
Ano 2019, Número 048 Maceió, sexta-feira, 15 de março de 2019 Página  47

Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Deve-se considerar, todavia, que a possibilidade de análise desta última documentação se tornou preclusa. 

 

Cumpre registrar, portanto, que o dispositivo que se alegou ter sido contrariado pela decisão enfrentada não foi, sob nenhuma hipótese, 
desrespeitado por esta Corte Regional. 

 

Em absoluto, pode-se afirmar que se valorou o dispositivo em questão em conformidade com a interpretação sistemática da legislação 
eleitoral e processual. 

 

Isso, porque o art. 63, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - que dispõe que quaisquer documentos idôneos podem ser utilizados para a 
comprovação da realização dos gastos de campanha - deve ser interpretado conjuntamente com os arts. 75 a 77, da mesma Resolução, 
que estabelecem o procedimento para a análise das contas e, consequentemente, o momento processual oportuno para a oferta das 
comprovações de realização dos gastos. 

 

Logo, carecem de respaldo legal as argumentações apresentadas, pois não demonstraram que a decisão combatida seria contrária 
àexpressa disposição de lei, limitando-se a expor tão somente a opinião do recorrente com relação ao processo, e asseverando apenas a 
sua insatisfação, com respeito àdecisão combatida. 

 

Vale registrar, ademais, que não houve a comprovação de haver divergência de interpretação da norma entre dois ou mais tribunais 
eleitorais, que permitam aferir a viabilidade dos argumentos lançados no Especial. 

 

Nesse sentido, cumpre lembrar que a observância do postulado da dialeticidade dos recursos, segundo o jurista Fredie Didier Junior, 
implica a necessidade de preenchimento de determinados requisitos formais que a lei exige, observando-se a forma segundo a qual o 
recurso deve revestir-se. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 14ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm. 2017. p. 147) 

 

Portanto, incorre o recorrente na ausência da dialeticidade no recurso ora interposto, uma vez que, no Recurso Especial, faz-se necessária 
a apresentação, sob pena de inadmissibilidade do recurso, da prova da divergência jurisprudencial ou da contrariedade àdisposição de lei. 

 

Desse modo, por não terem sido atendidos os requisitos necessários ao seu seguimento, tenho por INADMISSÍVEL o Recurso Especial 
interposto. 

 

Maceió, 12 de março de 2019.   Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO Presidente 
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