Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

1óti

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze,
procedi à abertura do 20 volupie, à f1.298.
a Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribui

1 -

presente termo.

FK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

b

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 22 de agosto de 2013, junto a estes autos documento protocolizado
sob o n° 20.454/2013, que segue.
Eu,

, Giordana Nunes Bacelar Espinosa, da Seção

de Gerenciamento de dos Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

20.45412013

Partiao i raDainista C r i s t à
20/08/2013-17:38

i iIiiiIII,iiiIilIIIlI!iIIiIiI

A Excelentíssima Senhora
Ministra LUCIANA LOSSIO
INFORMAÇÃO N° 296/2011 - SECEP/COEPA/SCI
PROTOCOLO N° 8.442/2011
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000 - CLASSE 25
PARTIDO POLÍTICO: PTC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, REFERENTE AO EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2010. 1° EXAME.
De ordem. Junte-se.
Após, à COEPA para informar.
Brasilia, 21 de agosto de 2013.

Brasília, 20 de Agosto de 2013.
Renata Dailposso de Azevedo
Assessora

Excelentíssima Senhora Ministra,

Em 19 de agosto de 2011 o Partido ao responder o "ITEM Z" da informação 296 conforme
protocolado sob n°. 18.944/2011 para apresentar relação anual de informações sociais (RAIS)
cumprindo à determinação desse Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, o Partido encaminhou apenas
o recibo das informações ao Ministério do Trabalho e Emprego. Para complementar a
documentação, encaminhamos novamente o recibo juntamente com a RAIS detalhada.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração.

DIVINO OMAR/DO NASCIMENTO
DEILEGADO

SHN Qd. 02, Bloco F Salas 518/520, Ed. Executive Office Tower, Asa Norte, Brasília/DF, CEP 70702-000
Fone/fax 3039-6791 - Telefones: 3039-6382/3034-3167/3037-2161/3039-6774
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldfgmaiI.com
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RAIS - Recibo de entrega de declaração

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

RELA ÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS
ANO-BASE.
Identificação do Estabelecimento
CREA
Razão Social
CNPJ
CEI
CEI Vinculado
CNAE

ARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
22069891000180

)RGANIZACOS POLITICAS
CS QD 08 BLOCO B50 SALAS 1331135,
Endereço
:33 ED. VENANCIO 2000
ASA SUL
Bairro
RASILIA / DF
Cidade/UF
70333-900
CEP
DECLARAÇÃO ENTREGUE
Data
1j02/2011
Quantidades de
vínculos
Coordenação da RAIS

Brasília, 0310312011.
Código de Identificação do Recibo

Para retificar a CNAE, acesse:

p: rasov,br, servc3/ iLe_dentiiccaoaSp

çerior.
1MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

CpÀo\\

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
PROTOCOLO DE ENTREGA VIA INTERNET
ANO-BASE: 2010
IDENTIFICAÇÃO DA DECLARAÇÂO
CREA - CONTROLE DE RECEPÇÃO DE ARQUIVO
CNPJ do PRIMEIRO ESTABELECIMENTO

590501012889

-

32.206.98910001-80

QUANTIDADES

TOTAIS DO ARQUIVO TRANSMITIDO

1

ESTABELECIMENTOS

12

VÍNCULOS

Arquivo recebido via Internet
2110212011 às 11:58
1590690511

5F75.37CD.EOEB.607E.A7C2.5629.2C01 .1487

Atenção: Os Recibos de Entrega das declarações serão disponibilizados para impressão, 5 dias úteis após
a transmissão do arquivo, nos endereços eletrônicos: www.rais.govbr e www.mte.gov.br - opção
'Impressão de Recibo'.
0 número CREA constante neste protocolo, será imprescindível para impressão do recibo pela Internet.

RAS - Relacão
dejnforrnaçes Sociais -Ano-Base 2010
GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02
Relatório Completo do Estabelecimento
Classificação:
Nome do empregado
Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO
CREA:
CNPJ/CEI: 32.206.989/0001-80
Prefixo:
Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Total de Vínculos:
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

00

Logradouro
o SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 1331135
Bairro
ASA SUL
Código
Município
53-00108
BRASI LIA

Número
Complemento
133
ED. VENANCIO 2000
Telefone
61- 3039.6791
Email
ptcnacionaldf@gmail.com

CEP
70333-900
UF
DF
-

o CNAE
9492-5010
Data-Base
.E 05

Descrição do CNAE
Atividades de organizações políticas
Porte
Num. Sócios
Microemoresa

Participante PAT
Serv. Proprio
Adm. de Cozinha
Ref. Convênio
Ref. Transport.
Cesta AIim.
- AIim. Convênio

Não
0%
0%
0%
0%
0%
0%

12

Nat. Juríd.
Descrição da Natureza Jurídica
312-3
Partido Político
Optante Simples
Não

1

W. Trab Benef PAT
<=5 SM
> 5 SM

CNPJ da Entidade Sindical

Centralizadora
Sindical
.
. Associativa
Assistencial
Confederativa
Ldicalizada

Valor Total
0,00
0,00
0,00
0,00

Não

CNPJ/CEI/CPF:
054.731.011-00
Telefone: 61- 3385.0207
azão Social/Nome: OSANO VICENTE DE PAULA
Nome do Responsável:
OSANO VIOCENTE DE PAULA
Data de Nascimento: 05081955
CPF do Responsável: 054.731.011-00
Ií L- Emaii: — pt ,cnacionaldf@gmaii.com
VÍNCULO
PIS: 106.51440.81.2
Nome: ADILSON RIBEIRO DE ASSIS
Nascimento: 27,'03/1 955
Nacionalidade: 10- Brasileiro
o
- Sexo: M
Raça/Cor:
2 - Branca - para a pessoa que se e
Deficiente: O - Não
Ano de Chegada:
Local Trabalho: 33-04557 - RIO DE JANEIRO - RJ
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

CPF: 346.710.807-53
Carteira de Trabalho:
00086371
Série CTPS:
00390
Para uso da empresa:

Data Admissão:
0111012009
Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego ante rio r(reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 2.770,00
Tipo Salário:
1 - Mensal
Horas Semanais40
CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo deVínculo:10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
Alvará: Não
o

'

1)
2)
3)

De
-

Até
-

Remun.
H Extra
, Jan 2.770,00
000
Fev 2.770,00
000
Mar 2.770,00
000
Abr 2.770,00
000
130 Adiantamento 0,00

Motivo
00
00
00
Remun.
2.770,00
2.770,00
2.770,00
2.770,00

Mai
Jun
Jul
Ago
-

ch

CNPJ da Entidade Sindical

'

Sindical
Associativa 1
Associativa 2

1910812013 11:29:37

Qtd. Dias:
000

O

H Extra
000
000
000
000
130 Parcela Final
Valor
0,00
0,00
0,00

Data:
15110/2010
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa caus
Aviso Prévio:
2.770,00

Remun.
Set 2.770,00
Out 1.385,00
Nov 0,00
Dez 0,00
[Out] 2.539,16

H Extra
000
000
000
000
-

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
Férias Indenizadas:
4.308,89
Multa FGTS:
2.289,84
Banco de Horas:
0,00
00
Reajuste Coletivo:
0,00
00
Gratificações:
0,00
00

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado: Não

1

Valor
0,00
000
-

SERPRO

RAIS-RelaçãoAno-Base
Anual de informações Socii -2010
,perio,

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02
Relatório Completo do Estabelecimento
Nome do empregado
Classificação
:
Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

-

VÍNCULO
PIS: 132.42660.27.6
o
gi
.
uj

pilS

Total de Vínculos: 12
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

CREA:
ESTABELECIMENTO
CNPJ/CEI: 32.206.989/0001-80
Prefixo: 00
Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Nome: ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO

Nacionalidade: 10- Brasileiro
Nascimento: 0310611984
2 - Branca - para a pessoa que se e
Raça/Cor:
Sexo: F
Ano de Chegada:
Deficiente: O -Não
Local Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DE
Instrução: 08 - Educação superior incompleta.

CPF: 002.210.451-80
00061714
carteira de Trabalho:
00024
Série CTPS:
Para uso da empresa:

Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego ante rior(reemprego) ou nomeação de s
1 Data Admissão:
0111012008
1 - Mensal
Tipo Salário:
Salário Contratual: 2.050,00
CBO: 411010 -Assistente administrativo
Horas Semanais40
Alvará: Não
Tipo deVinculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
o
G)

E 1)
2)
3)

Motivo
00
00

Até
-

De
-

E

O

00
Remun.
Mal 1.700,00
Jun 2.050,00
Jul 2.050,00
Ago 2.050,00

H Extra
Remun.
000
Jan 1.700,00
Fev 1.700,00
000
000
Mar 1.700,00
Abr 1.700,00
000
0,00
130 Adiantamento -

Qtd. Dias:
000

H Extra
000
000
000
000
13° Parcela Final

NCULO
5: 127.07362.60.5

Remun.
Set 2.050,00
Out 2.050,00
Nov 2.050,00
Dez 2.050,00
[Dez] 2.050,00

H Extra
000
000
000
000

Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

-.

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
0,00
Férias Indenizadas:
0,00
Multa FGTS:
00
0,00
Banco de Horas:
00
0,00
Reajuste Coletivo:
00
0,00
Gratificações:
Valor
0,00
0,00

Não

-

Nome: ANA ESTER BRAGA MARANHA

Nacionalidade: 10 - Brasileiro
Nascimento: 1010811975
2 - Branca - para a pessoa que se e
Raça/Cor:
Sexo: E
Ano de Chegada:
g Deficiente: 0- Não
cL Local Trabalho: 33-04557 - RIO DE JANEIRO - RJ
w Instrução: 08 - Educação superior incompleta.
.'

0,00

CNPJ da Entidade Sindical

Valor
0,00
0,00
0,00

CNPJ da Entidade Sindical
Sindical
Associativa 1
Associativa 2

Data:
Causa: - Aviso Prévio:

CPF: 051.373.897-57
00009980
Carteira de Trabalho:
00108
Série CTPS:
Para uso da empresa:

Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de s
0111212006
Data Admissão:
1 - Mensal
Tipo Salário:
Salário Contratual: 1.320,00
CBO: 411010 -Assistente administrativo
Horas Semanais40
Alvará: Não Tipo deVinculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r

o
E 1)
2)
3)

De
-

Até
- -

H Extra
Remun.
000
, Jan 1.320,00
000
Eev 1.320,00
000
Mar 1.320,00
000
o Abr 1.320,00
0,00
130 Adiantamento-

o

Motivo

Qtd. Dias:

00

000

0

00
Mai
Jun
Jul
Ago

1910812013 11:29:37

--

a Data:

00

Causa: -Avo Prévio:

Remun.
H Extra
Set 1.320,00
000
Out 1.320,00
000
Nov 1.320,00
000
Dez 1.320,00
000
13° Parcela Final--[Dez]- 1.320,00

Remun.
1.320,00
1.320,00
1.320,00
1.320,00

-

0,00

0,00

H Extra
000
000
000
000
-

--

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
0,00
Férias Indenizadas:
0,00
Multa FGTS:
00
0,00
Banco de Horas:
00
0,00
Reajuste Coletivo:
00
0,00
Gratificações:
Valor

CNPJ da Entidade Sindical

Valor
0,00
0,00

CNPJ da Entidade Sindical
o Sindical
õ5 Associativa 1
Associativa 2

E

Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

-

2

0,00
Não

-

SERPRO

Ração Anual de Informações Sociais - Ano-Base 2010
GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02
Relatório Completo do Estabelecimento

RAIS -

Classificação:
Nome do empregado
Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326
ESTABELECIMENTO
CREA:
CNPJ/CEI: 32.206.98910001-80
Prefixo: 00
Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
VÍNCULO
PIS: 122.83268.32.1

Total de Vínculos:
12
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

Nome: ANA PAULA DE ALMEIDA

Nascimento: 1210511970
Nacionalidade: 10- Brasileiro
o
Sexo: E
Raça/cor:
4 - Preta - para a pessoa que se en
Deficiente: O - Não
Ano de chegada:
. Local Trabalho: 33-04557 - RIO DE JANEIRO - RJ
u Instrução: 07 - Ensino médio completo.
10

1 Data Admissão:

0110412010
Tipo de Admissâo2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 700,00
Tipo Salário:
1 - Mensal
Horas Semanais40
CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo deVínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
Alvará: Não
1)
2)

L3

De
-

Até
-

-

-

Remun.
H Extra
0,00
000
000
0,00
0,00
000
700,00
000
Li o Adiantamento 0,00

Jan
' Fev
Mar
Abr

Motivo
00
00
00
Mai
Jun
Jul
Ago

Remun.
700,00
700,00
700,00
700,00

Data:
1511012010
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa caus
Aviso Prévio:
700,00 Remun.
Set 700,00
Out 350,00
Nov 0,00
Dez 0,00
[Out] 466,66

Valor
0,00
0,00
0,00

CNPJ da Entidade Sindical
Associativa 1
Associativa 2

NCULO
3: 136.17088.27.8

Qtd. Dias:
000

H Extra
000
000
000
000
130 Parcela Final

:5 Sindical
c

H Extra
000
000
000
000

o^

Valor
0,00
0,00

Nome: CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61
Carteira de Trabalho:
021
Série CTPS:
Para uso da empresa:

00026936

Data Admissão:
01108/2007
Tipo de Admissãoi - Admissão de empregado no lo. emprego ou nomeação de servidor em caráter
Salário Contratual: 2200,00
Tipo Salário:
1 - Mensal
Horas Semanais40
CIBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo deVíncuk:10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
Alvará: Não

o
E 1)
2)
3)

o

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
Férias Indenizadas:
622,23
Multa FGTS:
385,35
0,00
00
Banco de Horas:
0,00
00
Reajuste Coletivo:
0,00
00
Gratificações

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado: Não

Nascimento: 1810611985
Nacionalidade: 10- Brasileiro
Raça/Cor:
Sexo: F
8 - Parda - para a pessoa que se e
Deficiente: 0-Não
Ano de Chegada:
Local Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF
w Instrução: 09 - Educação superior completa.
.

CPF: 984.086.317-72
Carteira de Trabalho:
00095781
Série cT p s:
00051
Para uso da empresa:

De
-

Até
-

Remun.
H Extra
000
Jan 1.850,00
000
Fev 1.850,00
000
Mar 1.850,00
000
Abr 1.850,00
13° Adiantamento_0,00

o

Motivo
00
00
00
Mai
Jun
Jul
Ago

Remun.
1.850,00
2.200,00
2.200,00
2.200,00

CNPJ da Entidade Sindical

5 Sindical
õ5 Associativa 1
Associativa 2

1910812013 11:29:37

Qtd. Dias:
000

E
W

O

H Extra
000
000
000
000
131 Parcela Final

Data:
Causa: - Aviso Prévio:

Remun.
Set 2.200,00
Out 2.200,00
Nov 2.200,00
Dez 2.200,00
[Dez] 2.200,00

Valor
0,00
0,00
0,00

0,00

H Extra
000
000
000
000

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
Férias Indenizadas:
0,00
0,00
Multa FGTS:
00
Banco de Horas:
0,00
00
0,00
Reajuste Coletivo:
0,00
00
Gratificações:

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

3

Valor

0, 00
coo
Não

SERPRO

.RAIS - Relação Anual de -1 - nformações Sociais - Ano-Base 2010
,jperio,.
GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02
Relatório Completo do Estabelecimento

Classificação:
Nome do empregado
Maiores esclarecimentos : Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326
Total de Vínculos: 12
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

ESTABELECIMENTO
CREA:
CNPJ/CEI: 32.206.98910001-80
Prefixo: 00
Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
VÍNCULO
PIS: 129.20876.27.0

Nome: DANIEL CUNHA DE MIRANDA

Nacionalidade: 10- Brasileiro
Nascimento: 19/08/1 984
o
Raça/Cor:
Sexo: M
4 - Preta - para a pessoa que se en
tu
Ano de Chegada:
Deficiente: O - Não
Local Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF
w jstrução: 07 - Ensino médio completo.

CPF: 997.312.821-49
00093976
Carteira de Trabalho:
00020
Série CTPS:
Para uso da empresa:

Data Admissão:
0110412009
Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de s
Tipo Salário:
Salário Contratual: 1.850,00
1 - Mensal
CBO: 782305 - Motorista de carro de passeio
Horas Semanais40
Alvará: Não
Tipo deVínculo:1O- Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídicapor contrato de trabalho r

.
.1

E 1)
2)
3)

De
-

Motivo
00
00
00

Até
-

.

Remun.
H Extra
1.500,00
000
1.500,00
000
1.500,00
000
1.500,00
000
0,00
L13° Adiantamento -

Jan
' Fev
Mar
Abr

Mai
Jun
Jul
Ago

Remun.
1.500,00
1.850,00
1.850,00
1.850,00

CNPJ da Entidade Sindical
:5

dical
LA sociativa 1
sociativa 2

Qtd. Dias:
000

E
0

O

H Extra
000
000
000
000
130 Parcela Final

Data:
Causa: - Aviso Prévio:

Remun.
Set 1.850,00
Out 1.850,00
Nov 1.850,00
Dez 1.850,00
[Dez] 1.85000

Valor
0,00
0,00
0,00

0,00

H Extra
000
000
000
000

-

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
0,00
Férias Indenizadas:
0,00
Multa FGTS:
0,00
00
Banco de Horas:
00
0,00
Reajuste Coletivo:
00
0,00
Gratificações:

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

Valor
0,00
0,00

Não

ÍNCULO
Nome: JANAINA DA TRINDADE ALVES
Nacionalidade: 10-Brasileiro
Nascimento: 1510111979
Raça/Cor:
2 - Branca - para a pessoa que se e
i Sexo: F
Ano de Chegada:
Deficiente: O - Não
cL Local Trabalho: 53-00108 - BRASILIA -DF
w Instrução: 08 - Educação superior incompleta.
S: 129.74470.27.2

CPF: 866.780.271-91
Carteira de Trabalho:
00016
Série CTPS:
Para uso da empresa:

00032182

Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de s
0210512009
Data Admissão:
Tipo Salário:
1 - Mensal
. Salário Contratual: 1.050,00
CBO: 422105- Recepcionista, em geral
Horas Semanais40
Alvará: Não
i Tipo deVinculo:1 O - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
o
De
Motivo
Qtd. Dias:
Até
E
Data:
000
00
E 1)
Causa:
-00
2)
G)
O
Aviso
Prévio:
0,00
00
3)
o^
Im

o

o

Remun.
H Extra
000
Jan 800,00
000
Fev 800,00
000
Mar 800,00
000
Abr 800,00
0,00
130 Ad i antamento -

Remun.
Mai 800,00
Jun 1.050,00
Jul 1.050,00
Ago 1.050,00

CNPJ da Entidade Sindical
õ5

Sindical
Associativa 1
Associativa 2

19/0812013 11:29:37

H Extra
000
000
000
000
131 Parcela Final

Remun.
Set 1.050,00
Out 1.050,00
Nov 1.050,00
Dez 1.050,00
[Dez] 1.050,00

Valor
0,00
0,00
0,00

H Extra
000
000
000
000

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
0,00
Férias Indenizadas:
0,00
Multa FGTS:
00
0,00
Banco de Horas:
00
0,00
Reajuste Coletivo:
00
0,00
Gratificações:

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

4

Valor
0,00

000
Não

SERPRO

RAIS - RelaçipAnual de Informações Sociais - Ano-Base 2010
GDRAIS - Gerador de Declaração IRAIS - Versão: 2010.O
Relatório Completo do Estabelecimento
Classificação:
Nome do empregado
Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326
ESTABELECIMENTO
CREA:
CNPJ/CEI: 32.206.989/0001-80
Prefixo: 00
Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
VÍNCULO
PIS: 127.04218.54.6

Total de Vínculos:
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

Nome: LETICIA BARBOZA ALVES DA SILVA

Nascimento: 02/0611977
Nacionalidade: 10- Brasileiro
o Sexo:
F
Raça/Cor:
8 - Parda - para a pessoa que se e
Deficiente: 0-Não
Ano de Chegada:
Local Trabalho: 33-04557 - RIO DE JANEIRO - RJ
w {jistrução: 08_-_Educação superior incompleta.

