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AGRAVANTE: HELIO DE OLIVEIRA SANTOS

ADVOGADOS: CARLOS HENRIQUE PINTO - OAB: 135690/SP E OUTROS

Ministro Admar Gonzaga

Protocolo: 6.432/2018

DECISÃO

Hélio de Oliveira Santos interpôs agravo de instrumento 

(fls. 257-264) em face da decisão do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (fls. 250-252) que negou seguimento 
a recurso especial eleitoral (fls. 229-236), manejado em desfavor de acórdão (fls. 222-226) que, por unanimidade, deu parcial 
provimento a recurso para reformar parcialmente a sentença do Juízo da 274ª Zona Eleitoral daquele Estado, a fim de reduzir 
para R$ 1.000,00 o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional, atinente a recursos de origem não identificada, mantendo, 
porém, a desaprovação das suas contas referentes às Eleições de 2016, nas quais concorreu ao cargo de prefeito do Município 
de Campinas/SP.

Eis a ementa do acórdão recorrido (fl. 222):

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES DE 2016. DESAPROVAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE 
CONTAS PARCIAIS E FINAL, DÍVIDA DE CAMPANHA NÃO ASSUMIDA E RECURSOS SEM REGISTRO E SEM IDENTIFICAÇÃO DA 
ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUZIR O VALOR RECOLHIDO AO TESOURO NACIONAL.

O agravante alega, em suma, que:

a) é equivocado o fundamento da decisão agravada, segundo o qual não houve prequestionamento da tese referente à 
aplicação dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da insignificância, pois tais postulados devem ser observados 
pela Justiça Eleitoral por formarem o acervo de normas aplicáveis ao processo de prestação de contas, assim como porque o 
acórdão regional consigna que o valor dos recursos de origem não identificada é de R$ 1.000,00, o que afasta a necessidade de 
reexame de prova;

b) o presente caso é semelhante aos paradigmas indicados no recurso especial, pois neles se reconheceu que falha 
correspondente a quantia irrelevante não justifica a desaprovação da  prestação de contas, por aplicação dos princípios que 
norteiam tal espécie processual;

c) a transcrição das ementas dos acórdãos apontados como paradigmas é suficiente para demonstrar a divergência 
jurisprudencial;

d) a não aplicação dos princípios da lisura, da razoabilidade e da insignificância na espécie acarretaria cerceamento de defesa e 
ofensa ao devido processo legal, versando matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, por aplicação do efeito 
translativo do recurso;

e) a análise da alegação atinente à falha material na assunção da dívida de campanha pelo partido político não demanda o 
revolvimento de fatos e provas dos autos, pois a intenção implícita é de que sejam aplicados os princípios da verdade real e da 
transparência na prestação de contas, inclusive porque foi atendida a finalidade da norma.

Requer o provimento do agravo, a fim de que o recurso especial seja submetido ao exame pelo Colegiado.

A douta Procuradoria-Geral Eleitoral, no parecer de 

fls. 280-281v, manifestou-se pelo não conhecimento do agravo.

É o relatório.

Decido.

O agravo é tempestivo. A decisão agravada foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 30.8.2018, quinta-feira, conforme 
certidão à 

fl. 255, e o apelo foi interposto em 3.9.2018, segunda-feira (fl. 257), em petição assinada por advogado habilitado nos autos 
(procuração à fl. 126).

O Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial pelos seguintes fundamentos: a) a análise dos 
argumentos recursais demandaria o indevido reexame do conjunto fático-probatório dos autos; b) não foi realizado o cotejo 
analítico entre o acórdão recorrido e arestos apontados como paradigmas, a fim de fundamentar a alegação de divergência 
jurisprudencial; e c) não houve prequestionamento da tese alusiva à aplicação dos princípios da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da insignificância.

Embora o agravante tenha infirmado os fundamentos da decisão agravada, o apelo não prospera, ante a inviabilidade do 
próprio recurso especial.

O Tribunal de origem manteve a desaprovação das contas de campanha, nos seguintes termos (fls. 224-226):


