a10 @ Juz lv!árc o Lliz Coeho de Freltas DJE
Da mesmá

ôonrâs

28.6 2010)

Ante o exposto votoi êm hêrmona com o paÍecer minsteral. pelo
conhecimento e provim6nto dÔ.ecurso, pâÍâ ÍêformandÕ â sênlençá dê primêirâ
iôsráncájulsárdesápiovadas as contas de ELvls PRESLEY cRAÇa soUzA
Íransitado êm iulgado remetam se os autos à zona EreloÉ de orgem
párá os Íeqislros nêcessérioe

MânâLS 22 deabÍi de 2013