CPF: 085.532.087-70
Carteira de Trabalho:
00021806
Série CTPS:
108
Para uso da empresa:

Data Admissão:
01/0912009
Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego ante rio r(reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 2.05000
Tipo Salário:
1 - Mensal
Horas Semanais40
CBO: 411010- Assistente administrativo
Tipo deVínculo:10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
Alvará: Não

1j

De
1)
2)
3)-

Até
-

Remun.
H Extra
Jan 1.320,00
000
000
Õ Fev 1.320,00
Mar 1.320,00
000
o Abr 1.320,00
000
130 Adiantamento 0,00

Motivo
00
00
00
Mai
Jun
Jul
Ago

Remun.
1.320,00
1.32000
1.320,00
1.320,00

a)

0

H Extra
000
000
000
000
130 Parcela Final

Data:
Causa: - Aviso Prévio:

Remun.
Set 1.320,00
Out 2.050,00
Nov 2.050,00
Dez 2.050,00
[Dez] 2.050,00

Valor
0,00
0,00
0,00

CNPJ da Entidade Sindical
5 Sindical
c
c Associativa 1
' Associativa 2

'ÍNCULO
S: 190.05370.79.6

Qtd. Dias:
000

H Extra
000
000
000
000

.

o

Valor
0,00
0,00

Não

Nome: PAULO VICTOR QUEIROZ DE SOUZA
CPF: 094.643.547-20
Carteira de Trabalho:
00987202
Série CTPS:
00143
Para uso da empresa:

Data Admissão:
0110912010
Tipo de Admissãoi - Admissão de empregado no lo, emprego ou nomeação de servidor em caráter
Salário Contratual: 2.800,00
Tipo Salário:
1 - Mensal
Horas Semanais40
CBO: 241040- Consultor jurídico
Tipo deVínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado -a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
Alvará: Não
1)
2)
3)

De
-

o Remun,
Jan 0,00
Fev 0,00
Mar 0,00
o Abr 0,00
130 Adiantamento

Até
HExtra
000
000
000
000
0,00

Motivo
00
00
00
Mai
Jun
Jul
Ago

Remun,
0,00
0,00
0,00
0,00

CNPJ da Entidade Sindical

(U

o

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
Férias Indenizadas:
0,00
Multa FGTS:
0,00
Banco de Horas:
0,00
00
Reajuste Coletivo:
0,00
00
Gratificações:
0,00
00

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

Nascimento: 18/12/1981
Nacionalidade: 10 - Brasileiro
Sexo: M
Raça/Cor:
2 - Branca - para a pessoa que se e
' Deficiente: 0- Não
Ano de Chegada:
Local Trabalho: 33-04557 - RIO DE JANEIRO - RJ
w Instrução: 09 --Educação superior completa.

g

0,00

Sindical
Associativa 1
Associativa 2

1910812013 11:29:37

Qtd. Dias:
000

Data:
Causa: - Aviso Prévio:

H Extra
000
000
000
000
13° Parcela Final

Remun.
Set 2.800,00
Out 2.800,00
Nov 2.800,00
Dez 2.800,00
[Dez] 933,32

Valor
0,00
0,00

H Extra
000
000
000
000

0,00
Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
Férias Indenizadas:
0,00
Multa FGTS:
0,00
Banco de Horas:
0,00
00
00
Reajuste Coletivo:
0,00
Gratificações:
0,00
00

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado: Não

5

Valor
0,00
0,00

SERPRO

RAIS -Relação AnuaI4eJnformaçes Sociais - Ano-Base 2010
GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02
Relatório Completo do Estabelecimento
Classificação:
Nome do empregado
Maiores esclarecimentos: Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

2 .

Total de Vínculos: 12

CREA:
ESTABELECIMENTO
CNPJ/CEI: 32.206.98910001-80
Prefixo: 00
Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
VÍNCULO
PIS: 144.49116.27.1

per/0

CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

Nome: ROSIANNE SILVA FURTADO

Nacionalidade: 10- Brasileiro
Nascimento: 01109/1 988
o
Raça/Cor:
2 - Branca - para a pessoa que se e
Sexo: F
Ano de Chegada:
g Deficiente: O - Não
DF
Local Trabalho: 53-00108 - BRASILIA
w Instrução: 09 - Educação superior completa.

CPF: 736.690.401-53
00016913
Carteira de Trabalho:
00025
Série CTPS:
Para uso da empresa:

Tipo de Admissãoi - Admissão de empregado no lo. emprego ou nomeação de servidor em caráter
1 - Mensal
Tipo Salário:
alário Contratual:
C130:
411010
Assistente
administrativo
Horas
Semanais40
.6
Alvará: Não
ipo deVinculo:10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
o
Motivo
Qtd. Dias:
Até
De
E
w
Data:
00
000
E 1)
Causa: - 00
i 2)
e
Q Aviso Prévio:
0,00
00
3)
o [Data Admissão:

o

01/02/2010
1.500,00

Remun.
H Extra
Jan 0,00
000
Fev 1.500,00
000
Mar 1.500,00
000
000
Abr 1.500,00
0,00
130 Adiantamento -

e

Mai
Jun
Jul
Ago

Remun.
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00

CNPJ da Entidade Sindical
Sindical
Associativa 1
Associativa 2

'

H Extra
000
000
000
000
131 Parcela Final

Remun.
Set 1.500,00
Out 1.500,00
Nov 1.500,00
Dez 1.500,00
[Dez] 1.500,00

Valor
0,00
0,00
0,00

H Extra
000
000
000
000

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
0,00
Férias Indenizadas:
0,00
Multa FGTS:
00
0,00
Banco de Horas:
00
0,00
Reajuste Coletivo:
00
0,00
Gratificações:

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

Valor
0,00
0,00

Não

'ÍNCULO

Nome: VIVIANE ARAUJO SILVA
10-Brasileiro
Nacionalidade:
Nascimento: 1311111983
1
8 - Parda - para a pessoa que se e
Raça/Cor:
F
Sexo:
1
Ano de Chegada:
Deficiente: 0- Não
Local Trabalho: 53-00108 - BRASILIA - DF
w Instrução: 07 - Ensino médio completo.
IS: 130.95993.27.6

CPF: 003.572.961-92
00050499
Carteira de Trabalho:
00020
Série CTPS:
Para uso da empresa:

Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de 5
1 - Mensal
Tipo Salário:
. Salário Contratual:
CBO: 411010 - Assistente administrativo
Horas Semanais40
1 Tipo deVínculo:10 -Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r Alvará: Não—
o
De
Motivo
Qtd. Dias:
Ate
1
E
Data:
000
00
1)
El
Causa: -00
2)
e
ei
0,00
0 Aviso Prévio:
00
L3 )
o
M ^ Data Admissão:

o

0310912007
1.550,00

Remun.
H Extra
000
Jan 1.200,00
000
Fev 1.200,00
000
Mar 1.200,00
000
Abr 1.200,00
0,00
130 Adiantamento -

Remun.
Mai 1.200,00
Jun 1.550,00
Jul 1.550,00
Ago 1.550,00

CNPJ da Entidade Sindical
5 Sindical
c
Associativa 1
Associativa 2

c

19/0812013 11:29:37

H Extra
000
000
000
000
131 Parcela Final

Remun.
Set 1.550,00
Out 1.550,00
Nov 1.550,00
Dez 1.550,00
[Dez] 1.550,00

H Extra
000
000
000
000

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
0,00
Férias Indenizadas:
0,00
Multa FGTS:
00
0,00
Banco de Horas:
00
0,00
Reajuste Coletivo:
00
0,00
Gratificações:

CNPJ da Entidade Sindical

Valor
0,00
0,00
0,00

Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

6

Valor
0,00
0,00

Não
SERPRO

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base 2010
GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02
Relatório Completo do Estabelecimento
Classificação:
Nome do empregado
Maiores esclarecimentos : Central de Atendimento da RAIS
Fone: 0800-7282326

ESTABELECIMENTO
CREA:
CNPJ/CEI: 32.206.98910001-80
Prefixo: 00
Razão Social: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
VÍNCULO
PIS: 129.94989.93.1

4
F.

Total de Vínculos: 12
CEI Vinculado:
Para uso da empresa:

Nome: WALDIR VIEIRA DA SILVA JUNIOR

Nascimento: 1610611980
Nacionalidade: 10- Brasileiro
o
Sexo: M
Raça/cor:
4 - Preta - para a pessoa que se en
m
Ano de chegada:
a Deficiente: O - Não
Local Trabalho: 33-04557 - RIO DE JANEIRO - RJ
w Instrução: 07 - Ensino médio completo.

cPF: 080.076.027-12
Carteira de Trabalho:
00039813
Série cTPS:
00138
Para uso da empresa:

Data Admissão:
0111012009
Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego ante rior(reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 700,00
Tipo Salário:
1 - Mensal
, Horas Semanais40
CBO: 782305 - Motorista de carro de passeio
Tipo deVinculo:10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r
Alvará: Não
E 1)
2)
3)

De
-

Até
-

Remun.
H Extra
Jan 700,00
000
Fev 700,00
000
Mar 233,33
000
Abr 0,00
000
130 Adiantamento coo
o

Motivo
00
00
00
Mai
Jun
Jul
Ago

Remun.
0,00
0,00
0,00
0,00

CNPJ da Entidade Sindical

5 Sindical
c5 Associativa 1
Associativa 2

1910812013 11:29:37

Qtd. Dias:
000

RM
CE

H Extra
000
000
000
000
13° Parcela Final
Valor
O 00
0,00
0,00

Data:
1010312010
Causa: 21 - Rescisão sem justa causa por iniciativa do empre
Aviso Prévio: - 0,00
-

Remun.
Set 0,00
Out 0,00
Nov 0,00
Dez 0,00
[Mar] 116,67

H Extra
000
000
000
000

Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
Férias Indenizadas:
388,88
Multa FGTS:
0,00
Banco de Horas:
0,00
00
Reajuste Coletivo:
0,00
00
Gratificações:
00
- 0,00

CNPJ da Entidade Sindical
Confederativa
Assistencial
Sindicalizado:

7

Valor
0,00
0,00

Não

SERPRO

(f- Ffs,

JH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 22 de agosto de 2013, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Relator(a), em face da Petição de f 1. n° 286
sob protocolo (n° 20.616/2013).

Estelia Mara Gontijõ\ittar
Chefe da SEDAP/CRDI
da Ministra lu na Lóssio
Recq)pido em

E

De ordem.
A COEPA, para informar.
Brasília, ,) ).
.2013.
1
Renata Daliposso de Azevedo
Assessora

Fs .______

*
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA
Aos 23 de Agosto de 2013, faço remessa destes autos à Coordenadoria de
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEP

Estelia Mara GontijoE
Chefe da SEDAP/CP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESPACHO DO COORDENADOR DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS
Prestação de Contas n° 714~68

Em 27 de agosto de 2013.

1.

Retornam os autos para informação dessa unidade depois de juntada da

Relação Anual de Informações Sociais (Rais) pela agremiação.
2.

O cotejamento das informações constantes da cópia do despacho às fís.

270 - 273 com aquelas declaradas na Rais permite concluir que os recursos recebidos por
ou tendo como favorecidos Diego Almeida Tourinho e Ignez Sampaio Tourinho não
decorreram de relação de vínculo empregatício e que inexiste vínculo empregatício com
Túlio Raniiro Sampaio Tourinho e Vera Lúcia Sampaio Tourinho.
3.

Ressalta-se que as informações se basearam na documentação apresenta-

da pelo partido e que a prestação de contas ainda não foi julgada.
4.

Retorno os autos para ciência do relatado.

THIAGO BERGMANN DE QUEIROZ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

o

1

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000
TERMO DE RECEBIMENTO
Aos 30 de agosto de 2013, estes autos foram recebidos da
000rdenadoria de Exam? de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA).
Eu,
, José Wilton Alves Freire, da Seção de
Gerenciamento d'é'ados Partidários - SEDAP, lavrei este termo.

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 30 de agosto de 2013, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Relator(a).
yosé Wiün
Chefe

oa SEDAP
d

Estella Mara)Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI

ó

Mi
EZZ3
Gabinete da

r<
(F,s31
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIARIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE RECEBIMENTO
Aos 9 de setembro de 2013, estes autos foram recebidos do Gabinete da
Exma. Sra. MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Relatora.
Eu,
de Gerenciamento de

6a

, Giordana Nunes Bacelar Espinosa, da Seção
dos Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

CERTIDÃO
Certifico que a decisão de fl. 314-315 foi encaminhada ao Diário de
Justiça Eletrônico para publicação, em 11 de setembro de 2013.
Aos 9 de setembro de 2013, eu, : , Giordana Nunes Bacelar
Espinosa, da Seção de Gerenciamento de Daèlos Partidários (SEDAP), lavrei esta
certidão.

1

j
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-682011.6.00.0000 - DISTRITO FEDERAL
(Brasília)
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Requerente: Partido Trabalhista Cristão (PTC) - Nacional,

por

seu delegado

DECISÃO
O Partido Trabalhista Cristão (PTC), por meio de seu presidente,
renova pedido de emissão de certidão, nos autos da PC n° 714-68/DF,
referente ao exercício financeiro do 2010, que comprove a existência, ou não,
de vínculo empregatício de Ignez Sampaio Tourinho, Túlio Ramiro Sampaio
Tourinho, Vera Lúcia Sampaio Tourinho e Diego de Almeida Tourinho com a
agremiação partidária; e se percebem "remuneração paga com recursos do
Fundo Partidárid' (ti. 286).

^>

Indeferi pedido semelhante, em 15.8.2013, diante da inviabilidade
técnica da emissão da certidão solicitada, porquanto ausente nos autos
documentação idônea a respaldá-la (f is. 278280).
O partido traz aos autos documentação complementar (f Is. 286308).

É o breve relatório.
Decido.

PC n° 714-68/DF

Colho da informação da Coordenadoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias (Coepa), setor técnico desta Corte:
1. Retornam os autos para informação dessa unidade depois de
juntada da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) pela
agremiação.

'

2. O cotejamento das informações constantes da cópia do
despacho às fls. 270-273 com aquelas declaradas na Rais permite
concluir que os recursos recebidos por ou tendo como favorecidos
Diego de Almeida Tourinho e Ignez Sampaio Tourinho não
decorreram de relação de vínculo empregatício e que inexiste
vínculo empregatício com Túlio Ramiro Sampaio Tourinho e Vera
Lúcia Sampaio Tourinho.
3. Ressalta-se que as informações se basearam na documentação
apresentada pelo partido e que a prestação de contas ainda não foi
julgada. (Fl. 311)

Assim, defiro o pedido, e determino a expedição de certidão nos
termos da informação prestada à fl. 311.
Publique-se.
Brasília, 4 de setembro de 2013.
Ministra LJ4 i na Lóssio
Relatkra

7

Frs -

L11
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO EM CARTÓRIO
Certifico que o Senhor Daniel S. Tourinho, Presidente Nacional do
Partido Trabalhista Cristão (PTC), compareceu a esta Secretaria, nesta data,
ocasião em que foi intimado da decisão de fls.<,

1/i nos termos dos artigos 235 e

238 do Código de Processo Civil.
Aos 10 de setembro de 2013, eu ,

a

QUW , José Wilton Alves

Freire, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta
certidão, a seguir rubricada pelo referido representante partidário.

c
Daniel S. Tourinho
Presidente Nacional

f

:)

If As-•

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que a decisão de 4.9.2013, fis. 314-315, foi publicada no Diário
da Justiça Eletrônico (DJe) n° 174 de 11 de setembro de 2013, pág. 4-5.
Aos 11 de setembro de 2013, eu,
Lunardi Motta, da Seção de Gerenciamento f
esta certidão.

2\

, Rosalba Cristiane
dos Partidários (SEDAP), lavrei

.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

\.A Dl

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA
Aos 11 de setembro de 2013, faço remessa destes autos à Coordenadoria
de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA), para cumprimento de
decisão de 4.9.2013, fis. 314-315.

II

Estelia Mara GontijoChefe da SEDAP/CP

oi

çk\J ' ç

5i

cC

Gk

J\ Q

çi

Y\ /1Â3

-

Thago Bergmann de

elroz

Coordenador de Exame
Eleitorais e F
'á,-.

,ntas
COEPA

4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CERTIDÃO

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, Coordenador de Registros Partidários,

Autuação e Distribuição da Secretaria Judiciária (SJD) do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), em atendimento ao requerido pelo PARTIDO TRABALI-IISTA CRISTÃO
(PTC), por meio de seu presidente, Senhor Daniel Sampaio Tourinho, nos protocolos
13.487/2013 e 13.847/2013 (juntados à Prestação de Contas n°
714-68.2011.6.00.0000) - acerca da existência ou não de registro, na referida prestação

6

de contas, "dos nomes de Ignez Sampaio Tourinho, Túlio Ramiro Sampaio Tourinho,

Vera Lúcia Sampaio Tourinho e Diego de Almeida Tourinho como empregados do
Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão e com remuneração paga com
recursos oriundos do Fundo Partidário", CERTIFICA a existência, no referido
processo, dos despachos de 27 de junho (fls. 257 a 260) e 27 de agosto de 2013 (fl.
311), ambos da Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias, bem

como das decisões de 15 de agosto (fls. 278-280) e 4 de setembro de 2013 (fls.
314-315), da Exma. Sra. Ministra Luciana Lóssio, Relatora, que passam a integrar esta
certidão.
O referido é verdade e dou fé, reportando-me ao que consta nesta Secretaria. Aos
doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, às dezoito horas, nesta
cidade de Brasília/DE, eu• >, Reivaldo Pereira Vinas, servidor da Seção de
Gere 4iajMiento de Dados Partidárjos (SEDAP, lavrei esta certidão, que vai visada por
Este11/Ionti j o Bittar, Chefe da SEDAP, e, adiante, subscrita pelo Coordenador
da CPADÏ

(

L1

ALESSANDI RO RIGUES DAtOSTA

Cø'ordenador da CPADI

c11
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Informação n° 99/2013-SEDAP/GPADI/SJD
Assunto: Solicitação de certidão. PTC.

Senhor Coordenador,

41

1.
Cumprida a determinação do despacho de fis. 314-315, da Exma. Sra.
Ministra LUGIANA LÓSSIO, Relatora, nos termos da certidão de 12 de setembro de
2013 (cópia nos autos às fis. 319), sugiro a conclusão do processo à Relatoria, para
prosseguimento.
2.

A certidão objeto do pedido permanece nesta Seção de Gerenciamento de
Dados Partidários no aguardo de retirada pelo interessado.

Brasília, 13 de setembro de 2013.

Lv

(I

Reivaldo Virias
Analista Judiciário

Estelia Mara Go'jc\ Bittar
Chefe da SEIIiÀP

De acordo.
A Exma. Senhora Ministra LUCIANA LÓSSIO, Relatora.
Brasília, 1 de setembro de 2013.

