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lnterpôsto por ÁLnrNo GoNçaLVES DE
ÂLBUQUERQUE cont.a sentença (fls. 322-323) da t\t\ )o!z
Eleito.rl da 331 zonâ Elêitora1, no r4unicipio de Tapâúi, quê
julgou aprovadas as contas da campanha eleitoral de r0SÉ
BEZERRA GUEDES, referente às ê1ê1çôês nuni.lpâls dê 2€12.
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côntrãrrazões, o Recorrido pugna pela manutenção
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da

rê.orrida (frs. 336-339).

Há pâ.êcêr ê5c.ito da lavra do Procurador Regional
Éleitoral pelo nãô .ônhê.imêntó dô recurso, em Íâ.ê da
leaitinidade .ecursal (fls. 347-149 ).
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ô rê.o.rente sua Leaitinotia od
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ou interessê Ju.íd1.o nã .eÍorra da dêcisão recorrtda.
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iitê.dependênciâ
relàção lurld'icâ subÉtldà a ãô.ecid(áo iud'c:át

R..Lrrô nãô .ônhê.ido,
(Ac. TRÉ-!ü n. 9a4/20L2, tê7. DêsembarÊadora ària
Pe.pétuo Soco..ô Guêdês rioura, DIE 31.2013).

do

me5nô sentldo RE 22126, publicado no DrÉ de
15.2.2013, e RE 40970, publicado no DIE dê 22.3.2013) ánbos
dã minhã rê1âtoriâ.
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fô.nal o Recofente não
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Pelo exposto, voto, em harnonia

.om

ministêrial, pelo não conhêcinento do rêcu.so,
falta dê lêgltimidade recursal.
É como voto. Trânsitado em jul8âdo. Baixem ôs autos ao
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