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PUBLICADO EM SESSÃO

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

 

ACÓRDÃO

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0607643-98.2018.6.26.0000 - São Paulo - SÃO
PAULO

RELATOR(A): WALDIR SEBASTIAO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR
  

INTERESSADO: ELEICAO 2018 JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR
GOVERNADOR, RODRIGO GARCIA REQUERENTE: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA
JUNIOR

  
Advogado do(a) INTERESSADO:

 Advogados do(a) REQUERENTE: TONY FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA -
SP344868, FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - SP131364

 Advogados do(a) INTERESSADO: CARLOS EDUARDO GOMES CALLADO MORAES -
SP242953, LEANDRO PETRIN - SP259441, FATIMA CRISTINA PIRES MIRANDA -
SP109889, IZABELLE PAES OMENA DE OLIVEIRA LIMA - SP196272, TATIANE DE
OLIVEIRA FLORES - SP346230, FLAVIO HENRIQUE COSTA PEREIRA - SP131364, TONY
FERREIRA DE CARVALHO ISSAAC CHALITA - SP344868, CRISTIANO VILELA DE PINHO -
SP221594

  

Sustentou oralmente as razões dos interessados, o Dr. Flavio Henrique Costa Pereira.

Sustentou oralmente o Dr. Pedro Barbosa Pereira Leite, Procurador Regional Eleitoral
substituto.

 
 

 

EMENTA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE 2018.
CANDIDATO AO CARGO DE GOVERNADOR. DIVERGÊNCIA DE
DADOS. OMISSÃO ENTRE INFORMAÇÕES CONSTANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS CONSTANTES DA BASE DE DADOS
DA JUSTIÇA ELEITORAL. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO QUANTO
À ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA.
PEQUENO VULTO. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM
A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS
COM DETERMINAÇÃO.

 

 

 

 

 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima identificado, ACORDAM, os
Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, por votação unânime,  em  aprovar
as contas com ressalvas e determinação.

 

Assim decidem nos termos do voto do(a) Relator(a), que adotam como parte
integrante da presente decisão.

 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores Carlos Eduardo Cauduro
Padin (Presidente), Waldir Sebastião de Nuevo Campos Junior, Fábio Prieto de Souza;
e dos Juízes Claudia Lúcia Fonseca Fanucchi, Marcelo Coutinho Gordo, Manuel
Pacheco Dias Marcelino e Marcus Elidius Michelli de Almeida.

 

 
 

São Paulo, 12/12/2018.
  

 

WALDIR SEBASTIAO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR

Relator(a)
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Documentos Selecionados

 

 

RELATÓRIO

 

 

Vistos.

 

Trata-se de prestação de contas relativas à campanha de 2018, para o
cargo de governador.

Após o cumprimento de diligências, a Secretaria de Controle Interno – SCI
ofertou parecer conclusivo em que propôs a aprovação das contas com ressalvas (ID
3785501).

A Douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalvas das contas (ID 3843051).

Sobreveio petição do interessado em que presta esclarecimentos,
apresenta documentos e requer a aprovação das contas, sem ressalvas (ID 3905751 a
3905801).

Vistos até o documento ID 3905701.

É o relatório.

 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SÃO PAULO

 

 

GABINETE DO RELATOR WALDIR SEBASTIAO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR 
 

 

REFERÊNCIA-TRE : 0607643-98.2018.6.26.0000

PROCEDÊNCIA : São Paulo -  SÃO PAULO

RELATOR

VOTO nº 4282

: WALDIR SEBASTIAO DE NUEVO CAMPOS JUNIOR 
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INTERESSADO: ELEICAO 2018 JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR GOVERNADOR, RODRIGO GARCIA
REQUERENTE: JOAO AGRIPINO DA COSTA DORIA JUNIOR

 

 

 

VOTO

 

Importa considerar, de início, que não merecem ser conhecidos os
documentos apresentados pelo interessado após a emissão do parecer conclusivo pela
Secretaria de Controle Interno – SCI, tendo em vista que, não se tratando de
irregularidade nova, operou-se a preclusão, a teor do disposto no art. 72, § 1º, da
Resolução TSE n° 23.553/17.

Há que se ressaltar que, após a emissão de parecer conclusivo pelo órgão
técnico, somente será possibilitada a manifestação do interessado nos casos em que for
apontada nova irregularidade sobre a qual não tenha tido oportunidade para manifestar-
se, nos termos do art. 75 da Resolução TSE n° 23.553/17, o que, conforme assinalado,
não é o caso dos autos.

No tocante ao mérito, impõe-se a aprovação das contas, com ressalvas.

A falha consistente na não comprovação do cumprimento do prazo de
entrega do relatório financeiro referente à doação no valor de R$ 325.000,00[1],
realizada pela Direção Estadual do Partido, trata-se de falha que não compromete a
transparência das contas.

Igualmente, no que toca à divergência entre as informações relativas às
despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da
Justiça Eleitoral, evidenciando omissão de despesas, no valor de R$ 287,00[2], constitui
erro formal e merece ser relevada.

De fato, no caso em tela, se realizada uma análise sistemática com a
consideração da quantia que o art. 42, “caput”, da Resolução TSE nº 23.553/2017
estabelece como sendo de pequeno vulto, o valor da irregularidade apresenta-se como
inexpressivo.

O princípio de justiça formal na aplicação judicial do Direito dita o
conformismo com a subsunção fria e mecânica do texto legal ou mesmo da norma que
dele se depreenda ao caso concreto. Ajustada a subsunção, presume-se de modo
absoluto que a solução legal é justa.

A evocação da justiça material, que é veiculada pela regra da
proporcionalidade, não se contenta com o formalismo cego da aplicação da regra ao
caso que lhe constitui o suposto fático. Permite-se que o intérprete proceda a uma
avaliação qualitativa do processo de aplicação da lei, que pode ou não representar a
solução “de Direito”, ou seja, justa em sentido concreto. Mais do que isto, exige-se do
intérprete que, verificando que a solução legal (formalmente justa) não constitui a melhor
(materialmente justa), utilize instrumentais como, justamente, a regra da
proporcionalidade, para promover as devidas adequações.
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Neste contexto, constatando-se que, diante das particularidades do caso
concreto, os valores cardeais do processo eleitoral, a saber, a legitimidade das eleições
e o voto livre e esclarecido, restaram preservados, a aplicação da sanção proposta
apresenta-se, conquanto formalmente justa, materialmente excessiva, e assim
desnecessária. Em casos que tais a aplicação da sanção tem efeito deletério sobre a
legitimidade do exercício da jurisdição, eis que contraria a percepção de justiça que
permeia o senso comum.

Insta consignar, por derradeiro, que, por não estar identificada a origem dos
recursos apontados no item 5 do parecer técnico conclusivo, o candidato deverá recolher
a quantia de R$ 287,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34 da Res. TSE nº
23.553/2017.

Ante o exposto, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
candidato, relativas ao pleito de 2018, e determino o recolhimento da quantia de R$
287,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 34, § 2º, da Res. TSE nº 23.553/2017.

 

 

 

NUEVO CAMPOS

Relator

 

[1] Valor correspondente a 1,73 % da representatividade das doações recebidas, segundo a SCI.

[2] Valor correspondente a 0,015% da representatividade das despesas contratadas, segundo a
SCI.
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Assinado eletronicamente por: WALDIR SEBASTIAO DE NUEVO CAMPOS
JUNIOR
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