Ales sand'Rodrigueda Costa
Colenador da GPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 13 de setembro de 2013, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Relator(a).

AIessa9Rorigues dta
C,'ordenador da CPADI

De ordem.

À COE PA para prosseguir na análise das
contas.
Brasília, 17de setembro de 2013.

Renata Daliposso de Azevedo
Assessora

bnete da Ministra Luciana Lóssio
Recebido em
11
Assinatura

2}1

4.

As.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA
Aos 18 de setembro de 2013, faço remessa destes autos à Coordenadoria
de Exame de Contas Eleitorais e Partáris (COEPA).
s
oC%4e
'

da
da
S

Estela Mara Gontijo Bittar
Chefe da SEDAP/CPADI
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Thago 8ergmaiü de ')ueiro
Coordenador de Exame d onta
Eleitorais e
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLOS Nos 25.29212013 e 25.29312013
Referente à PC n° 714-68

Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Requerentes: Vera Lúcia Sampaio Tourinho e Tulio Ramiro Sampaio Tourinho
DESPACHO
Cuida-se de requerimentos formulados por Vera Lúcia Sampaio
Tourinho e Tulio Ramiro Sampaio Tourinho, nos autos da PC n° 714-68, no qual
renovam o pedido de emissão de certidão que comprove a existência ou não de
vínculo empregatício com o Partido Trabalhista Cristão (PTC).
Compulsando os autos, verifico que já proferi decisão deferindo o
pedido dos requerentes e determinado a expedição de certidão nos termos de fl.31 1.
Observo, ainda, que a Secretaria Judiciária certificou nos autos que a
certidão solicitada encontra-se à disposição dos requerentes.
Junte-se.
Publique-se.
Brasília, 4 de outubro de 2013.
Ministráïa
atora

iô

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Em 10 de outubro de 2013, junto a estes autos documentos
protocolizados sob os fl°5. 25.292/2013025.293/2013, que seguem.
Eu,

/

'

, Reivaldo Vinas, da Seção de Gerenciamento
de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
25.29212013
0 3 11012013-15 : 0 5
I

EXMA.SRA. MINISTRA LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO
DD. Relatora PC no. 71468 - PRESTAÇÃO DE CONTAS UF: DF

TULIO RAMIRO SAMPAIO TOURINHO, brasileiro, solteiro,
identidade RG 11 0 . 3002611 - IFP/RJ, CPF n°. 276478707/34 funcionário público do Senado
Federal residente no SCLN 403, Bloco A, Apto. 104 - Brasília - DF, CEP: 70835-510 vem,
respeitosamente, com fundamento no art. 50 XXXIII, da Constituição Federal e nos artigos 100 e
110 da Lei n° 12.527 de 18 de Novembro de 2011 expor e requerer o seguinte:
Em matéria veiculada na edição de 09/06/2013 do jornal "O
GLOBO", fls. 1 e 3, o jornalista Chico de Gois informa que nos autos da prestação de contas PC
no. 71.468 do Partido Trabalhista Cristão, referente ao ano de 2010, figuro como empregado do
Diretório Nacional do referido Partido e com remuneração paga com recursos provenientes do
Fundo Partidário. DINHEIRO PÚBLICO, portanto;
Assim, requeiro à Vossa Excelência, CERTIDÃO, informando se o
nome de TÚLIO RAMIRO SAMPAIO TOURINHO consta, realmente, nos autos do processo
PC n°. 71.468, corno empregado do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão e com
remuneração paga com recursos oriundos do Fundo Partidário;

Temos em que,
Pede-se deferimento.
Brasília, 25 de Setembro de 2013.
/((
TULIO RAMIR SAMPAIO TOURINHO

EXMA.SRA. MINISTRA LUCIANA CHRISTINA GUIMARÃES LÓSSIO
DD. Relatora PC n o. 71468 - PRESTAÇÃO DE CONTAS UF: DF

VERA LÚCIA SAMPAIO TOURINIIO, brasileira, solteira, identidade RG no. 364198 SSP/SE, CPF n°. 261927567/91 funcionária pública aposentada, Escola Técnica Federal,
residente a Rua Vereador Deocleciano Ramos n° 94 apto 201, Bairro Suíssa, CEP: 49.050-750,
Aracaju—SE, vem, respeitosamente, por seus advogados FABRÍCIO DE ALENCASTRO
GAERTNER, brasileiro, solteiro, advogado registrado na Seccional do Distrito Federal sob o
n° 25.322 e GIANPAOLO MACHADO LAGE DE MELO, brasileiro, solteiro, advogado
registrado na Seccional do Distrito Federal sob o n° 20.336, ambos com escritório estabelecido
no SCN, Quadra 05, Bloco A, Ed. Brasília Shopping, Torre Norte, Salas 829/830, Asa Norte,
Brasília/DF, CEP 70.715-900, com fundamento no art. 50 XXXIII, da Constituição Federal e
nos artigos 100 e 110 da Lei no 12.527 de 18 de Novembro de 2011 expor e requerer o seguinte:
1. Em matéria veiculada na edição de 09/06/2013 do jornal "O
GLOBO", fis. 1 e 3, o jornalista Chico de Gois informa que nos autos da prestação de contas PC
no. 71.468 do Partido Trabalhista Cristão, referente ao ano de 2010, figuro como empregada do
Diretório Nacional do referido Partido e com remuneração paga com recursos provenientes do
Fundo Partidário. DINHEIRO PÚBLICO, portanto;
2. Senhora Ministra, sou Fundadora, membro do Diretório Nacional e
da Comissão Executiva Nacional do PTC, mas nunca fui empregada do Diretório Nacional
deste Partido e muito menos dele recebi qualquer remuneração, sob qualquer título, paga com
recursos oriundos do Fundo Partidário ou de qualquer outra origem;
3. Senhora Ministra, tenho 63 anos e ao longo de toda minha vida,
construída com muita luta e sacrifício, edifiquei urna reputação ilibada, respeitada e honrada em
todo o estado de Sergipe;
Assim, requeiro à Vossa Excelência, CERTIDÃO, informando se o
nome de VERA LÚCIA SAMPAIO TOURINHO consta, realmente, nos autos do processo PC
n°. 71.468, corno empregada do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão e com
remuneração paga com recursos oriundos do Fundo Partidário;
Tribunal Superior Eleitoral

PROTOCOLO JUDICIARIO
25.29312013
0311012013-15:05

II II II I liii 111111 I II
POR SER DE JUSTIÇA, DE DIREITO E EM NOME DA MINE-IA CIDADANIA,
Temos em que,
Pede-se deferimento.
Aracaju, 25 de Setembro de 2013.

'

TOURHO

7

PROCURAÇÃO
OUTORGANTE
VERA LÚCIA SAMPAIO TOURINHO, brasileira, solteira, identidade RG no.
364198 - SSP/SE, CPF n°. 261927567191 funcionária pública aposentada,
Escola Técnica Federal, residente a Rua Vereador Deodeciano Ramos n° 94
apto 201, Bairro Suissa, CEP: 49.050-750, Aracaju—SE
OUTORGADOS
FABRÍCIO DE ALENCASTRO GAERTNER, brasileiro, solteiro, advogado
registrado na Seccional do Distrito Federal sob o n° 25.322 e GIANPAOLO
MACHADO LAGE DE MELO, brasileiro, solteiro, advogado registrado
na Seccional do Distrito Federal sob o n° 20.336, ambos com escritório
estabelecido no SCN, Quadra 05, Bloco A, Ed. Brasília Shopping, Torre Norte,
Salas 8291830, Asa Norte, Brasília/DE, CEP 70.715-900.
PODERES
Representar o Outorgante em Juízo ou fora dele, com os mais amplos e
ilimitados poderes de cláusula ad judicia e extra judicia, e mais os poderes
necessários e especiais para mover ações e contestá-las, exercer quaisquer
reclamações, variar de ações e pedidos, requerer, assinar, atuar perante
qualquer repartição pública brasileira ou internacional, Juízo, Instância ou
Tribunal, localizados no Distrito Federal, interpondo recurso, contrarrazões,
representação, renunciar, desistir, firmar compromissos, inclusive dar e receber
quitação, com o fim especial de 12rogor Queixa Crime perante o Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, enfim, praticar tudo o que julgarem
necessário para o fiel cumprimento deste mandato, podendo substabelecêlo com ou sem reserva de poderes, atuando em conjunto ou separadamente,
independente da ordem de nomeação.
Brasília, 10 de julho de 2013.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, Coordenador de Registros
Partidários, Autuação e Distribuição da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior
Eleitoral, em atendimento ao requerido pela senhora VERA LÚCIA SAMPAIO
TOURINHO no Protocolo n° 25.293/2013, juntado à Prestação de Contas n°
714-68.2011.6.00.0000) - acerca da existência ou não de registro de seu nome, nos
autos da referida PC, como empregada do Diretório Nacional do Partido Trabalhista
Cristão, com remuneração paga com recursos oriundos do Fundo Partidário,
CERTIFICA a existência, no citado processo, dos despachos de 27 de junho (fls. 257
a 260) e 27 de agosto de 2013 (fl. 311), ambos da Coordenadoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias, bem como das decisões de 15 de agosto (fls. 278-280) e 4 de
setembro de 2013 (fls. 314-315), da Exma. Sra. Ministra Luciana Lóssio, Relatora, que
passam a integrar esta certidão.
O referido é verdade e dou fé, reportando-me ao que consta nesta Secretaria. Aos
onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezoito horas, nesta cidade
U Reivaldo Vinas, servidor da Seção de Gerenciamento
de Brasília/DF, eu,
Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão ciue vai visada nnr
Gontijo Bittar, Chefe da SEDAP, e, adiante, subscrita pelo Coordenador
da CPA1DI.
1
O RODIGUÈS1A COSTA
rdenador da CPADI

O
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, Coordenador de Registros
Partidários, Autuação e Distribuição da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior
Eleitoral, em atendimento ao requerido pelo senhor TULIO RAMIRO SAMPAIO
TOURJINHO no Protocolo n° 25.292/2013, juntado à Prestação de Contas n°
714-68.2011.6.00.0000) - acerca da existência ou não de registro de seu nome, nos
autos da referida PC, como empregado do Diretório Nacional do Partido Trabalhista
Cristão, com remuneração paga com recursos oriundos do Fundo Partidário,
CERTIFICA a existência, no citado processo, dos despachos de 27 de junho (fls. 257
a 260) e 27 de agosto de 2013 (fl. 311), ambos da Coordenadorja de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias, bem como das decisões de 15 de agosto (fls. 278-280) e 4 de
setembro de 2013 (fls. 314-315), da Exma. Sra. Ministra Luciana Lóssio, Relatora, que
passam a integrar esta certidão.
O referido é verdade e dou fé, reportando-me ao que consta nesta Secretaria. Aos
onze dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dezoito horas, nesta cidade
de Brasffia/DF, eu, Reivaldo Vinas, servidor da Seção de Gerenciamento
de,
yartidarios (SEDAP), lavrei esta certidão, que vai visada por
ara Gontijo Bittar, Chefe da SEDAP, e, adiante, subscrita pelo Coordenador
da CPI DI.
1
ALESSAND RÇ»ODRIGUES DA COSTA

Cdenador da CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CERTIDÃO

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA, Coordenador de Registros
Partidários, Autuação e Distribuição da Secretaria Judiciária do Tribunal Superior
Eleitoral, em atendimento ao requerido pelo senhor DIEGO ALMEIDA
TOURINHO no Protocolo n° 16.106/2013, juntado à Prestação de Contas n°
714-68.2011.6.00.0000) - acerca da existência ou não de registro de seu nome, nos
autos da referida PC, como empregado do Diretório Nacional do Partido Trabalhista
Cristão, com remuneração paga com recursos oriundos do Fundo Partidário,
CERTIFICA a existência, no citado processo, dos despachos de 27 de junho (fis. 257
a 260) e 27 de agosto de 2013 (fl. 311), ambos da Coordenadoria de Exame de Contas
Eleitorais e Partidárias, bem como das decisões de 15 de agosto (fis. 278-280) e 4 de
setembro de 2013 (fls. 314-315), da Exma. Sra. Ministra Luciana Lóssio, Relatora, que
passama integrar esta certidão.
O referido é verdade e dou fé, reportando-me ao que consta nesta Secretaria. Aos
quinze dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às quinze horas, nesta
cidade de Brasília/DF, eu, , Reivaldo Vinas, servidor da Seção de
Gerenciamerto de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão, que vai visada por
Chefe da SEDAP, e, adiante, subscrita pelo Coordenador
da CPADI
/1

/1

Lí)

ALESSANDÍO RODRIGUES DA COSTA
coordenador da CPADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

A DlI

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA
Aos 15 de outubro de 2013, faço remessa destes autos à Coordenadoria de
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA), nos termos do Despacho de
17.9.2013, fl. 324.

Esteila Mara Go'rtifritta
Chefe da SEDAP/CPADI

1
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R 0/1.3
Tbago Bergrnann de ueiroz
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.

Coordenador de Exame i 'ontas
Eleitorais e Pa !riárias COEPA

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.44212011
Folha n°

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informação n° 40/2015 Asepa
Referência: Prestação de Contas n° 714-68
Assunto: Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista
Cristão (PTC) referente ao exercício de 2010 - segundo exame
Receita Total: R$3.529.436,73 (Fundo Partidário: R$1.999.160,52; Doações de pessoas
Físicas: R$69.790,00; Doações de pessoas jurídicas: R$1.400.000,00; Contribuições de
filiados: R$0,00; Recursos Próprios: R$60.486,21), conforme Relatório de Receitas e
Despesas (fl. 5).
Senhor Assessor-Chefe,
1. Versa esta informação sobre o segundo exame da prestação de contas anual
do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC), referente ao exercício
financeiro de 2010.

1 - Considerações iniciais
2.
le

DJE rin° 245, de 30.12.2014, publicou-se a Resolução-TSE n° 23.432,

que regulamentou o disposto no Título III da Lei n° 9.096, de 30 de setembro de 1995,
estabelecendo as regras de finanças, contabilidade e prestação de contas dos partidos
políticos à Justiça Eleitoral, ficando revogada, dentre outras, a Resolução-TSE n° 21.841,
de 22 de junho de 2004.
3.

Entretanto, o art. 67 estabeleceu que a Resolução-TSE n° 23.432/2014 não

atingirá o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercício
anteriores ao de 2014. No § 1° do citado artigo, determinou-se que as disposições,)
processuais da nova norma serão aplicadas aos processos de prestação de contas relativo
aos exercícios de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados.

II

(FI. 2 da Informação n° 40 Asepa de 20.3.2015.)

4.

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.442/2011
Folha n02?

Assim, os procedimentos técnicos adotados para o exame desta prestação

de contas observaram o prescrito na Resolução-TSE n° 21.841/2004 e na jurisprudência
deste Tribunal.

II - Histórico
5.

Em 18.4.2011, sob o Protocolo n° 8.442, o partido apresentou sua

prestação de contas contendo os demonstrativos contábeis, peças complementares e
documentos, que formaram 1 volume e 13 anexos.
6.

Em 27.5.2011, a Coepa solicitou o atendimento de diligências por meio da

Informação-Secep/Coepa/SCI n° 296/2011 (fls. 141-153), sendo determinado ao
partido, mediante despacho à fl. 155, o atendimento às diligências assinaladas.
7.

Em 27.6.2011, a Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP)

certificou que decorreu o prazo sem manifestação do partido.
8.

Em 28.6.2011, foi reiterada a intimação do PTC por meio de despacho à

fl. 159, publicado no Diário daJust4a Eletrônico de 1°.7. 2011, fl. 3.
9.

Em 19.8.2011, sob o Protocolo n° 18.944, o partido apresentou

esclarecimentos às fls. 166~169 e documentos que formaram o Anexo 14.
10.

Em 30.8.2011, foram expedidos ofícios da Secretaria de Controle Interno

solicitando das empresas declaradas pelo partido a confirmação de informações sobre
serviços prestados e doações, em cumprimento à determinação do relator à fl. 155.
11.

Em 1°.9.2011, sob o Protocolo n° 19.535, foi juntada aos autos a

complementação de informações do PTC para cumprimento das diligências
(fls. 188-198).
12.

Em 5.9.2011, sob o Protocolo n° 20.405, a empresa Tripper Agência de,,

Viagens informou às fls. 201-205 as faturas dos serviços prestados ao partido en
resposta ao Oficio n° 3.733.

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n°8.442/2011

(Fi. 3 da Informação n° 40 Asepa, de 20.3.2015.)

13.

Folha n0

Em 28.8.2011, sob o Protocolo n° 22.445, a empresa Studioem

resposta ao Oficio n° 3.735, informou à fl. 213 a descrição dos serviços prestados para o
PTC no montante de R$240.000,00.
14.

Em 30.11.2011, sob o Protocolo n° 27.688, em complemento à resposta

anterior, o partido encaminhou às fis. 216-232 planilhas descritivas das despesas de
passagens, transportes, viagens e combustíveis.
15.

Em 11.1.2013, sob o Protocolo n° 365, o partido apresentou às fis. 236-246

Guias de Recolhimento da União (GRU) referentes à devolução de pagamentos de
$

massagens estéticas, juros e multas diversas.
16.

Em 13.6.2013, sob o Protocolo n° 13.847, o partido solicitou uma certidão

declaratória informando se constam como empregados do partido na prestação de contas
os nomes de Ignez Sampaio Tourinho, Túlio Ramiro Sampaio Tourinho, Vera Lúcia
Sampaio Tourinho e Diego de Almeida Tourinho, em virtude de matéria veiculada no
Jornal O Globo em 9.6.2013.
17.

Em 27.6.2013, mediante despacho às fis. 257-260, o coordenador de exame

de contas eleitorais e partidárias informou a existência de gastos com Fundo Partidário

I

em beneficio de duas pessoas mencionadas, bem como a impossibilidade de se concluir
pela inexistência de vínculo empregatício das referidas pessoas, em razão da ausência de
apresentação da Relação Anual de Informações Sociais (Rais).
18.

Em 15.8.2013, a relatora decidiu às fls. 278-280 pelo indeferimento dos

pedidos de certidões declaratórias.
19.

Em 20.8.2013, sob o Protocolo n° 20.454, o partido encaminhou às

fis. 299-308 a Relação Anual de Informações Sociais do exercício de 2010.
20.

Em 4.9.2013, com base nas informações encaminhadas, a relatora deferiu o

pedido e determinou a expedição de certidão declaratória nos termos da informação
prestada à fl. 311.

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.442/201 1_

(Fl. 4 da Informação n o 40 Asepa, de 20.3.20 15.)

Folha 0

III - Escopo
21.

Esta análise restringiu-se ao exame dos direitos, obrigações, receitas e

despesas declaradas pelo partido, com base na documentação dos Anexos 1-14, que
incluiu a movimentação financeira constante dos extratos bancários e registros dos livros
contábeis Razão e Diário, ambos de n° 8, com vistas ao atendimento das diligências
apontadas na Informação-Secep/Coepa n°296/2011 (fis. 141-153).
22.

Esclarece-se que o exame da movimentação financeira da campanha

eleitoral de 2010 do Diretório Nacional do PTC foi realizado na Prestação de Contas
n° 3951-47, sendo que na Sessão Ordinária Jurisdicional de 14.6.2011 essas contas foram
$

julgadas aprovadas com ressalvas.
23.

