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do Fundo Partidário nas eleições de 2016, nem emitiu recibo eleitoral com a finalidade indicada nesta prestação de contas. 

Portanto, demonstrado que não houve cerceamento de defesa, rejeita-se a preliminar.

[Grifo nosso.]

Tenho como corretos os fundamentos do acórdão regional, pois as irregularidades apontadas no parecer técnico conclusivo, 

especialmente a atinente às transferências dos valores de R$ 10.000,00 e R$ 100,00, já haviam sido indicadas no parecer 

preliminar, conforme se verifica de trecho do referido relatório citado no voto acima transcrito, e sobre elas o recorrente foi 

intimado para se manifestar.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que: "Não configura cerceamento de defesa a ausência de 

intimação para se manifestar sobre o parecer conclusivo, quando nele não se apontam outras falhas senão aquelas em relação 

às quais o candidato já havia sido intimado e os documentos e argumentos por ele apresentados foram considerados como 

insuficientes para afastar as irregularidades anteriormente detectadas" (REspe  1026-43, rel. Min. Rosa Weber, DJE de 

9.5.2017).

Na mesma linha: "Se o candidato foi anteriormente intimado e teve oportunidade para se manifestar a respeito da 

irregularidade apontada no parecer preliminar, a ausência de intimação sobre o parecer conclusivo não configura violação ao 

art. 51 da Res.-TSE nº 23.406/2014" (AgR-AI 2375-28, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE de 28.4.2016).

O recorrente sustenta também que os embargos de declaração opostos perante a Corte de origem não são protelatórios, 

devendo ser afastada a multa que lhe foi imposta. 

Assiste razão ao recorrente quanto ao ponto. Não visualizo o mencionado intuito protelatório, haja vista se tratar de primeiros 

e únicos embargos opostos na origem, com o objetivo de ver reconhecida omissão quanto à aplicação do art. 30, II e § 2º, da Lei 

9.504/97, bem como ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido: "Não são protelatórios primeiros embargos declaratórios nos quais se apontam temas cuja abordagem aproveita 

aos embargantes, ora recorrentes"  (REspe 120, rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 14.9.2016).

Pelo exposto e nos termos do art. 36, § 7º, do Regimento Interno do Tribunal Superior Eleitoral, dou parcial provimento ao 

recurso especial interposto pelo Diretório Estadual do Solidariedade (SD), tão somente a fim de afastar o caráter protelatório 

dos embargos de declaração opostos perante a Corte de origem, tornando insubsistente a multa aplicada. 

Publique-se.

Intime-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2018.

Ministro Admar Gonzaga

Relator
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DECISÃO

Gustavo Dantas Feijó interpôs recurso especial (fls. 1.209-1.249) em face do acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

(fls. 1.079-1.123) que, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação penal e o condenou como incurso no crime do art. 

324 do Código Eleitoral, com a causa de aumento prevista no art. 327, III, do Código Eleitoral, fixando a pena em 1 ano, 1 mês, e 

15 dias de detenção, convertida em restritiva de direito (prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação) e 

prestação pecuniária de 20 salários mínimos, a serem pagos a entidade pública com finalidade social, além de 23,5 dias-multa, à 

razão de 1 salário mínimo vigente à época dos fatos.

Eis a ementa do acórdão recorrido (fls. 1.079):


