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RECURSO ELEITORAL (11548) - Processo nº 0600629-88.2020.6.10.0016 - Itapecuru Mirim -
 MARANHÃO  
 
[Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição das
Contas]
 
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EMERSON SILVA BRITO VEREADOR, EMERSON SILVA
BRITO
 
Advogado do(a) RECORRENTE: EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS - MA0016855 
Advogado do(a) RECORRENTE: EGBERTO MAGNO DOS SANTOS DE JESUS - MA0016855
 
Relator: Desembargador ANGELA MARIA MORAES SALAZAR  
 

 
 

DECISÃO MONOCRÁTICA  
 

  
 

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Emerson Silva Brito, candidato
a vereador pelo município de Itapecuru-Mirim, contra sentença prolatada pelo Juízo da
16ª Zona Eleitoral, que desaprovou prestação de contas do recorrente relativas à
arrecadação e gastos de campanha realizados nas Eleições de 2020.
 

Segundo a sentença (id 9518915), apesar de intimado, o candidato deixou
transcorrer o prazo para sanar as irregularidades, tendo posteriormente apresentado
documentos intempestivamente, de modo que as suas contas foram desaprovadas em
razão de o cheque nominal não estar cruzado, o que impossibilitou o rastreio dos valores
pagos, bem como em razão da não apresentação de extrato bancário comportando todo o
período de campanha eleitoral.
 

Em seu recurso (id 9519165), o recorrente aduz, em síntese, que a
irregularidade exaltada na sentença não impediu a fiscalização da Justiça Eleitoral, pois
teria colacionado aos autos a microfilmagem do cheque emitido, nota fiscal e declaração
do credor, restando atendido o disposto no art. 38, I da Resolução nº 23.607/2019, já que,
embora não tenha cruzado o cheque, nominou o credor, que não o endossou a ninguém,
comprovando que o pagamento fora feito para custear a despesa da nota fiscal; e que por
ser ínfimo o montante gasto, entende que deve ser aplicado, na espécie, o princípio da
proporcionalidade e da razoabilidade.
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Em parecer (id 14207115), a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não
conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
 

Em despacho de id 14488365, determinei a intimação do recorrente para se
manifestar a respeito da preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
 

Em sua manifestação (id 15032315), o recorrente sustentou a inexistência de
lesão ao princípio da dialeticidade, pois o recurso não rebateu a ausência de
apresentação dos extratos bancários de forma proposital, visto que a apresentação do
cheque nominal não cruzado foi o alicerce principal do decisum, sob o argumento de que
a sua desconsideração, em razão do seu montante irrisório, impossibilitaria a
desaprovação das contas, sendo aquele um “segundo apoio sentencial”, de índole
subordinada ao argumento rebatido no recurso, de forma que ao se desestruturar o
primeiro argumento, automaticamente, por se encontrar isolado, desarticularia o
argumento secundário.
 

É o sucinto relatório. DECIDO.
 

Como sabemos, o Código de Processo Civil não admite a impugnação
genérica da decisão, de forma que incumbe ao recorrente expor as razões do pedido de
reforma, com o propósito de invalidar os fundamentos em que esta se assenta. [1]
 

Assim, na petição do recurso, além de demonstrar a presença dos outros
pressupostos (cabimento, legitimidade, interesse, tempestividade, preparo e inexistência
de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer), o recorrente deverá impugnar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
 

Como se vê, a regularidade formal dos recursos demanda a observância da 
dialeticidade, de modo que o descumprimento desse requisito permite a inadmissão do
recurso pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC.
 

No caso em apreço, analisando os autos, verifico que o presente recurso não
merece ser conhecido por ofensa ao postulado da dialeticidade recursal, visto que o
recorrente demonstrou sua irresignação somente quanto a um dos fundamentos da
sentença, qual seja, o não cruzamento do cheque nominal, situação que impossibilitou o
rastreio dos valores pagos.
 

Já em relação ao outro fundamento, a não apresentação de extrato
bancário comportando todo o período de campanha eleitoral, no caso, não houve
qualquer impugnação por parte do recorrente.
 

Quanto à alegação de que essa irregularidade se tratava de um argumento
secundário, sem aptidão para, por si só, ensejar a desaprovação das contas, entendo que
esta não deve prosperar.
 

Com efeito, restou consignado na própria sentença recorrida, que esse vício
possuía gravidade semelhante à primeira (cheque não cruzado), sendo capaz de,
isoladamente, manter a desaprovação de suas contas de campanha, de forma que o
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presente recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica desse
fundamento.
 

Nesse sentido:
 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ELEITORAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. SÚMULA 26 DO TSE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
 
É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta. (art. 932, III,
parte final, do CPC; Súmula nº 26 do TSE). (TRE/AP, Agravo Regimental em Recurso n
28453 - Macapá/AP, Acórdão n 5737 de 09/04/2018, Rel. Hilton Sávio Gonçalo Pires,
Publicação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico - TRE/AP, Tomo 63, Data 12/04/2018, Página
4 - grifei).
 
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. […] REPETIÇÃO DE
ARGUMENTOS. APLICAÇÃO. SÚMULA Nº 26 DO TSE. […] AGRAVO DESPROVIDO. 
 
[…] 2. A regularidade formal dos recursos, conforme doutrina abalizada, demanda a
observância da dialeticidade, que não se considera suprida pela repetição literal de petição
anteriormente aventada e analisada. Ao dever de fundamentação analítica da decisão
judicial corresponde o ônus de fundamentação analítica da postulação (MARINONI,
Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. São
Paulo: RT, 2015, v. 2, p. 154). 
 
3. Descumprido o dever de dialeticidade necessário para se infirmar a decisão
agravada, resta obstado o provimento do agravo interno, por força da Súmula nº 26
do Tribunal Superior Eleitoral. […] (TSE, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº
16742 - Curitiba – PR, Acórdão de 18/08/2020, Rel. Min. Edson Fachin, Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Tomo 172, Data 28/08/2020 – grifo nosso).
 
RECURSO ELEITROAL. ELEIÇÕES 2012. MUNICIPIO DE SANTANA DO IPANEMA.
CARGO DE VEREADOR. REVISÃO DOS QUOCIENTES ELEITORAL E PARTIDÁRIO.
NUMERO DE VAGAS DE VEREADOR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM
RESOLUÇÃO DO MERITO. RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA. AUSENCIA DE
IMPUGNAÇÃO RECURSAL ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS
DO JULGADO. VIOLAÇÃO AO POSTULADO DA DIALETICIDADE. NÃO-
CONHECIMENTO DO RECURSO. (TRE/AL, Recurso Eleitoral n 2017 - /AL, Acórdão n
9956 de 24/03/2014, Relator(a) Frederico Wildson da Silva Dantas, Publicação: DEJEAL -
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas, Tomo 54, Data 26/03/2014, Página 3 –
grifo nosso).
 
Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e

 não conheço do recurso, por ausência de impugnação de todos os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
 

Cumpra-se. Publique-se.
 

São Luís/MA, data e assinatura certificadas pelo sistema
 

 

Desembargadora ANGELA MARIA MORAES SALAZAR
                                                              Relatora
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[1] Donizetti, Elpídio, Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São
Paulo: Atlas, 2017.
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