Cumpre esclarecer, também, que não foram objetos de análise quaisquer

movimentações de recursos não declarados na prestação de contas e/ou não informados
voluntariamente, uma vez que, além da inviabilidade logística e operacional para tal, não
cabe à unidade técnica realizar investigação a respeito das operações ocorridas
anteriormente e no curso do exercício financeiro em exame relativas a doações e
aplicações de recursos informados pelo prestador de contas, procedimentos estes de
competência dos órgãos de fiscalização tributária, assim como de autoridades policiais.

IV - Do exame das ocorrências apontadas na Informação-Secep/Coepa/SCI
n° 296/2011
24.

Com respeito às diligências apontadas no item 6 da informação em

epígrafe, foram atendidos os subitens a seguir:
Diligência
Subitem. I. a (esclarecer a diferença de R$2.071,00 do resultado apurado em 2010)
Subitem. I. b (informar os agentes responsáveis por cargo, gestão, CPF e endereço)
Subitem. 1. c (manifestar sobre contabilização indevida de R$2.105,75)
Subitem. I. d (apresentar nota explicativa sobre depreciação acumulada)
Subitem. 11.1 (esclarecer ausência de critérios no Estatuto sobre a Fundação)
Subitem. III. (apresentar comprovantes das transferências destinadas a Fundação)
Subitem. iii. i (apresentar planilhas de passagens da Tripper Agência de Viagens)
Subitem. III.j (apresentar planilhas de hospedagens da Tripper Agência de Viagens)
Subitem. III. k (ressarcimento do Fundo Partidário referente a massagens estéticas)

Localização
Fis. 4-19 do Anexo 14 e fl.166
do vol. Principal.
Fi. 21 do Anexo 14
Fi. 166 do vol. principal
Fl. 166 do vol. principal
Fi. 167 do vol. principal
Fls. 26-52 do Anexo 14
Fls. 218-224 do vol. principal
Fis. 225-227 do vol. principal
Fls. 236-241 do vol. principal

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.44212011
Folha n°

(Fi. 5 da Informação n° 40 Asepa, de 20.3.2015.)

Diligência
Subitem. III. /(ressarcimento do Fundo Partidário referente a juros e multas)
Subitem. III. n (apresentar comprovantes de despesas pagas com recursos próprios)
Subitem. III. o (apresentar planilha descritiva de gastos com pessoal)
Subitem. 'h.p (apresentar documentação de veículo adquirido por R$63.000,00)
Subitem. III. g (apresentar documentação de despesas com INSS, FGTS e PIS)
Subitem. III. r(apresentar comprovante da Amil no total de R$2.174,81)
Subitem. III. s (apresentar nota fiscal n° 64 da GX de Azara Pneus - R$1.320,00)
Subitem. III. t (manifestar sobre notas fiscais vencidas de processamento de dados)
Subitem. iii. ti (apresentar a relação de bens do ativo permanente de R$301.636,61)
Subitem. III. ti (apresentar contratos dos serviços de advocacia e de contabilidade)
Subitem. III. w (apresentar comprovantes de pagamento de IPVA de R$2.287,72)
Subitem. III. x (apresentar cópias das apólices de seguro no total de R2.785,78)
Subitem. III. j (apresentar planilha descritiva dos gastos com combustíveis)
Subitem. III. (apresentar a Rais, a GFIP e GPS do ano base 2010)

25.
$

Localização
Fis. 242-245 do vol. principal
Fi. 168 do vol. principal e fls.
5-52 do Anexo 1
P1. 103 do Anexo 14
Fis. 105-107 do Anexo 14
Fls. 113-151 do Anexo 14
Fls. 157-159 do Anexo 14
P1. 161 do Anexo 14
FIs. 163-168 do Anexo 14
Fls. 170-171 do Anexo 14
Fis. 173-181 do Anexo 14
Fls. 183-188 do Anexo 14
Fls. 190-200 do Anexo 14
Fis. 229-232 do vol. principal
Fls. 300-308 do vol. principal

Em relação ao item II.e, que solicitou a comprovação da adaptação do

Instituto em Fundação, o partido apresentou às fls. 23/24 do Anexo 14 cópia da ata de
reunião realizada em 8.8.2011, que deliberou em 12 meses o período de encerramento
das atividades do Instituto para posterior transferência de sobras de bens à Fundação.
Em complemento à informação, foi encaminhado o protocolo de registro da Fundação
às fls. 194-198.
25.1. A exigência de adaptação foi prevista na Resolução-TSE n° 22.121/2005 e,

I

de acordo com o documento apresentado, persiste a pendência de comprovação da
Fundação. Assim, faz-se necessário apresentar o Estatuto da Fundação Maria da
Conceição Sampaio Tourinho, o atestado de regular funcionamento, a ata de eleição
contendo os nomes dos membros da diretoria e conselho fiscal, a relação de
funcionários, bem como os extratos bancários da conta-corrente da referida entidade.
26.

Em atendimento ao item III.h, o partido juntou às fls. 54-87 do Anexo 14

contratos de locação de imóveis. Contudo, foi possível constatar que os pagamentos de
aluguel efetuados com recursos do Fundo Partidário em benefício de Diego Almeida
Tourinho são superiores ao valor acordado de R$900,00, conforme se verifica a seguir:
Data

Histórico

Valor pago

Diferença

07/jan Cheque 851386

R$

1.794,84

R$

894,84

04/fev Chegue 851427

R$

1.761,47

R$

861,47

08/mar Chegue 851466

R$

1.909,69

05/abr Cheque 851506

R$
R$

1.900,03

R$
R$

1.000,03

1.894,69

R$

994,69

30/abr Chegue 851527

1.009,69
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Ol/jun Chegue 851615

1.807,96

R$
R$
R$

1.863,33

01/set Chegue 851747

907,96
963,33

1.854,16

R$
R$
R$

R$

1.852,63

R$

952,63

01/out Chegue 851774

R$

1.871,43

971,43

4/nov Chegue 851811

R$
R$

1.824,82

R$
R$

924,82

1.770,13

R$

870,13

R$ 22.105,18

R$

11.305,18

01/jul Chegue 851650
01/ago Chegue 851698

07/dez Chegue 851883
Total

26.1.

Folha n°

954,16

Dessa forma, é necessário o esclarecimento ou que seja apresentada a

comprovação do ressarcimento ao Erário das quantias que ultrapassaram o valor
$

convencionado no contrato de aluguel no montante de R$11.305,18.
27.

No que concerne ao item III.m, o partido declarou à fi. 167 que começou

a cumprir a exigência prevista no inciso V do art. 44 da Lei n° 9.096/1995 no exercício
de 2011, conforme o disposto no § 5 0 da mesma lei, ou seja, recolheu para a criação de
programas destinados a mulher 5% mais 2,5% referente ao ano de 2010. Na referida
declaração restou caracterizada que não houve a aplicação efetiva dos recursos do Fundo
Partidário para essa destinação no exercício de 2010.
27.1.

Para o cumprimento da aplicação do inciso V do art. 44 da Lei

n° 9.096/1995 o n21-ticln deve inlctr /1 7 1p S 0/0 -Iu tci-ol rIr' rer11rcc

çhç1,-oQ fIZ

Fundo Partidário referente ao exercício de 2009, S% + 2,5% referente ao ano de 2010 e
S% referente ao exercício de 2011. Assim, solicita-se a comprovação do que foi declarado
à fi. 167 por meio dos documentos comprobatórios do exercício de 2011, período em
que o PTC declarou ter iniciado o cumprimento da exigência.
28.

No que concerne às despesas com passagens e hospedagens, solicita-se que

sejam encaminhadas as faturas, os bilhetes de passagem, as notas fiscais, os
comprovantes bancários dos pagamentos efetuados em benefício da empresa Tripper
Agência de Viagens Ltda. ocorridos em 20.10.2010 por meio do cheque n° 851759 e
em 5.11.2010 pelo cheque n° 851817, respectivamente nos valores de R$3.929,64 e
R$14.080,21.
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V - Do exame da documentação
29. Realizado o exame das transferências aos diretórios regionais, constatou-se
o descumprimento ao art. 28, IV, da Resolução-TSE n° 21.841/2004, que se refere à
suspensão de repasse das cotas do Fundo Partidário por um ano a partir da publicação da
decisão de desaprovação das contas. Foi caracterizada a transferência financeira, pelo
diretório nacional, de recursos públicos em período de suspensão, resultando em
aplicação irregular, sendo necessária a restituição ao Erário da quantia abaixo
discriminada:

$

Diretório
Estadual

Decisão do TRE

Minas Gerais

Acórdão 236 de 2009

São Paulo

Acórdão 170.127 de 2009

Sergipe

Acórdãos 110 e 122 de 2010

Período de
suspensão

Período
irregular

9.3.2009 a
9.3.2010
17.11.2009a
17.12.2010
8. 6. 2010 a
8.6.2011

Janeiro a
9.3.2010
Janeiro a
17.12.2010
26.8.2010
Total

Valor
repassado
6.000,00
212.000,00
2.000,00
220.000,00

29.1. Solicita-se, portanto, o recolhimento ao Erário da quantia de R$220.000,00
que foi repassada irregularmente a diretórios impedidos de receber, utilizando-se de
recursos próprios, por meio de GRU sob o código 18.822-0, com base nas decisões
judiciais que determinaram a perda do direito às quotas do Fundo Partidário.
30. Examinada a movimentação financeira do partido, observou-se que em
relação à documentação comprobatória da aplicação de recursos do Fundo Partidário,
restaram ausentes comprovantes bancários e notas fiscais referentes às saídas financeiras
das despesas relacionadas a seguir:
/
Data

Histórico bancário

Chegue

Valor

04.01.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851372

R$ 1.910,60

04.01.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851375

R$ 1.513,00

04.01.2010

102-CHIEQ COMPENSADO

851373

R$ 1.016,00

05.01 .2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851374

R$ 1.605,00

05.01 .2010

102-CHEQ COMPENSADO

851370

R$ 3.664,20

07.01.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851378

R$ 1.681,20

07.01.2010

103-CI-I PAGO OUTRA AG

851379 -

R$ 962,08
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t

Data

Histórico bancário

Chegue

Valor

07.01.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851380

R$ 2.364,35

07.01.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851381

R$ 3.486,23

07.01.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851384

R$ 26.929,80

07.01.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851385

R$ 5.667,77

07.01.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851392

R$ 1.092,00

07.01 .2010

102-CHEQ COMPENSADO

851386

R$ 1.794,84

15.01.2010

102-CHEQ COMPENSADO

851394

R$ 6.429,74

22.01.2010

102CHEQ COMPENSADO

851398

R$ 1.000,00

04.02.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851422

R$ 5.955,60

19.02.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851437

R$ 1.410,83

19.02.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851438

R$ 3.937,13

10.03.2010

102-CHEQ COMPENSADO

851473

R$ 4.056,90

17.03.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851477

R$ 1.285,83

17.03.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851478

R$ 3.894,49

17.03.2010

102-CI-IEQ COMPENSADO

851472

R$ 532,00

22.03.2010

103CH PAGO OUTRA AG

851481

R$ 3.600,00

26.03.2010

102-CHEQ COMPENSADO

851480

R$ 2.000,00

20.04.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851516

R$ 2.103,77

20.04.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851517

R$ 3.930,63

103-CH PAGO OUTRA AG

851585

R$ 1.320,50

20.05.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851586

R$ 3.964,33

21 .05.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851593

R$ 3.000,00

17.06.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851630

R$ 4.965,42

06.07.2010

102-CHEQ COMPENSADO
103-CH PAGO OUTRA AG

851638

R$ 1.302,34

20.07.2010

851670

R$ 6.234,36

02.08.2010

102-C1-IEQ COMPENSADO

851679

R$ 1.100,00

13.08.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851710

R$ 579,64

18.08.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851714

R$ 1.541,00

18.08.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851715

R$ 4.161,59

20.05.2010

30.1.

Folha n°

1

16.09.2010

103CH PAGO OUTRA AG

851754

R$ 4.068,29

04.10.2010

102-CHEQ COMPENSADO

851763

R$ 2.311,23

14.10.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851781

R$ 6.830,03

20.10.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851785

R$ 2.289,84

20.10.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851786

R$ 3.958,33

22.10.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851788

R$ 385,35

04.11.2010

102-CHEQ COMPENSADO

851811

R$ 1.824,82

17.11.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851820

R$_4.921,46

16.12.2010

103-CH PAGO OUTRA AG

851860

R$ 7.993 71

Total

R$ 156.576,23

Dessa forma, o partido deve encaminhar a documentação dos gastos

relacionados no total de R$156.576,23 ou efetuar o ressarcimento ao Erário das quantias

\\
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não comprovadas por documentos fiscais e de pagamento, utilizando-se de recursos
próprios, por meio de GRU sob o código 18.822-0.
31. Quanto ao suprimento de caixa do Fundo Partidário, foi constatado às
fls. 1 e 2 do Livro Razão n° 8 que não houve a discriminação dos gastos, tampouco a
apresentação da composição do fundo rotativo. Assim, faz-se necessário o envio das
prestações de contas, por registro contábil, acompanhadas dos comprovantes fiscais e de
pagamento conforme relação a seguir:

Data

$

31/jan

Histórico do Razão, pp. 1 e 2 caixa - Fundo Partidário
BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

28/fev

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

R$
R$

4.150,90

31/mar.

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

R$

7.887,94

30/abr

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

R$

9.959,37

31/mai

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

8.640,82

30/jun

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

R$
R$

31/jul

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

3.229,62

10.363,94
6.923,30

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

R$
R$

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

R$

4.918,85

31/out

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

R$

6.684,31

30/nov .

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

R$
R$

6.395,37

R$

86.408,92

26/ago
30/set

31 /dez 1
1

3

Valor

32.

BAIXA CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO

TOTAL

1

9.935,56

7.318,94

Do cotejamento dos livros contábeis e extratos bancários do Fundo

Partidário, conta-corrente n° 403.507-0, às fis. 74-99, observou-se a não contabilização
do cheque n° 851618 no valor de R$2.809,80, pago em 1°.6.2010. Tal ocorrência afeta a
confiabilidade dos registros contábeis do partido. Assim, solicita-se o ressarcimento ao
Erário do referido recurso, bem como o ajuste contábil.
33.

Ao analisar a movimentação financeira da conta-corrente n° 35.956-4, foi

constatada ausência de extrato bancário referente ao mês de setembro. Solicita-se,
portanto, a apresentação do extrato completo para a finalização da análise contábil e
financeira.
34.

Do exame do Livro Razão n° 8 pp. 1-9, foi possível observar às fls. 27/28,

em relação à contabilização dos repasses destinados ao Diretório Estadual do Rio de7
/
Janeiro, divergência no "Demonstrativo de transferências financeiras intrapartidárias

1.M,1
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efetuadas", pois não foi computada a transferência realizada em 18.6.2010 mediante
cheque n° 850396 no valor de R$3.000,00. Dessa forma, necessita-se que o partido
esclareça a ausência do registro.
35.

Observou-se que o partido pagou o montante de R$38.586,18 em beneficio

do vice-presidente do partido, conforme recibos de pagamento de aluguel juntados às
fis. 5-16 do Anexo 1, cujo objeto de locação é o automóvel Honda Civic LXS 2006.
Ocorre que foi adquirido pelo partido em janeiro de 2010 um automóvel com as mesmas
características do veículo alugado, um Honda Civic LXS 2006. Dessa forma, solicitam-se
%

esclarecimentos sobre a mencionada locação, bem como o encaminhamento do contrato
de aluguel e a cópia do licenciamento anual do veículo alugado.
36.

Foi constatada a habitualidade de pagamentos de serviços mediante Recibos

de Pagamentos a Autônomos (RPA). Tal ocorrência pode acarretar consequências
futuras, pois autônomos podem pleitear na Justiça o reconhecimento do vínculo
empregatício visando obter verbas trabalhistas, como pagamento de férias, 130 salário e
multa, além dos recolhimentos previdenciários incidentes sobre esses valores. Tal
entendimento decorre da interpretação do art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho,
que prevê que toda pessoa fisica que prestar serviços de natureza habitual, sob a
dependência deste e mediante salário, considera-se empregado. Assim, necessita-se que o
partido se manifeste sobre as seguintes despesas:

RPA de Rosân ela Siqueira de Araújo
Data

Valor

29.01.2010

R$

26.02.2010

Despesa/Razão

350,00

SERVIÇO DE FAXINEIRA
SERVIÇO DE FAXINEIRA

R$

350,00

26.03.2010

R$

428,40

SERVIÇO DE FAXINEIRA

30.04.2010

R$

428,40

SERVIÇO DE FAXINEIRA

28.05.2010

R$

428,40

SERVIÇO DE FAXINEIRA

30.06.2010

RS

428,40

SERVIÇO DE FAXINEIRA

30.07.2010

R$

428,40

SERVIÇO DF FAXINEIRA

27.08.2010

R$

428,40

SERVIÇO DE FAXINEIRA

24.09.2010

R$

428,40

SERVIÇO DE FAXINEIRA

29.10.2010

R$

428,40

SERVIÇO DE FAXINEIRA

26.11.2010

RS

428,40

SERVIÇO) DE FAXINEIRA

30.12.2010

R$

428,40

SERVIÇO DE FAXINEIRA

TOTAL

R$

4.984,00

\)

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n 8.442/2911
Folha n°

(Fi. 11 da Informação n°40 Asepa, de 20.3.2015.)

/

RPA de Cristiana Cação Silva

Valor

Data

04.01.2010

R$

1.260,00

SERV. AUXILIAR CONTÁBIL

04.02.2010

R$

1.260,00

SERV. AUXILIAR CONTÁBIL

01.03.2010

R$

1.260,00

SERV. AUXILIAR C0NTÁBII,

05.04.2010

RS

1.260,00

SI'RV. AUXILIAR CONTÁBIIL,

03.05.2010

R$

1.260,00

SERV. AUXILIAR CONTÁBIL
SERV. AUXILIAR CONl'ÁBII.

04.06.2010

'dl

Despesa/Razão

R$

1.260,00

06.07.2010

RS

2.259,14

SERV. AUXILIAR CONTÁBIL

03.08.2010

R$

2.259,14

SERV. AUXILIAR CONTÁBIL

01 .09.2010

R$

2.259,14

SERV. AUXILIAR CONTÁBIL

01.10.2010

RS

2.259,14

SERV. AUXILIAR CONTÁBIL

04.11.2010

R$

2.259,14

SIRV. AUXILIAR CONTÁBIL

01.12.2010

R$

2.259,14

SERV. AUXILIAR CONTÁBJI.

TOTAL

R$ 21.114,84
RPA de Gerciana Janeiro Dos Santos

ri

Data
02.08.2010

R$

Valor

Despesa

1.008,00

SERV. AUXILIAR ADMINIS'I.
SERV. AUXILIAR ADMINIST.

01.09.2010

R$

1.008,00

01.10.2010

R$

1.008,00

SERV. AUXILIAR ADMIN IST.

05.11.2010

R$

1.008,00

SERV. AUXILIAR ADMINIST.

01.12.2010

R$

1.008,00

SLRV. AUXILIAR ADMINIST.

