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parte da mesma coligação majoritária, o que afastaria, no seu entender, qualquer irregularidade na doação realizada e recebida do partido 
MDB e do candidato eleito ao cargo de Deputado Federal Isnaldo Bulhões Barros Júnior, com recursos provenientes do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC). 

 

Alega que tal omissão contida no Acórdão épeça fundamental para a análise acerca da legalidade da doação realizada. Articula que foram 
estabelecidas duas permissões legais para a distribuição de recursos do FEFC para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos 
partidos: a) caso de inexistência de candidatura própria ou b) quando os partidos fizerem parte da mesma coligação na circunscrição. 

 

Argumenta que o TRE-AL conferiu, de forma desarrazoada, uma interpretação extensiva ao dispositivo do art. 19, §1º da Resolução TSE nº 
23.553/2017 quando fez referência apenas a coligações proporcionais, exigência essa que não está prescrita no dispositivo da resolução. 

 

Finaliza defendendo que a redação do dispositivo éclara e que a omissão se identificaria no presente Acórdão haja vista que não 
considerou a existência da coligação majoritária entre os partidos PRTB e MDB, de maneira que, em havendo COLIGAÇÃO (majoritária e/ou 
proporcional) na circunscrição, épermitido a doação entre partidos de recursos oriundos do FEFC, ora caracterizado no presente caso. 

 

Por outro lado, o embargante sustenta que o Acórdão recorrido fora omisso em relação ao que dispõe o art. 83, §3º, da Resolução 
23.553/2017, que prevê: 

 

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: 

(…); 

§3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de 
Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts. 33 e 34 desta resolução, o órgão partidário e 
os seus responsáveis serão intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização. (grifo nosso) 

 

Assim, alega que admitindo a existência de irregularidade na aplicação dos recursos, a teor do dispositivo acima, deveria ter sido imposta a 
responsabilidade da devolução dos recursos ao órgão partidário e seus responsáveis, o que ensejaria a responsabilidade solidária desses, e 
não a responsabilidade exclusiva do candidato recebedor dos recursos, tal como entendeu esta egrégia corte. 

 

Com vista dos autos, a Procuradoria Regional Eleitoral fundamentou que, partindo da leitura do Acórdão como um todo (relatório, 
fundamentação e conclusão), não se observa a alegada omissão no julgado, pelo que opinou pelo não provimento dos aclaratórios, com a 
manutenção da decisão recorrida (Id. 609063), diante da ausência de vício de omissão, obscuridade ou contradição no julgado. 

 

Éo relatório. 

 

 

VOTO 

 

Trago àapreciação deste Regional embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Breno Couto de Albuquerque 
Melo, candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro –PRTB no pleito de 2018 em face do 
Acórdão TRE-AL nº 12.742 (Id. 490313), que aprovou, com ressalvas, as contas de campanha do embargante e determinou a devolução do 
valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). 

 

Conheço dos embargos de declaração uma vez que foram opostos dentro do prazo de 03 (três) dias previstos no art. 275, §1º, do Código 
Eleitoral, por parte legítima, com interesse na reforma do julgado e subscritos por profissional da advocacia. 

 

Os embargos de declaração, na seara eleitoral, são regidos pelo art. 275, do Código Eleitoral, c/c o art. 1.022, do Código de Processo Civil, 
in verbis: 

 

Código Eleitoral: 

“Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.” 