TOTAL

R$

5.040,00
RPA de Alex De Abreu Brasil

1

Data

Valor

Despesa

20.05.2010

R$

1.201,20

MOTORISTA

01.06.2010

R$

1.201,20

MOTORISTA

01.07.2010

RS

1.201,20

MOTORISTA

03.08.2010

R$

1.201,20

MOTORISTA

01.09.2010

R$

1.201,20

MOTORISTA

13.10.2010

R$

1.201,20

MOTORISTA

R$

7.207,20

TOTAL

37. Do exame da Relação Anual de Informações Sociais do Diretório Nacional
do PTC, às fls. 300-308, foi verificado o vínculo empregatiício de Ana Ester Braga
Maranha, com salários pagos de R$1.320,00 de janeiro a dezembro de 2010. Contudo,
foi constatada ausência na contabilidade do partido dos pagamentos dos salários da
referida empregada. Assim, o partido deve esclarecer a omissão da referida despesa de/
pessoal na escrituração contábil.

1.1
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37.1. Além disso, em consulta aos atos publicados no Diário Ofidal do Estado do

Rio de Janeiro, verificou-se que a funcionária do partido Ana Ester Braga Maranha, no
exercício de 2010, exerceu atividades na assembleia legislativa do Rio de Janeiro,
mediante matrícula n° 412.751-0 de cargo em comissão de auxiliar administrativo,
símbolo CCDAL -9. Dessa forma, considerando o relatado, solicita-se manifestação do
partido.
38.

Foi observado, ainda, que foi cadastrado na Relação Anual de Informações

Sociais um único estabelecimento do diretório nacional com endereço em Brasília. No
'

entanto, o local de atuação de metade dos funcionários (local de trabalho) é no Rio de
Janeiro. Assim, solicita-se esclarecimento sobre essa ocorrência.
39.

Da análise da documentação do Anexo 7, foi observada à fi. 30 Nota Fiscal

n° 1238 da empresa M R CEDA Impressos Ltda. no valor de R$3.200,00, contendo no
corpo da nota descrição de pagamento realizado mediante cheque de conta-corrente
n° 014376 da Agência 1803 do Bradesco, entretanto, essa conta bancária não foi
declarada nas contas do partido. Assim, o PTC deve esclarecer a ausência de registro da
referida conta na contabilidade.
40.

S

De acordo com a documentação constante no Anexo 14, fls. 105-107,

constatou-se que houve em 27.1.2010 a aquisição de veículo Honda Civic
LXS 2006/2007 no valor de R$63.000,00, pago com recursos do Fundo Partidário. O
automóvel em questão pertencia a Diego Almeida Tourinho e, conforme consulta à
tabela Fipe, para o mês de referência da compra o valor de mercado registrado era de
R$48.979,00. Assim, solicita-se manifestação quanto à aquisição em valor superior ao
praticado no mercado.

Mês de referência: rn aneiro de 2010
Código Fipe:
014049-0
Marca:
Honda
Modelo:
Civic Sedan Lxs 1.8/1.8 Fiex 16V Aut. 4P
Ano Modelo:
2007 Gasolina
Autenticação
Data da consulta
Preço Médio

rlxs1syfyp
quarta-feira, 11 de março de 2015 18:41:58
R$ 48.979,00
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40.1. Foram constatados, ainda, a partir da documentação juntada nos
Anexos 1-6, pagamentos de diárias e passagens em benefício de Diego Almeida Tourinho
e Ignez Sampaio Tourinho no total de R$16.647,98, conforme mencionado à fl. 259.
Constatou-se às fls. 130-191 do Anexo 2 o montante de R$22.105,18 de aluguel de
imóvel de propriedade de Diego Almeida Tourinho.
40.2. O presidente do PTC solicitou à fl. 286 a emissão de certidão do TSE
visando comprovar se Diego Almeida Tourinho e Ignez Sampaio Tourinho, dentre
outros familiares, percebem remuneração paga com recursos do Fundo Partidário ou
% possuem vínculo empregatício. Considerando a existência de despesas pagas com
recursos públicos oriundos do Fundo Partidário em beneficio desses familiares,
solicitam-se esclarecimentos dos gastos citados nos itens 40 e 41.

d

VI - Outras considerações
41.

Constatou-se que, durante o exercício de 2010, o Diretório Nacional do

PTC não declarou recursos recebidos de contribuições de filiados. Do exame da
movimentação financeira da conta-corrente n° 403.507-0, referente a recursos do Fundo
Partidário, verificou-se a existência das seguintes despesas:

1

Despesas pagas com recursos do Fundo Partidário

Total gasto

% Fundo

Pessoal de apoio + INSS + FGTS

R$ 502.939,48

19,61651

Repasse para Fundação do Partido

R$ 432.435,75

16,8666

Repasse para Diretórios Regionais (quatro diretórios)
Propaganda partidária e eleitoral

R$ 395.100,00
R$ 270.048,90

15,41037

Transferências de recursos para o presidente do PTC'

R$ 249.235,18
R$ 108.200,00

Transferências de recursos para os demais candidatos
Passagens áreas e hospedagens do presidente do PTC

10,53291
9,721098
4,220202

R$ 144.762,93
R$ 80.241,80

3,133403

Gastos não especificados - pagamento e/fundo de caixa
Locação de imóvel

R$ 80.000,00

3,120297

R$ 67.459,97

2,63119

Aquisição de veículo Honda Civic 2006/2007

R$ 63.000,00

2,457234

Serviços contábeis e jurídicos

R$ 57.986,52

2,26169

Despesa de telefone

R$ 54.697,58

2,133409

Salários do tesoureiro Cléio Gaspar Freire

R$ 35.770,14

1,395168

Despesas de manutenção

R$ 21.979,97

0,857301

Passagens áreas e hospedagens- demais integrantes PTC

1 Salários do presidente R$102.235,18+doações do P'IC para campanha do presidente do partidoR$147.000,00

5,642618

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n°8.44212011
Folha n°

(Fi. 14 da Informação n°40 Asepa, de 20.3.2015.)

1

1

Despesas pagas com recursos do Fundo Partidário

Total gasto

Total de despesas pagas com Fundo

R$ 2.563.858,22

% Fundo
100%

42. No tocante à análise financeira da conta-corrente n° 35.956-4, referente à
movimentação de recursos próprios, observou-se que houve a concentração de gastos a
seguir relacionados:

Despesas pagas com a conta-corrente n° 35.956-4
Diretório Regional do Rio de Janeiro
Locação de veículo de propriedade do vice-presidente do PTC
Demais despesas
Total de saídas financeiras da conta-corrente

Valor
R$ 84.000,00
R$ 35.586,18
R$ 8.116,56
R$ 127.702,74

$

43.

O art. 67, § 20 , da nova Resolução-TSE n° 23.432/2014, que trata da

prestação de contas anual de partidos políticos, estabelece que o novo rito para
tramitação processual deve ser aplicado às prestações de contas partidárias relativas aos
exercícios financeiros de 2009 e seguintes e que a adequação do rito dos processos se
dará na forma decidida pelo relator, nos termos do art. 67, § 30, da mesma resolução.
44.

De acordo com o disposto no § 5° do art. 35, esta assessoria sugere que o

partido seja diligenciado para atender às diligências apontadas nos itens 25 a 41, e

Ei

respectivos subitens, bem como para manifestação sobre as outras considerações
descritas nos itens 42 e 43 desta informação, no prazo de 20 dias, tendo em vista o prazo
prescricional de 5 anos.

45.

Sugere-se ainda que seja determinada a atualização de autuação

deste feito, para constar na capa o nome das partes responsáveis pelo partido,
nos termos do art. 31 da resolução supracitada.

Bsilia,20 de março de 2015.

Ç'

U&Jj

L NICE FE ANDES
Analista Judiciário

JOSÉtRLOS PINTO
/ Anali ta Judiciário

1

(Fi. 15

da Informação n°40 Asepa, de 20.3.2015.)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DESPACHO DO ASSESSOR-CHEFE DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS

Prestação de Contas nO 714-68
Em 20 de março de 2015.

De acordo com a Informaç3.o-Asepa nO 40/2015. Encaminhe-se o processo
Secretaria Judiciaria deste Tribunal para redistribuição e, após, ao relator para
apreciação.

ERè)NESSOA
Assessor-Chefe de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

01 J '-'

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO

ó

p

Aos 11 de maio de 2015, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Reator(a).

(12
José WiItAIves Freire
CJfe da SEDAP/CPADI

o

Considerando a informação de fls. 332-345, intime-se o
partido para, no prazo de 20 dias, atender às diligências
apontadas nos itens 25 a 41 e manifestar-se sobre as
considerações descritas nos itens 42 e 43 todos do parecer
do órgão técnico.
Brasília, 12 de maio de 2015.

stra L,afana Lossio
eItora

As.______

*
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

.,

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho de 12.05.2015, fls. 347, foi publicado no Diário
da Justiça Eletrônico (DJe) n° 91, em 15 de maio de 2015, p. 5-6.
Aos 15 de maio de 2015, eu,
, Hitala Gomes Amaral,
da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.

Ei
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
FORMULÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE FAX
FAX [x] SIMPLES [ ] CIRCULAR - MENSAGEM N° 8512015 - SEDAP/CPADI
DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC).
FAX N°: (61) 3039.6791.
PÁGINAS (INCLUINDO ESTA): 16.
DATA: 15.05.2015.
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA
: PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000 TSE (Protocolo n°8.442/2011).
PROCEDÊNCIA
:BRASÍLIA - DF.
RELATORA
:MINISTRA LUCIANA LÓSSIO.
REQUERENTE

: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - NACIONAL, por
seu Delegado

ASSUNTO

: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO -2010

Ao Senhor
Daniel S. Tourinho
Presidente Nacional do PTC.
Intimamos V. Sa. do despacho exarado pela Exma. Senhora Ministra Relatora,
(publicado no DJe n° 91, em 15.05.2015, pág. 5-6), nestes autos, nos seguintes
termos:

S

"Considerando a informação de fis. 332-345, intime-se o partido para, no
prazo de 20 dias, atender às diligências apontadas nos itens 25 a 41 e
manifestar-se sobre as considerações descritas nos itens 42 e 43 todos do
parecer do órgão técnico.
Brasília 1210512015.
Ministra Luciana Lóssio
Relatora".

Segue, anexa, cópia da Informação n° 40/2015 - Asepa.

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI/SJD
ATENÇÃO
Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com (61) 3030.7873.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Telefone (61) 3030.7000 - Fax: (61) 3030.9951
Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF - 70070-600

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO
HORA : 5/15/201 13:16
NOME : CENAQ
FAX
: 33163167
TEL
: 33163361
NÚMERO:DOG8NE5487

DIA,HCRA
NÚMERO DE FAX/NOME
DURAÇÃO
PAGINAS
RESULT.
MODO

5/15 13:13
03E1396791
00:01:23
03
OK
NORMAL

O

RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO DA TRANSMISSO
HORA
NOME
FAX
TEL
NúMEI O:

DIA,HORA
NÚMERO DE FAX/NOME
DURAÇÃO
PÁGINAS
RESULT.
MODO

M: LINHA EM MAS CONDIÇSES

35/15 12:45
030396791
00:07:36
13
N1
NORMAL

5/15/2015 12:53
OENAO
331 E3157
331 633B1
D0E1E1G8N65487

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

qo1

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-682011.6.00.0000
I.-.x

TERMO DE JUNTADA

2

Aos 11 de junho de 2015, junto a estes autos documento protocolizado
sob o n° 11.666/2015, que segue.
Os documentos contábeis que o acompanhavam formaram os

ANEXOS 15 a 18.
Eu,

/

, Miguel Mendonça de Alvarenga, da Seção de

Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

E!

Partido Trabalhista Cri

:s2

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

1.666/2015

A Excelentíssima Senhora
Ministra LUCIANA LOSSIO

0310612015-11:57
I
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INFORMAÇÃO N° 40/2015 - ASEPA
PROTOCOLO N° 8.442/2011 PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68
PARTIDO POLÍTICO: PTC
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO TRANBALHISTA CRISTÃO - PTC, REFERENTE AO EXERCÍCIÕ
FINANCEIRO DE 2010. SEGUNDO EXAME

..
Brasília, 02 de junho de 2015.

Excelentíssima Senhora Ministra,

Em cumprimento à determinação desse Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, encaminhamos
as respostas ao pedido de informação dos itens 25 a 41 e também nossas considerações descritas
nos itens 42 e 43 desta informação:
[ V1-DO EXAME DAS OCORR ÊN CIAS APONTADAS NA INFORMAÇÃO N° 296/2011]
$

25.1) Estamos encaminhando estatuto da Fundação Maria da Conceição Sampaio Tourinho,
atestado do Ministério Público do Distrito Federal atestando a regularidade da Fundação, em
substituição a ata encaminhamos a escritura pública contendo os nomes dos membros da Diretoria
bem corno Conselho Fiscal. Já que o analista não especificou o período dos extratos bancários,
estamos encaminhando os mesmo de outubro/2012 à dezembro/2012 para servir de comprovação da
existência da conta corrente da Fundação. (ANEXO 1)
26.1) Esclarecemos que os valores pagos além do valor do aluguel de R$900,00 são
reembolsos de taxas de Condomínio e IPTU, conforme documentação em anexo. (ANEXO II)
27.1) Sra. Ministra com a Criação da Lei que determina aplicação mínima de 5% do total do
Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação e
política das mulheres, o Partido entendeu que se deveria abrir uma conta bancária e todo mês
transferir para essa conta o correspondente a 5% do total do Fundo Partidário, alertado pelo órgão
técnico deste Tribunal que os valores deveriam ser efetivamente aplicados no programa de
promoção e difusão da participação e política das mulheres, o Partido começou aplicar os recursos a
partir de 2011 e complementou em 2012 conforme documentação em anexo, o que pode ser
comprovado nas prestações de contas de 2011 e 2012 já entregues a este Tribunal. (ANEXO III)

SHIN Qd. 02 Bi. F Ed. Executive Office Tower Salas 518/520 Cep: 70702-000
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Partido Trabalhista Cristâo¼
28) Estamos apresentando documentação fiscal conforme solicitado. (ANEXO IV)
Lv —1)0 EXAME DA DOCUMENTAÇÃO

29) Com relação à devolução da quantia de R$6.000,00 ao Diretório Regional de Minas
Gerais baseado no acordão 236/2009, esclarecemos que o Diretório Regional interpôs embargo de
% declaração e modificou a sentença de contas rejeitadas para aprovação das contas com ressalvas
liberando assim o Diretório Regional, para receber os recursos ora mencionado conforme
documentação em anexo.
Com relação à devolução da quantia de R$212.000,00 ao Diretório Regional de São Paulo
baseado no acordão 170.127/2009, esclarecemos que o Diretório Regional interpôs embargos de
declaração que modificou a sentença, onde foi reduzido de 12 para 3 meses o período de suspensão
sendo á partir de 05/08/2014, declaramos ainda que o Diretório Nacional só foi comunicado em
19/09/2014 para cumprir a suspensão liberando assim o Diretório Regional para receber os recursos
ora mencionado conforme documentação em anexo.
Com relação à devolução da quantia de R$2.000,00 ao Diretório Regional de Sergipe
baseado no acordão 110.122/2010, esclarecemos que o Diretório Nacional só foi comunicado da
suspensão depois de já ter ocorrido a mesma, e que o entendimento do TSE a suspensão só pode
ocorrer depois da comunicação ao Diretório Regional ou que pode ser comprovado através dos
AR's como também pelo acompanhamento processual e push. (ANEXO V)

$

30) Estamos encaminhando documentação comprobatória da aplicação de recursos do
Fundo Partidário conforme solicitado. (ANEXO VI)
31) Estamos encaminhando planilha com a descriminação dos gastos e cópia dos
documentos fiscais das despesas conforme solicitado. (ANEXO VII)
32) 1-louve a contabilização do gasto, porém verifica-se que ocorreu um erro de digitação
quanto a numeração do n° do cheque, onde esta 851615 leia-se 851618 conforme cópia do cheque e
despesa em anexo. (ANEXO VIII)
33) Estamos encaminhando cópia do extrato bancário conta corrente 0• 35.956-4 referente
ao mês de setembro conforme solicitado. (ANEXO IX)
34) Esclarecemos que em relação ao demonstrativo de transferências financeiras
intrapartidárias esta correto, a transferência realizada no dia 18.06.20 10 no valor de R$ 3.000,00 foi
feito através de DOC, corno houve um erro no CNPJ do Diretório Estadual do Rio de Janeiro o
DOC foi devolvido no dia 21.06.2010 descontando a tarifa bancária, conforme extrato da conta
bancária n° 403-507-0 em anexo para conferência. (ANEXO X)
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35) Esclarecemos que a Marca e as características dos veículos foi apenas uma coincidência,
o automóvel Honda Civic LXS 2006 objeto de locação atendia o Presidente Daniel Sampaio
Tourinho em ocasiões que o mesmo se encontrava em Brasília, como o Partido Trabalhista Cristão
tem uma sub sede no Rio de Janeiro o automóvel da mesma marca e modelo atendia o Presidente
em ocasiões que o mesmo se encontrava no Rio: Estamos encaminhando cópia do contrato de
locação bem como cópia do licenciamento anual do veículo alugado. (ANEXO XI)
36) Em 2010 ano eleitoral a demanda de serviços relacionados as eleições, exige uma
estrutura maior de pessoal para que o Partido possa oferecer aos seus filiados e candidatos pelo
% Brasil inteiro um serviço partidário mais qualificado, em face disso o Partido lançou mão de
contratos temporários, mas que esta atento a legislação trabalhistas e por orientações jurídicas fez
uso de RPA's recolhendo todos os encargos sociais pertinentes as mesmas.
37) Esclarecemos que a funcionária Ana Ester Braga Maranha encaminhou ao Partido em
14/09/2009 um atestado médico afastando-a do Trabalho por motivo de incapacidade para o mesmo
e que. se prolongou durante o exercício de 2010 conforme comunicados da Previdência social em
anexo motivo este que o Partido deixou de efetuar os pagamentos. (ANEXO XII)
3 7.1) Quanto ao fato de Ana Ester Braga Maranha esta exercendo atividades na Assembleia
legislativa do Rio de Janeiro, não é de conhecimento do Partido, já que para o Partido ela estava de
licença médica.

$

38) Esclarecemos que antes da exigência do TSE que a Sede do Partido deveria ser em
Brasília-DF, a sede do Partido Trabalhista Cristão era na Cidade do Rio de Janeiro, local de
residência do seu Presidente Daniel Sampaio Tourinho, com a mudança para Brasília, se fez
necessário a manutenção da sede e os funcionários, para dinamizar o crescimento do Partido já que
são 27 Diretório Regionais e mais de 5.000 mil diretórios Municipais.
39) Esclaiecemos que a conta corrente n°. 014376 da agência 1803 pertence ao Presidente
Daniel Sampaio Tourinho que efetuou o pagamento, apresentando a Nota Fiscal a tesouraria do
Partido para reembolso o que foi feito conforme lançamento contábil.
40) Informamos que a aquisição do veículo Honda Civic esta acima do valor da tabela Fipe
pelo fato de se tratar de um veículo blindado ao custo de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais)
conforme documentação em anexo da empresa Armor Equipamentos de proteção Ltda que realizou
a blindagem, se a dúvida persistir o Partido pede que seja usado o expediente da circularização para
dirimir quaisquer dúvida. (ANEXO XIII)
40.1 e 40.2) Informamos que Diego Almeida Tourinho e Ignez Sampaio Tourinho são
membros da Comissão Executiva Nacional do Partido nos cargos de 1° e 2° secretário
respectivamente conforme Ata em anexo e que as passagens e hospedagens pagas para ambos
foram em viagens para representar o Presidente do Diretório Nacional Daniel Sampaio Tourinho
nas atividades Partidárias. (ANEXO XIV)
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LVI— OUTRAS CONSIDERAÇÕES
42) A concentração de gastos da conta de outros recursos com o Diretório regional do Rio
de janeiro se deu no impedimento do mesmo Diretório receber recursos oriundos do Fundo
Partidário.
43) O Partido esta ciente do rito adotado quanto ao paragrafo 2° e 3° da resolução 23.432.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta
consideração.

DIVINO OMÀRO NASCIMENTO
DEIIEGADO

p^

as
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 18 de junho de 2015, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Relator(a).

José Wilton AIve
as de O&veir 5antOS
Chefe da SEDAP/CPADIÍe SubStitUtO da SEDAP

E]

De ordem.
À Secretaria Judiciária para atualizar a autuação, a fim de
que conste na capa o nome dos responsáveis pelo partido,
nos termos do art. 31 da Res.-TS[ n° 23.432/2014.
Após, à ASEPA para informar quanto ao protocolo
n° 11.666/2015.
Brasília, 18 de ianho de 2015.
Kieber Lacer

. avares

Assessor

*
Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO DE ATUALIZAÇÃO DA AUTUAÇÃO
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, certifico

que procedi à atualização da autuação deste feito em conformidade com o(a)
despacho de fl. 356 e certidão de fl. 9.

HENRY CAVAL ' TE LOPES
ADI
Chefe ct
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA
Aos 23 de junho de 2015, faço remessa destes autos à Assessoria de Exame
de Contas Eleitorais e Partidárias (Asep), nos termos do despacho de fl. 356..

José WiAIves Freire
Chefe da SEDAP/CPADI

Recebido em

í

rOfl

Pessoa
' EffiO de Coi C
pSEPP

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.442!201j_
Folha n°

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Informação n° 106/2015 Asepa
Referência: Prestação de Contas n° 714-68
Assunto: Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista
Cristão (PTC) referente ao exercido de 2010 - conclusivo
Receita Total: R$3.529.436,73 (Fundo Partidário: R$1.999.160,52; Doações de pessoas
físicas: R$69.790,00; Doações de pessoas jurídicas: R$1.400.000,00; Contribuições de
filiados: R$0,00; Recursos Próprios: R$60.486,21), conforme Relatório de Receitas e
Despesas (fl. 5).
Senhor Assessor-Chefe,
1.

Versa esta informação sobre o parecer conclusivo da prestação de contas

anual do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC), referente ao exercício
financeiro de 2010.

1 - Considerações iniciais
2.

No DJE n° 245, de 30.12.2014, publicou-se a Resolução-TSE n° 23.432,

que regulamentou o disposto no Título III da Lei n° 9.096, de 19 de setembro de 1995,
estabelecendo as regras de finanças, contabilidade e prestação de contas dos partidos
políticos à Justiça Eleitoral, ficando revogada, dentre outras, a Resolução-TSE n° 21.841,
de 22 de junho de 2004.
3.

Entretanto, o art. 67 estabeleceu que a Resolução-TSE n° 23.432/2014 não

atingirá o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios
anteriores ao de 2014. No § 1° do citado artigo, determinou-se que as disposições
processuais da nova norma serão aplicadas aos processos de prestação de contas relativos).
aos exercidos de 2009 e seguintes que ainda não tenham sido julgados

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n 8.44212011

(Fi. 2 da Informação n°106 Asepa, de 1.7.2015.)

4.

Folha

no_32t/

Assim, os procedimentos técnicos adotados para o exame desta prestação

de contas observaram o prescrito na Resolução-TSE n° 21.841/2004 e na jurisprudência
deste Tribunal.

II - Histórico
5.

Em 18.4.2011, sob o Protocolo n° 8.442, o partido apresentou sua

prestação de contas contendo demonstrativos contábeis, peças complementares e
documentos, que formaram 1 volume e 13 Anexos.
6.

Em 27.5.2011, a Coepa solicitou o atendimento de diligências por meio da

Informação-Secep/Coepa/SCI n° 296/2011 (fis. 141-153), sendo determinado ao
partido, mediante despacho à fl. 155, o atendimento às diligências assinaladas.
7.

Em 27.6.2011, a Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (Sedap)

certificou que decorreu o prazo sem manifestação do partido.
8.

Em 28.6.2011, foi reiterada a intimação do PTC por meio de despacho à

fl. 159, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 1°.7.2011, fl. 3.
9.

Em 19.8.2011, sob o Protocolo n° 18.944, o partido apresentou

esclarecimentos às fls. 166-169 e documentos que formaram o Anexo 14.
10.

Em 30.8.2011, foram expedidos oficios da Secretaria de Controle Interno

solicitando das empresas declaradas pelo partido a confirmação de informações sobre
serviços prestados e doações, em cumprimento à determinação do relator à fi. 155.
11.

Em 1°.9.2011, sob o Protocolo n° 19.535, foi juntada aos autos a

complementação de informações do PTC para cumprimento das diligências
(fls. 188-198).
12.

Em 5.9.2011, sob o Protocolo n° 20.405, a empresa Tripper Agência d\

Viagens informou às fls. 201-205 as faturas dos serviços prestados ao partido em>
resposta ao Ofício n° 3.733.
1/
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Em 28.8.2011, sob o Protocolo n° 22.445, a empresa Studio S.A, em

resposta ao Ofício n° 3.735, informou à fi. 213 a descrição dos serviços prestados para o
PTC no montante de R$240.000,00.
14.

Em 30.11.2011, sob o Protocolo n° 27.688, em complemento à resposta

anterior, o partido encaminhou às fls. 216-232 planilhas descritivas das despesas de
passagens, transportes, viagens e combustíveis.
15.

Em 11.1.2013, sob o Protocolo n° 365, o partido apresentou às fis. 236-246

Guias de Recolhimento da União (GRU) referentes à devolução de pagamentos de
massagens estéticas, juros e multas diversas.
16.

Em 13.6.2013, sob o Protocolo n° 13.847, o partido solicitou uma certidão

declaratória informando se constam como empregados do partido na prestação de contas
os nomes de Ignez Sampaio Tourinho, Túlio Ramiro Sampaio Tourinho, Vera Lúcia
Sampaio Tourinho e Diego de Almeida Tourinho, em virtude de matéria veiculada no
Jornal O Globo em 9.6.2013.
17.

Em 27.6.2013, mediante despacho às fls. 257-260, o coordenador de exame

de contas eleitorais e partidárias informou a existência de gastos com Fundo Partidário
em beneficio de duas pessoas mencionadas, bem como a impossibilidade de se concluir
pela inexistência de vínculo empregatício das referidas pessoas, em razão da ausência de
apresentação da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
18.

Em 15.8.2013, a relatora decidiu às fls. 278-280 pelo indeferimento dos

pedidos de certidões declaratórias.
19.

Em 20.8.2013, sob o Protocolo n° 20.454, o partido encaminhou às

fls. 299-308 a RAIS do exercício de 2010.
20.

Em 4.9.2013, com base em novas informações encaminhadas, a relatora \

deferiu o pedido e determinou a expedição de certidão declaratória nos termos da"
informação prestada à fi. 311.

(Fi. 4 da Informação n° ioó Asepa, de 1.7.2015.)
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21. Em 20.3.2015, a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias,
mediante a Informação n° 40, às fls. 332-346, sugeriu que o partido fosse diligenciado
para atender, no prazo de 20 dias, às diligências apontadas nos itens 25 a 43.
22.

Em 12.5.2015, por meio de despacho à fl. 347, publicado em 15.5.2015, a

relatora solicitou que o partido fosse intimado a atender às diligências mencionadas.
23.

Em 11.6.2015, sob o Protocolo n° 11.666, o partido apresentou

informações às fls. 352-355 e encaminhou documentos que formaram os Anexos 15 a 18.

III - Escopo
24. Esta análise restringiu-se ao exame dos direitos, obrigações, receitas e
despesas declaradas pelo partido, com base na documentação dos Anexos 15-18, com
vistas ao atendimento das diligências apontadas na Informação-Asepa n° 40/2015
(fls. 332-346).
25. Frise-se que o exame da movimentação financeira da campanha eleitoral
de 2010 do Diretório Nacional do PTC foi realizado em separado na Prestação de Contas
n° 3951-47, sendo que na Sessão Ordinária Jurisdicional de 14.6.2011, essas contas foram
julgadas aprovadas com ressalvas.
26. Cumpre esclarecer, ainda, que não foram objetos de análise quaisquer
movimentações de recursos não declarados na prestação de contas e/ou não informados
voluntariamente, uma vez que, além da inviabilidade logística e operacional para tal, não
cabe à unidade técnica realizar investigação a respeito das operações ocorridas
anteriormente e no curso do exercício financeiro em exame relativas a doações e
aplicações de recursos informados pelo prestador de contas, procedimentos estes de
competência dos órgãos de fiscalização, assim como de autoridades policiais.

IV - Do exame das ocorrências apontadas na Informação Asepa n° 40/2015
27.

Com respeito às diligências apontadas nos itens da informação em epígrafe

foram atendidos os subitens a seguir:

(Fi. 5 da Informação n°106 Asepa, de 1.7.2015.)
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Diligência
25. Comprovar a criação da Fundação por meio de documentos, como extratos bancários.
26. Esclarecer o pagamento a maior do valor contratado de aluguel.
32. Esclarecer a ausência de contabilização do chegue n° 851618 no valor de R$2.809,80.
33. Apresentar o extrato bancário da conta-corrente n° 35.956-4 do mês de setembro.
34. Esclarecer a transferência em 18.6.2010 mediante chegue n° 850396 no valor de R$3.000,00.
37. Esclarecer a ausência de salários da funcionária Ana Ester Braga Maranha.
38. Esclarecer sobre o local de atuação de metade dos funcionários do diretório nacional.
39. Esclarecer a ausência de registro de conta bancária citada no corpo de nota fiscal.
40. Esclarecer a divergência de valor de mercado e valor de aquisição de automóvel Honda Civic.

28.

Localização
Anexo 16 fís. 5-43
Anexo 16 fls. 45-82
Anexo 18 fls. 336-343
Anexo 18 fl. 345
Anexo 18 fls. 347-351
Anexo 18 fls. 364-369
Vol. 2 fl. 354
Vol. 2 fl. 354
Anexo 18 fís. 360-362

No que concerne ao item 27, o partido apresentou documentos às

fls. 84-101 do Anexo 16 e informou à fl. 352 do vol. 2 que começou a aplicar recursos

em programas de promoção de participação política da mulher a partir de 2011. Na
referida documentação, restou caracterizado que nos exercícios de 2009 e 2010 não
houve a efetiva aplicação dos recursos do Fundo Partidário para a criação de
programas destinados a mulheres de no mínimo de S%, em descumprimento ao inciso V
do art. 44 da Lei n° 9.096/1995.
29.

Em relação ao item 28, referente às despesas com passagens e

hospedagens, o partido encaminhou às fls. 103-119 três faturas da empresa Tripper
Agência de Viagens Ltda. acompanhadas dos bilhetes de passagem, referentes ao cheque
n° 851759, sendo que restou ausente a Fatura n° 1070 no total de R$949,74. Quanto ao
cheque n° 851817, foram apresentadas às fls. 120-194 faturas, bilhetes e notas fiscais dos
estabelecimentos hoteleiros no montante do cheque de R$14.080,21, não havendo
pendências. Dessa forma, deve ser ressarcida ao Erário a quantia de R$949,74, que se
refere ao documento não apresentado anteriormente mencionado.
30.

Quanto ao solicitado no item 29, foi realizado o exame dos documentos

complementares apresentados às fls. 197-245, sendo constatado o descumprimento do
art. 28, IV, da Resolução-TSE n° 21.841/2004, pois foi caracterizada a transferência
financeira, pelo diretório nacional ao diretório de Sergipe, de recursos públicos em
período de suspensão, considerando os Acórdãos n° 110 e 122 de 2010, resultando em
aplicação irregular de recursos oriundos do Fundo Partidário.
30.1

Cabe esclarecer que o entendimento pacífico do Tribunal Superior Eleitoral

é de que a suspensão de repasses dos valores relativos ao Fundo Partidário pelo
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nacional ao ente regional deve ocorrer a partir da publicação da decisão regional que
rejeitou as referidas contas (Res. n°22.626, de 13.11.2007, rel. Mm. Arnaldo Versiani).
30.2 Dessa forma, solicita-se o recolhimento ao Erário da quantia de
R$2.000,00, utilizando-se de recursos próprios, por meio de GRU sob o
código 18.822-0, com base nas decisões judiciais do Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe (FRE/SE) que determinaram a perda do direito às quotas do Fundo Partidário.
31.

No que concerne ao item 30, examinada a documentação complementar

apresentada pelo partido às fls. 5-241 do Anexo 15, observou-se que em relação à
documentação da aplicação de recursos do Fundo Partidário, ainda restaram ausentes os
comprovantes bancários e notas fiscais referentes às saídas financeiras das despesas
relacionadas a seguir:

Data
22.3.2010
26.3.2010
21.5.2010
13.8.2010
14.10.2010
17.11.2010

Histórico bancário
103-CH PAGO OUTRA AG
102-CHEQ COMPENSADO
103-CH PAGO OUTRA AG
1 103-CH PAGO OUTRA AG
103-CH PAGO OUTRA AG
103-CH PAGO OUTRA AG

Chegue
851481
851480
851593
851710
851781
851820
Total

Valor
do chegue
R$ 3.600,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 579,64
R$ 6.830,03
R$ 4.921,46
R$20.931,13

Não
Comprovado
R$ 3.600,00
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 579,64
R$2.259,40
R$208,33
R$11.647,37

Documento ausente
Comprovante bancário
Comprovante bancário
Comprovante bancário
Nota fiscal
Comprovante e NF
Comprovante e NF

31.1. Portanto, o partido deve efetuar o ressarcimento ao Erário da quantia não
comprovada de R$11.647,37, utilizando-se de recursos próprios, por meio de GRU sob o
código 18.822-0.
Em relação ao item 31, quanto à utilização de recursos públicos do Fundo

32.

Partidário por meio de fundo de caixa, foram apresentados documentos nos Anexos 1
17 e 18, sendo constatada a discriminação dos gastos. Contudo, foram efetuadas despesas9\
não nominais ao partido conforme se demonstra a seguir:
Data
7/jan
7/jan
18/fev
5/mar
15/abr
23/abr
23/abr

Discriminação da despesa
Fatura da CEB de Adriana Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana Matos da Silva
Guia de IPVA de Diego Almeida Tourinho
Fatura da CEB de Adriana Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana Matos da Silva

Local do documento
Fl. 261 Anexo 15
Fl. 262 Anexo 15
Fl. 6 Anexo 17
Fl. 7 Anexo 17
Fi. 62 Anexo 17
Fi. 110 Anexo 17
Fl. 112 Anexo 17

Valor (R$)
12,70
13,07
13,91
8,72
1.939,72
8,73
4,10

1
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Data
lO/jun
lO/set

Discriminação da despesa
Fatura da CEB de Adriana Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana Matos da Silva

Local do documento
Fl. 179 Anexo 17
Fl. 57 Anexo 18
Total

Valor (R$)
6,94
6,48
2.014,37

32.1 Além disso, não há nos autos o documento fiscal que suporta o pagamento
à empresa Quality Informática Ltda., relacionada à fl. 240 do Anexo 17, no total de
R$485,00. Dessa forma, solicita-se o ressarcimento ao Erário do montante de
R$2.499,371.
33.

Quanto ao item 35, referente à despesa de locação de automóvel Honda

Civic LXS 2006, de propriedade do vice-presidente do partido no montante de
R$38.586,18, observou-se que a quantia contratada suplanta o preço de aquisição de um
automóvel novo, pois o contrato firmado às fls. 353-354 do Anexo 18 vislumbra o
período de 24 meses, perfazendo a quantia de R$72.000,00.
33.1 Além disso, o partido pagou com recursos públicos a manutenção de
veículo alugado de placa DVI 3282, conforme consta às fis. 33, 96 e 232 do Anexo 18,
cujos valores são respectivamente de R$1.617,78, R$491,22 e R$320,00, referentes à
revisão de 80.000km, à revisão de motor e à aquisição de pneus novos.
33.2 O partido esclareceu, à fl. 354, que o automóvel alugado tem as mesmas
características de outro adquirido pelo partido, sendo um utilizado no Rio de Janeiro e
outro em Brasília, e encaminhou às fls. 353-358 do Anexo 18 o contrato de aluguel e a
cópia do licenciamento anual do veículo alugado. Como o aluguel foi pago com recursos
próprios, a falta de esclarecimentos sobre a locação de veículo do vice-presidente do
partido não impõe o ressarcimento ao Erário, contudo considera-se irregular a despesa
de locação, cujo montante é superior ao valor do bem locado, bem como a despesa de
manutenção desse veículo, que não faz parte do patrimônio da agremiação.
34.

Em relação ao item 36, o partido informou à fl. 354 do vol. 2 que, devido

às demandas relacionadas às eleições, lançou mão de contratos temporários, mas que está
atento à legislação trabalhista. Contudo, o procedimento de pagar empregados de forma
sucessiva e ininterrupta mediante RPA é irregular, pois o partido deve reconhecer o
vínculo empregatício e pagar as verbas trabalhistas, como férias, 130 salário, FGTS e
'Somatório de R$2.014,37 de gastos nominais a terceiros, acrescido de R$485,00 não comprovados = R$2.499,37.
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multa, além dos recolhimentos previdenciários incidentes sobre esses valores. Tal
entendimento decorre da interpretação do art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho,
o qual prevê que toda pessoa física que prestar serviços de natureza habitual, sob a
dependência deste e mediante salário, considera-se empregado. Dessa forma, os
pagamentos efetuados para Rosângela Siqueira de Araújo, Cristiana Cação Silva, Gerciana
Janeiro dos Santos e Alex de Abreu Brasil estão em desconformidade com a legislação
trabalhista.
35. Em relação aos itens 40.1 e 40.2, que solicitaram esclarecimentos sobre os
recursos públicos em benefício de familiares do presidente do PTC, como, por exemplo,
a aquisição de automóvel de propriedade de Diego Almeida Tourinho no montante de
R$63.000,00, às fis. 258-260, o partido informou à fl. 354 do vol. 2 que as passagens e
hospedagens em beneficio de Diego Almeida Tourinho e Ignez Sampaio Tourinho no
total de R$16.647,98 se referem a viagens para representar o presidente nas atividades
partidárias e juntou às fls. 371 e 372 do Anexo 18 a ata de reunião destinada a eleição de
nova Comissão Executiva Nacional do dia 6.3.2010.
35.1 Em que pese à declaração do partido, de que os familiares são membros da
executiva nacional, constatou-se que a referida ata foi assinada somente por duas pessoas,
Cléio Gaspar de Sá Freire e Daniel Tourinho (que desde o registro do PTC no TSE atua
como presidente). Na mencionada ata, Daniel Tourinho apresenta seu nome para exercer
a presidência da executiva nacional, bem como Diego Almeida Tourinho e Ignez
Sampaio Tourinho como secretários, Vera Sampaio Tourinho como suplente, contando
com a presença de Roberto Tourinho Ribeiro de Souza, Fernando Tourinho Ribeiro de
Souza e Daniel Almeida Tourinho, presidente do PTC no Rio de Janeiro, sendo
constatado que são familiares 28,57% dos 21 integrantes declarados às fis. 371 e 372 do
Anexo 18.
35.2

Foi constatada, ainda, a partir da documentação juntada às fis. 5-16 e 21 do

Anexo 16, a formalização da Fundação do PTC, que tem como nome Maria da\)
Conceição Sampaio Tourinho, cujos membros são: Daniel Sampaio Tourinho, Diego
Almeida Tourinho, Daniel de Almeida Tourinho, Ignez Sampaio Tourinho, Vera Lúcia
Sampaio Tourinho, Túlio Raniiro Sampaio Tourinho e Fernando Tourinho Ribeiro de
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Souza Filho, sendo que dos 13 integrantes da Fundação, 7 pertencem à família Tourinho,
isto é, mais da metade.
35.3 O presidente do PTC solicitou à fi. 286 a emissão de certidão do TSE,
considerando o texto à fl. 253 veiculado no jornal "O Globo", denominado "partido da
família", para que seja certificado se Diego Almeida Tourinho e Ignez Sampaio
Tourinho, dentre outros familiares, percebem remuneração paga com recursos do Fundo
Partidário. Foi observado nos autos que, aproximadamente, 1/4 dos recursos públicos
recebidos pela agremiação no exercício de 2010, originários do Fundo Partidário, foram
destinados ao presidente do partido e a seus familiares, conforme se demonstra a seguir:
Descrição das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
Transferências de recursos para Daniel Sampaio Tourinho
Passagens aéreas e hospedagens de Daniel Sampaio Touririho
Aquisição de veículo de propriedade de Diego Almeida Tourmho
Locação de imóvel de propriedade de Diego Almeida Tourinho
Passagens aéreas e hospedagens de Diego Almeida Tounnho
Passagens aéreas e hospedagens de Ignez Sampaio Tourinho
Total (equivale a 25% dos recursos recebidos de Fundo Partidário)

Valor (R$)
249.235,18
144.762,93
63.000,00
20.310,34
8.807,65
7.840,33
493.956,43

35.4 Cabe elucidar que não houve durante o exercício de 2010 o recebimento de
recursos de contribuição de filiados e que foram ainda destinados R$280.000,00,
oriundos de receitas de doações, para o presidente do partido. Tal montante equivale a

41% dos recursos próprios repassados aos candidatos do PTC pelo diretório nacional nas
Eleições 2010.
35.5 Do exame da conta-corrente exclusiva para movimentar recursos públicos
oriundos do Fundo Partidário, foi constatado que em virtude das eleições de 2010, foram
repassados aos demais candidatos do partido somente 5,41% desses recursos, bem como
foram repassados recursos públicos para apenas quatro diretórios regionais.
35.6

Conforme anteriormente mencionado, o partido adquiriu, com recursos

públicos, automóvel de propriedade de Diego Almeida Tourinho por R$63.000,00,4
contudo foi observado que arcou com a manutenção desse mesmo veículo conforme se
observa nas notas fiscais a seguir:
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Discriminação dos serviços
Substituição de medidor de combustível
Revisão de 120.000 km
Substituição de amortecedores e capotaria
Substituição de disco de freio dianteiro
Aquisição de pneus novos
Pintura de para-choque dianteiro

Nota Fiscal
N°21.024
N°4243
N° 4626
N° 12.643
N° 64
N° 799
Total

1

Valor (R$)
1.122,09
1.156,40
615,96
1.154,13
1.320,00
450,00
5.818,62

Local
fl. 288 A18
fl. 289 A18
fl. 290 A17
fl. 297 A17
fl. 194 A17
fl. 86 A17

35.7 Diante do exposto, existe grande preocupação desta unidade técnica na
verificação de qualquer desvio de finalidade na aplicação do Fundo Partidário,
principalmente quando verificado que 25% dos recursos públicos foram gastos em
benefícios de terceiros, sem que se evidencie o cumprimento do disposto no art. 44, I-V,
da Lei 9.096/1995 2 . Dessa forma, sugere-se que esta ocorrência e as constatações a
respeito da administração da Fundação do PTC sejam informadas ao Ministério Público,
para análises e providências cabíveis.
36. Do confronto de documentos complementares apresentados nos
Anexos 15, 17 e 18 com o livro contábil sobre a movimentação de caixa (valores em
espécie) de recursos originários do Fundo Partidário no total de R$80.000,00, foi
constatada a inobservância do art. 10 da Resolução-TSE n° 21.841/2004, pois foram
encontrados pagamentos de despesas de valor significativo, os quais não foram efetuados
mediante cheques nominativos, tais como:
Discriminação da despesa do caixa
Cristiana Cação Silva
Brasil Telecom 5/A
Cristiana Cação Silva
Comercial KM82 Pneus Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Secretaria do Estado da Fazenda/Detran
Lionete Confecções e Serviços LTDA
Positivo 2004 Informática Com. e Serv Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Governo do Distrito Federal -IPTU

Valor (R$)
1.260,00
537,48
1.260,00
1.083,42
777,63
1.939,72
800,00
1.315,00
519,34
777,72

Local
fl. 311 A15
fl. 301 AiS
fl. 13 A17
fl. 14 A17
fl. 23 A17
fl. 62 A17
fl. 97 A17
fl. 122 A17
fl. 157 A17
fl. 169 A17

2Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
1 - na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal, a qualquer título, observado neste
último caso o limite máximo de SO% (cinquenta por cento) do total recebido (Redação dada pela Lei n° 12.034, de 2009);
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta
aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres conforme
percentual que será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de S% (cinco por cento) do
total (Incluído pela Lei n° 12.034, de 2009).
>1
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Discriminação da despesa do caixa
Cristiana Cação Silva
TelemarNorteLesteS/A
GX de AZARA -PNEUS - ME
Cristiana Cação Silva
Brasil telecom 5/A
GVT - FATURA TELEFÔNICA
Kobe Elija Veículos Ltda.
Kobe Elija Veículos Ltda.
MR CEDA Impressos LTDA
AutoHaus DF Com. De Veículos Ltda.
Gerciana Janeiro dos Santos
AutoHaus DF Com. De Veículos Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Cartório do 3° Oficio de Notas de Brasília
Roan Comércio de Cartuchos Ltda.
Kobe Elija Veículos Ltda.
Kobe Elija Veículos Ltda.
VIVO S/A
Total

Valor (R$)
1.260,00
811,29
1.320,00
2.259,14
622,38
577,17
615,96
1.154,13
3.200,00
1.617,78
1.008,00
491,22
1.236,63
665,02
731,91
449,32
519,00
1.122,09
1.156,40
568,39
31.656,14

1

Local
fl. 175 A17
fl.. 191 A17
fl. 194 A17
fl. 198 A17
fi. 199 A17
fl. 287 A17
fl. 290 A17
fl. 297 A17
fl. 311 A17
fl. 33 A18
fl. 36 A18
fl. 96 A18
ti. 172 A18
fl. 173 A18
ti. 192 A18
fl. 224 A18
fl. 226 A18
fl. 288 A18
fl. 289 A18
fl. 291 A18

VI - Outras considerações
37.

Do exame da movimentação financeira da conta-corrente n° 403.507-0,

referente a recursos do Fundo Partidário, verificou-se a existência das seguintes despesas:
Despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
Pessoal de apoio + INSS + FGTS
Repasse para Fundação do Partido
Repasse para Diretórios Regionais (quatro diretórios)
Propaganda partidária e eleitoral
Transferências de recursos para o presidente do PTC3
Transferências de recursos para os demais candidatos
Passagens áreas e hospedagens do presidente do PTC
Passagens áreas e hospedagens- demais integrantes PTC
Gastos não especificados - pagamento c/fundo de caixa
Locação de imóvel
Aquisição de veículo Honda Civic 2006/2007
Serviços contábeis e jurídicos
Despesa de telefone
Salários do tesoureiro Cléio Gaspar Freire
Despesas de manutenção
Total de despesas pagas com Fundo

Total gasto (R$)
502.939,48
432.435,75
395.100,00
270.048,90
249.235,18
108.200,00
144.762,93
80.241,80
80.000,00
67.459,97
63.000,00
57.986,52
54.697,58
35.770,14
21.979,97
2.563.858,22

o,/ Fundo
19,61
16,87
15,41
10,53
9,72
4,22
5,64
3,13
3,12
2,63
2,46
2,26
2,13
1,40
0,86
100%
ri
1

FIrE

3 Salários do presidenteR$102.235,18+doações do PTC para campanha do presidente do partidoR$147.000,00

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n° 8.442t201 1
Folha n°

(FI. 12 da Informação n° 106 Asepa, de 1.7.2015.)

VII— Conclusão
38. Diante do exposto, esta unidade técnica opina pela desaprovação parcial
das contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão referentes ao exercício
financeiro de 2010, com fundamento no disposto no art. 37 da Lei n° 9.096/1995, c.c. o
art. 24, III, da Resolução-TSE n° 21.841/2004, devido aos itens a seguir relacionados:
-

Descriçao
Irregularidades na aplicação de recursos do Fundo Partidário
Descumprimento ao disposto no art. 44, V, da Lei n° 9.096/1995, pela reincidência na
não aplicação de Fundo Partidário em programas de incentivo a participação política
da mulher.
Descumprimento ao disposto no art. 44, 1, da Lei n° 9.096/1995 c.c. o art.
1, da
Resolução-TSE n° 21.841/2004, pela não comprovação de despesas com transportes
e viagens.
Descumprimento ao disposto no art. 37 da Lei n° 9.096/1995 pelo repasse de
recursos ao diretório regional impedido por julgamento de desaprovação de contas.
Descumprimento ao disposto no art. 44, 1, da Lei n° 9.096/1995 c.c. o art. 9°, 1, da
Resolução-TSE n 21.841/2004, pela não comprovação de despesas pagas com
Fundo Partidário.
Descumprimento ao disposto no art. 9°, 1, da Resolução-TSE n° 21.841/2004, pela
realização de despesas pagas em nome de terceiros com fundo de caixa.
Descumprimento ao disposto no art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho, pelo
não reconhecimento de vínculo empregatício e ausência de pagamentos de férias, 13°
e FGTS.
Subtotal
Outras irregularidades
Despesa de locação de veículo de propriedade de vice-presidente paga com recursos
próprios, cujo total de R$72.000,00 supera o valor do automóvel locado.
Fundação do PTC composta por 13 integrantes, sendo 7 destes da família do
presidente do partido, ou seja, mais da metade.
Pagamentos de 25% dos recursos do Fundo Partidário em beneficio do presidente
e de seus familiares, não evidenciando o cumprimento do disposto no art. 44, I-V, da
Lei n° 9.096/1995.
Inobservância do art. 10 da Resolução-TSE n° 21.841/2004 pela existência de gastos
significativos não realizados por meio de chegues nominativos.
Subtotal (Outras irregularidades)
Total geral

Valor (R$)

Item desta
Informação

-

28

90,

949,74

29

2 000 00

30.2

11.647,37

31.1

2499 37

32.1

-

34

17.096,48
38 586 18
-

33.2
35.2

493.956,43

35.7

31 656 14

36

564.198,75
598.391,71

39. O montante de R$17.096,48 referente à aplicação não comprovada e
irregular de recursos recebidos do Fundo Partidário deve ser ressarcido ao Erário sob o

4

código n° 18822-0, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) , cujo
comprovante deve ser juntado aos autos. A quantia relativa à aplicação irregular do
Fundo Partidário deve ser devidamente atualizada e recolhida com recursos próprios.

4

Mã

1nstruções para preenchimento de GRU disponíveis em: <http: / /www.justicaeleitoral.jus.br/arguivos /tse-instrucoes ppreenchimento-da-gru>.

Tribunal Superior Eleitoral
Prot. n l 8.44212011
Folha n

(Fi. 13 da Informação n° 106 Asepa, de 1.7.2015.)

40.

Diante do exposto, sugere-se que seja determinada a atualização de

autuação deste feito para constar na capa o nome das partes responsáveis pelo partido,
nos termos do art. 31 da Resolução-TSE n° 23.432/2014, e, em seguida, sugere-se a
abertura de vista ao Ministério Público para proferir manifestação no prazo de 20 dias,
nos termos do art.
41.

375 dessa

norma.

Após a manifestação do Parquet, sugere-se a abertura de vista ao prestador

de contas pelo prazo de 15 dias, nos termos do art.

386

da Resolução-TSE

n° 23.432/2014, tendo em vista que este processo prescreve em 30 de abril de 2016.

B aília 1° dejulho de 2015.

NICE FERNANDES
Analista Judiciário

2

OS PINTO
JOS '
,An s Judiciário

De acordo com a Informação-Asepa n° 106/2015. Encaminhe-se o
processo à consideração da Excelentíssima Senhora Relatora, Ministra Luciana Lóssio.

EROSSOA
Assessor-Chefe de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias

5Art. 37. Apresentado o parecer conclusivo, os autos serão encaminhados ao Ministério Público Eleitoral para emissão
de parecer no prazo de vinte dias.
6Art. 38. Havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer conclusivo emitido pela
Unidade Técnica ou no parecer oferecido pelo Ministério Público Eleitoral, o Juiz ou Relator determinará a citação do
órgão partidário e dos responsáveis para que ofereçam defesa no prazo de quinze dias e requeiram, sob pena de
preclusão, as provas que pretendem produzir, especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo.

kg Fis._____
k^-,#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 8 de julho de 2015, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).
MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Rela,,,7

José
Alves Freire
Chefe da SEDAP/CPADI

De ordem.
A PGE, paa paçecer.
Brasília, '
-'( .2015.
Kieber La
. avares
Ass or

'4.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE VISTA
Aos 8 de julho de 2015, faço estes autos com vista ao Exmo. Sr.
Procurador-Geral Eleitoral (PGE), nos termos do despacho de 08 de junho de 2015,
fi. 372.

José Wiltdn Alves Freire
Chefe da SEDAP/CPADI
woçnw

)RIA GERAl.. FLfl1URAL.
-1:
)I)

emL!1-/2OI5asL..
II

Assinatura

I9

Fis,______

1 01 ^Iç
1,55

TRIBUNAL SUPERIOR
SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA
Aos 14 de dezembro de 2015, junto a estes autos Parecer n°
108.708/PGE (n° 12.661/2015), que segue.
Eu,
Ramon Bezerra Gomes, da Seção de
Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

PROCURADORIA GERAL ELEITORAL

N.° 12.661/2015 - EJGA/h
N.° 108.708/PGE

Prestação de Contas n.° 714-68.2011.6.00.0000
Procedência: Brasília-DF
Requerente: Partido Trabalhista Cristão (PTC) - Nacional
Relator : MINISTRA LUCIANA LÓSSIO

Classe 25

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010.
INCONSISTÊNCIAS QUE REFOGEM AO ÂMBITO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEMAIS IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DA REGULARIDADE DAS CONTAS. PERCENTUAL DIMINUTO. PARECER PELA APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.
Devem ser afastadas as irregularidades dos itens
1.
33.2, 35.2 e 35.7, pois a análise de tais inconsistências refogem ao restrito âmbito da prestação de contas, visto que,
conquanto sejam questionáveis, resultaram devidamente
comprovadas.
2.
Ainda que a agremiação partidária não tenha obtido
êxito em afastar grande parte das irregularidades apontadas
na Informação n.° 106/2015 da ASEPA, nota-se que as falhas na aplicação do recursos do Fundo Partidário, em seu
conjunto, não comprometem a análise da regularidade da
prestação de contas e atingem percentual diminuto, totalizando o montante de R$ 17.096,48, equivalente a 0,86% do
total de recursos do Fundo Partidário recebidos pela agremiação partidária.
3.
No caso concreto, de acordo com a jurisprudência
dessa Corte Superior, é possível a incidência dos princípios
da proporcionalidade e razoabilidade no julgamento de
prestação de contas, para fim de aprovação das contas com
ressalvas.
Parecer por que seja aprovada a prestação de contas
4.
com ressalvas.

Y
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Excelentíssima Senhora Ministra-Relatora,
cuida-se da prestação de contas anual do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão (PTC), relativa ao exercício financeiro de 2010.
Por meio da Informação ASEPA n.° 106/2015 (parecer conclusivo sobre tais contas), a Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias desse Tribunal Superior Eleitoral opinou pela desaprovação parcial das contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC), apontando como valor
total das irregularidades constatadas a importância de R$ 598.391,71, correspondente às seguintes irregularidades (f. 370):
-

Descriçao
Irregularidades _na_aplicação_de_recursos_do_Fundo _Partidário
Descumprimento ao disposto no art. 44, V, da Lei n° 9.096/1995, pela reincidência na não aplicação de Fundo Partidário em programas de incentivo a
participação_política _da_mulher.
Descumprimento ao disposto no art. 44, 1, da Lei 9.096/1995 cc. O art. 90,
1, da Resolução-TSE no 21.841/2004, pela não comprovação de despesas
com transportes e viagens.
Descumprimento ao disposto no art. 37 da Lei n° 9.096/1995 pelo repasse
de recursos ao diretório regional impedido por julgamento de desaprovação
de contas.
Descumprimento ao disposto no art. 44, 1, da Lei 9.096/1995 c.c. O art. 90
1, da Resolução-TSE n° 21.841/2004, pela não comprovação de despesas
pagas com Fundo Partidário.
Descumprimento ao disposto no art. 90, 1, da Resolução-TSE n°
21.841/2004, pela realização de despesas pagas em nome de terceiros com
fundo de caixa.
Descumprimento ao disposto no art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho, pelo não reconhecimento de vínculo empregatício e ausência de pagamentos_de_férias, _13°_e_FGTS..
Subtotal
Outras irregularidades
Despesa de locação de veículo de propriedade de vice-presidente paga com
recursos próprios, cujo total de R$72.000,00 supera o valor do automóvel
locado.
Fundação do PTC composta por 13 integrantes, sendo 7 destes da família
do presidente do partido, ou seja, mais da metade.
Pagamentos de 25% dos recursos do Fundo Partidário em beneficio do
presidente e de seus familiares, não evidenciando o cumprimento do disposto no art. 44, I-V, da Lei n°9.096/1995.
Inobservância do art. 10 da Resolução-TSE n°21.841/2004 pela existência
de gastos significativos não realizados por meio de chegues nominativos.
Subtotal (Outras irregularidades)
Total geral

Valor (R$)

Item desta
Informação

-

28

949,74

29

2.000,00

30.2

11.647,37

31.1

2.499,37

32.1

-

34

17.096,48

38.586,18

33.2
35.2

493.956,43

35.7

31 656 14

36

564.198,75
598.391,71

No citado parecer de ff. 359-371, sugeriu-se, ainda, que "o montante de R$
17.096,48 referente à aplicação não comprovada e irregular de recursos recebir
2
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dos do Fundo Partidário deve ser ressarcido ao Erário sob o código n° 1882-0,
por meio de Guia de Recolhimento da União [ ...J" (f. 370), devendo a referida
quantia ser devidamente atualizada e recolhida com recursos próprios do Partido.
Após, nos termos do despacho de f. 372, os autos foram encaminhados a esta Procuradoria Geral Eleitoral, para emissão de parecer.
É o breve relatório. Passa-se a opinar.

II.

As contas devem ser aprovadas com ressalvas. Vejamos!
De início, no que concerne à irregularidade indicada no
item 28 - não aplicação de 5% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres durante o exercício financeiro de 2010 -, restou registrado que a agremiação
partidária "começou aplicar os recursos a partir de 2011 e complementou em
2012" (f. 352). Da análise dos documentos colacionados às ff. 84-101, não é possível verificar que as despesas ali realizadas no ano de 2011 são relativas à aplicação de recursos que deveriam ser destinados a esta finalidade no exercício financeiro de 2010. Assim, a documentação juntada nos autos não é apta a demonstrar
o alegado pela agremiação partidária, subsistindo a irregularidade em questão,
cujo o valor é de R$ 99.958,02!.
No que diz respeito ao item 29 - não comprovação de despesas com passagens e hospedagens -, conforme consignado pela unidade técnica
• desse Tribunal Superior Eleitoral, da análise dos documentos de ff. 103-119 do
Anexo 16, percebe-se que a agremiação partidária deixou de apresentar à fatura
n.° 1070 e resulta não demonstrada à despesa de R$ 949,74.
Quanto ao Item 30.2 - descumprimento ao disposto no art.
37 da Lei n° 9.096/1995 pelo repasse de recursos ao diretório regional impedido
por julgamento de desaprovação de contas -, conquanto o órgão partidário tenha
obtido êxito em comprovar a regularidade das transferências financeiras de recur1 5% dos recursos do Fundo Partidário = 5% de R$ 1.999.160,52 = R$ 99.958,02.
(3
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sos realizadas aos Diretórios Regionais de Minas Gerais e São Paulo, por meio
dos documentos de ff. 195-223, depreende-se que persiste a irregularidade do
repasse de recursos para o Diretório Regional de Sergipe, que se encontrava
impossibilitado de recebê-los, em razão de decisão regional de rejeição de suas
contas, conforme documentos de ff. 225-245. Neste ponto, houve aplicação
irregular de R$ 2.000,00 de recursos do Fundo Partidário.
No que tange ao item 31.1 - descumprimento ao disposto
no art. 44, 1, da Lei n.° 9.096/1995 c.c. O art. 90, 1, da Res.-TSE n.° 21.841/2004,
pela não comprovação de despesas pagas com recursos do Fundo Partidário -, infere-se, da análise da documentação complementar apresentada pela agremiação
partidária às ff. 5-241 do Anexo 15, que restaram ausentes eventuais comprovantes/notas fiscais relativas ao pagamento de despesas com cheques n.°s 851481,
851480, 851593, 851710, 851781 e 851820, que totalizam a quantia de R$
11.647,37.

10

Com relação ao item 32 - descumprimento ao disposto no

art. 90, 1, da Res.-TSE n.° 21.841/2004, pela realização de despesas pagas em

nome de terceiros com fundo de caixa -, vale dizer que, de acordo com a análise
dos documentos acostados aos Anexos 15, 17 e 18, a unidade técnica consignou
ter sido realizada despesas não nominais pelo diretório partidário, que perfazem o
montante de R$ 2.014,37. Ainda neste item, restou assentado inexistir documento
comprobatório da despesa de R$ 485,00 (empresa Quality Informática Ltda.), proveniente da prestação de contas do fundo de caixa (f. 240 do Anexo 17). Tais irregularidades referentes à aplicação de recursos do Fundo Partidário totalizam a
quantia de R$ 2.499,37.
Desse modo, no que se refere ao tópico irregularidades na
aplicação de recursos do Fundo Partidário, conforme as falhas apontadas pela unidade técnica e análise da documentação carreada aos autos, subsistem irregularidades que totalizam o montante de R$ 117.054,502.
No tocante ao tópico outras irregularidades, restaram elencadas as seguintes falhas: a) despesa de locação de veículo de propriedade de
2 R$ 99.958,02 (item 28) + R$ 949,74 (item 29) + R$ 2.000,00 (item 30.2) ±/RS
11.647,37 (item 31.1) + R$ 2.499,37 (item 32,1) = R$ 117.054,50.
4
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vice-presidente paga com recursos propnos, cujo total de R$72.000,00 supera o
valor do automóvel locado; b) fundação do PTC composta por 13 integrantes,
sendo 7 destes da família do presidente do partido, ou seja, mais da metade; e)
pagamentos de 25% dos recursos do Fundo Partidário em beneficio do presidente
e de seus familiares, não evidenciando o cumprimento do disposto no art. 44, I-V,
da Lei n° 9.096/1995; e d) inobservância do art. 10 da Res.-TSE n° 21.841/2004
pela existência de gastos significativos não realizados por meio de cheques
nominativos.
Acerca da destinação de recursos em beneficio de familiares do Presidente do PTC, consistente na aquisição de veículo automotivo pertencente ao Vice-Presidente da agremiação partidária, de realização de despesas que
seriam em beneficio dos interesses do Presidente e de seus familiares, bem como
em virtude de a Fundação do PTC ser composta em grande parte por familiares
do Presidente, embora sejam questionáveis, não afetam, em tese, a regularidade
das contas, tendo em vista que os gastos em questão foram efetivamente comprovados e segundo a manifestação do partido estariam atreladas à atividade partidária realizadas pelos membros da Executiva Nacional da agremiação. Além disso,
denota-se que, de acordo com a documentação contábil apresentada, tais recursos
transitaram normalmente pelas contas do partido, com a efetiva aquisição e recebimento de bem (automóvel), e contratação e pagamento de serviços eventualmente prestados, circunstâncias estas que não comprometem a transparência do
processo de prestação de contas em análise.
Conforme destacado pelo Ministro Henrique Neves da Silva, no julgamento da PC n.° 4080-52, PSESS 9.12.2010, "na prestação de contas, foi dito que foi recebido determinado valor de dinheiro, dinheiro esse gasto
de tal forma, conforme tal documentação contábil. Se houver qualquer irregularidade, pode-se fazer a apuração pelos meios próprios".
Ainda neste sentido, colaciona-se o julgado da PC n.° 96960, PSESS de 28.4.20 15, da relatoria do Ministro Luiz Fux, cujo o entendimento
também foi no sentido de que o processo de prestação de contas não é meio próprio para examinar eventual não prestação do serviço ou mesmo a majoração dos
valores tidos como pagos, sendo suficiente a comprovação do trânsito de recursos
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na conta e o pagamento efetuado a empresas com tais recursos. Confira-se tal posicionamento a partir do seguinte trecho do voto condutor:
Porém, verifico que os documentos apresentados (tis. 152, 157 e
298 do Anexo 4, efis. 111 e 169 do Anexo 6), apesar de não
permitirem que se verifique com total certeza a relação do passageiro com o Partido, bem como se a despesa está relacionada
às atividades de manutenção e serviço da agremiação, comprovam os gastos realizados com serviços defretamento.
Explico.
Todos esses recursos, pelo que entendi, transitaram pelas contas, como deve ocorrer, e a empresa foi paga com esses recursos. Se ela, eventualmente, não prestou o serviço pelo qual recebeu ou majorou valores é questão a ser examinada não neste processo, mas em processos próprios, por meio dos interessados, que poderão mover as ações, inclusive na área cível ou
em outra área, afim de apurar se a empresa emitiu fatura ou
nota fiscal de serviço não prestado.
As notas fiscais foram emitidas inclusive com a identificação
do CNPJ do Partido. Isso é mais do que suficiente, porque, a
partir do momento em que se coloca em dúvida uma fatura,
posso também, dentro desse raciocínio, colocar em dúvida
qualquer documento fiscal.
Então, há uma série de situações que, se existirem, devem ser
pesquisadas, apuradas, mas não comprometem a transparência
do processo de prestação de contas. Nesta prestação de contas,
foi dito que foi recebido determinado valor de dinheiro, o qual
foi gasto de determinada forma, conforme documentação contábil. Se houver qualquer irregularidade, pode-se fazer a apuração pelos meios próprios. "(Grifo nosso.)

Por outro lado, no que tange à inobservância do art. 10 da Res.-TSE n°
21.841/2004 pela existência de gastos significativos não realizados por meio de
cheques nominativos, item 36 da Informação n.° 106 da ASEPA, a partir dos documentos complementares acostados ao processo pela agremiação partidária, a
unidade técnica constatou terem sido efetuados pagamentos de despesas, que conforme discriminação da movimentação de caixa (pagamento em espécie) de valores significativos (f. 368), no valor de R$ 31.656,14.
Sendo assim, conquanto sejam questionáveis, devem ser
afastadas as irregularidades dos itens 33.2, 35.2 e 35.7, pois a análise de tais inconsistências refogem ao restrito âmbito da prestação de contas, persistindo neste
tópico a irregularidade do item 36, que perfaz o montante de R$ 31.656,14.

(

f.
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Posto isso, ainda que a agremiação partidária não tenha obtido êxito em afastar grande parte das irregularidades apontadas na Informação n.°
106/2015 da ASEPA, nota-se que as falhas na aplicação do recursos do Fundo
Partidário, em seu conjunto, não comprometem a análise da regularidade da prestação de contas e atingem percentual diminuto, totalizando o montante de R$
17.096,48, equivalente a 0,86% do total de recursos do Fundo Partidário recebi-

dos pela agremiação partidária.
De acordo com a jurisprudência dessa Colenda Corte Superior, é possível a incidência dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
no julgamento de prestação de contas ao caso concreto. Nesse sentido:
"ELEIÇÕES 2010. REFORMA DO ACÓRDÃO REGIONAL.
REJEIÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VALORES QUE
NÃO TRANSITARAM NA CONTA BANCÁRIA ESPECIFICA.
REVALORAÇÃO JURÍDICA DAS PREMISSAS FA 'TICAS. VALOR IRRISÓRIO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. APLICA ÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RA ZOA BILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Sendo irrisório o percentual das falhas constatadas, que representaram 2,44% do total de recursos arrecadados, e diante
da ausência de reconhecimento de má-fé da candidata pelo
Tribunal Regional, devem incidir ao caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
2. Manutenção da decisão agravada que reformou a decisão regional para aprovar as contas com ressalvas.
3. Agravo regimental a que se nega provimento ". (Grifo nosso.)

S

"PARTIDO POLÍTICO. PARTIDO DEMOCRATAS (DEM).
PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2009. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECOLHIMENTO AO
ERÁRIO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.

(. )

7. Na hipótese, além das irregularidades meramente formais, as
demais são relativas a não comprovação de despesas ou aplicações inadequadas do Fundo Partidário, alcançando apenas
1,69% daqueles recursos - no montante de R$ 339.457,71 -, o
que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que, mesmo quando as irregularidades encontradas re-

Percentual de recursos irregularmente aplicados do Fundo Partidário = R$ 1 7.096,48/R$
1.999.160,52 = 0,86%.

4 TSE, AgR-AI n.°7677-44, Rei. Mm. José Antônio Dias Toffoli, DJE de 21.10.2013.
1

•

PC n.° 714-68.2011.6.00.0000

dundam na aprovação com ressalvas das contas apresentadas,
é cabível a determinação de devolução dos respectivos valores
ao Erário.
9. Contas aprovadas com ressalvas ". (Grifo nosso.)

Diante de tal quadro, impõe-se a aprovação da presente prestação de contas com
ressalvas, sem prejuízo da devolução do valor dos recursos do Fundo Partidário
aplicados de forma irregular pelo Diretório Nacional do PTC e da imposição de
penalidade em decorrência de omissão no dever de aplicação de percentual mínimo de recursos na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres.

III.

Por todo o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina por que seja aprovada a
do

prestação de contas com ressalvas.

Brasília, 9 de dezembro de 2015.

Eugên
Vice-

de Aragão
Eleitoral

5 TSE, PC n.° 978-22, Rei. Min. Laurita Hilário Vaz, Rei. designado Mm. José Antô-

nio Dias Toffoii, DJE DE 14.11.2014.
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-682011.6.00.0000
TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 14 de dezembro de 2015, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Rator(a).

José Wi4 tes Freire
Chefe d SDAP/CPADI

De ordem.
Intime-se o partido requerente para se manifestar,
no prazo de 15 dias acerca dos pareceres emitidos
pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público,
Brasília, 2 rdefreir0 de 2016.

Kleber Lace
Assessor

As. -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

o

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho de 2.2.2016, fl. 383, foi publicado no Diário da
Justiça Eletrônico (DJe) no 24, em 3 de fevereiro de 2016, p. 9-10.
Aos 3 de fevereiro de 2016, eu, / , Miguel Mendonça
de Alvarenga, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei
esta certidão.

:a

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000
CERTIDÃO
Certifico que a intimação, nos termos previstos no art. 43 da ResoIuçoTSE n 2 23.464/2015, determinada no despacho de 2.2.2016, fl. 383, do Partido
Trabalhista Cristão (PTC) no foi efetivada, tendo em vista que esse requerente
no possui advogado constituído nos autos.

Aos 5 de fevereiro de 2016, Normandes de Oliveira Santos,
Chefe Substituto da Seção de Gérenciamento de Dados Partidários (SEDAP),
lavrei esta certidão.

ir
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO
Considerando que o Partido Trabalhista Cristão (PTC) não possui
advogado constituído nos autos, aos 5 de fevereiro de 2016, faço estes autos
conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Relator(a), nos
termos do art. 44 da Resolução-TSE n° 23.464/2015.

Norma nde clé Oliveira Santos
Chefe Substituto da SEDAP/CPADI

De ordem.
Intime-se o partido para regularizar sua
representação processual, no prazo de
Brasília, 10 de fevereiro de 2016.

Kieber LacFares
Assessor

3 (três) dias.

j€
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o despacho de 10.02.2016, de fl. 386, foi publicado no
Diário da Justiça Eletrônico (DJe) n° 29, em 12 de fevereiro de 2016, p. 2-3.
Aos 12 de fevereiro de 2016, eu,
, Hítala Gomes Amaral,
da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta certidão.

/9'.

(FIS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
FORMULÁRIO PARA TRANSMISSÃO DE FAX
FAX [x] SIMPLES [ ] CIRCULAR - MENSAGEM N° 1412016 - SEDAP/CPADI
DESTINATÁRIO: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC).
FAX N°: (61) 3039.6791.
PÁGINAS (INCLUINDO ESTA): 1.
DATA: 12.02.2016.
INTIMAÇÃO
REFERÊNCIA
: PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000 TSE (Protocolo n°8.442/2011).
PROCEDÊNCIA
:BRASÍLIA -DF.
RELATORA
: MINISTRA LUCIANA LÓSSIO.
REQUERENTE
: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - NACIONAL, por
seu Delegado
REQUERENTE
:DANIEL SAMPAIO TOURUNHO, Presidente
REQUERENTE
:CLÉIO GASPAR DE SÁ FREIRE, 1 0 Tesoureiro
ASSUNTO
: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCFCIO
FINANCEIRO - 2010
Ao Senhor
Daniel S. Tourinho
Presidente Nacional do PTC.
Intimamos V. Sa. do despacho exarado pela Exma. Senhora Ministra Relatora,
(publicado no DJe n° 29, em 12.2.2016, pág. 2-3), nestes autos, nos seguintes
termos:
"De ordem.
Intime-se o partido para regularizar sua representação processual, no prazo
de 3 (três) dias.
Brasília, 10 de fevereiro de 2016.

Kieber Lacerda F. Tavares
Assessor ".

ALESSANDRO RODRIGUES DA COSTA
Coordenador da CPADI/SJD
ATENÇÃO
Em caso de falha de transmissão, favor entrar em contato com (61) 3030.7873.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Telefone (61) 3030.7000 - Fax: (61) 3030.9951
Setor de Administração Federal Sul - SAFS, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF - 70070-600

DI,HORA
NÚMERO DE FAX/NOME
DUPAÇAO
PÁGINAS
RESULT.
MODO

02/12 11:18
830396781
00:00:33
81
OK
NORMAL

'1

Fís.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

NA oi

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO
Certifico que decorreu o prazo, em 17 de fevereiro de 2016, sem
qualquer manifestação (Ref.: despacho de 10.2.2016, fl. 386).

IIIIIII

Aos 18 de fevereiro de 2016, eu, Miguel Mendonça de
Alvarenga, da Seção de Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei esta
certidão.

CONCLUSÃO
Aos 18 de fevereiro de 2016, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Relator(a).
José Wi
1ve^srèi
^
oc
Chefe da SEDAP/CPADI
II

_24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0(

TERMO DE JUNTADA

Aos 19 de fevereiro de 2016, junto a estes a
protocolizado sob o n° 1.422/2016, que segue.
Eu,.

, Ramon Bezerra Gomes, da Seção de

Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.

c

Z
-4

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
1.422/2016
1810212016-18:43
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EXCELENTÍSSIMA SRA. MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, RELATORA
DA PC n.° 714-68 JUNTO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

De ordem. Junte-se.
Brasília,
Kieber

A &jUF^ Tavares

Prestação de Contas n.° 714-68

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO — PTC, vem, respeitosamente à
presença de V. Exa., nos termos do artigo 38 da Rcsoiução 23.432/14 e despacho de fls.
apresentar

DEFESA

1 m relação à manifestação conclusiva da unidade técnica rcalizada por meio da
Informação/;\sepa n.° 106/2015.

1- DO CABIMENTO

Como se observa dos autos, o r. despacho de Os. determinou a abertura do prazo
de 15 dias para que o partido apresente alegaçôes, nos termos do art. 38 da
Resolução/'I'SE n. 23.432. 1'odavia, como não havia advogado constituído nos autos, o

Partido foi intimado para regularizar sua representação processual.

3914

R.\NGEI. FERREIRA
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Dessa forma, é a presente para regularizar a representação processual, já
apresentando a peça de defesa em comparecimento espontâneo, sem a necessidade de
nova publicação em nome do advogado constituído.

Conforme adiante exposto, a Informação

0°

106/201 5/Asepa/TSE embora

tenha acolhido parte das alegações da agremiaçào, mantém a conclusão pela
desaprovação parcial, com devolução de R$ 17.096,48, em síntese, pelos seguintes
argumentos:

(i) Não comprovação de despesas com transportes e viagens, no valor de R$
949,74;
(ii) Repasse de recursos ao diretório regional impedido por julgamento de
desaprovação de contas, no valor de R$ 2.000,00;
(iii) Não comprovação de despesas pagas com fundo partidário, no valor de R$
11.647,37;
(iv) realização de despesas pagas em nome de terceiros com fundo de caixa, no
valor de R$ 2.499,37.

Como se verifica, a presente análise trata de

\7

À1,01US ÍNFIMOS, não havendo

hipótese de desaprovação das contas, consoante o pacífico entendimento deste e. 'ÏSE,
sendo o caso de aprovação das contas, na pior das hipóteses, com ressalvas. O parecer do
I\llU. é pela aprovação com ressalvas.

Ainda assim, adiante articulam-se as razões capazes de afastar quase integralmente
as irregularidades apontadas.

II. Das irregularidades apontadas pela unidade técnica

iL !UPE

N
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11.1. Da não comprovação de despesas com transportes e viagens, no valor de R$
F

94974
Tal valor foi devidamente ressarcido Com recursos próprios do partido,
conforme comprova a CRU anexa.
11.2. Repasse de recursos ao diretório regional impedido por julgamento de
desaprovação de contas, no valor de R$ 2.000,00

O valor questionado se refere ao repasse feito ao Diretório Regional de
Sergipe em 26.08.2010. De acordo com a unidade técnica, o regional se encontrava
com contas desaprovadas por meio do acórdão n.° 110.122/2010, o que, em tese,
impediria o repasse.
Ocorre que o caso concreto demanda conclusão diversa. Isso porque o
acórdão que desaprovou as contas foi publicado ara as partes e procuradores dos
autos) no dia 08.06.2010, sendo que o acórdão SOMENTE TRANSITOU EM
jULGADO no dia 30.05.2011.
O acórdão que determina a suspensão do fundo partidário produz efeitos a
partir do trânsito em julgado (30.05.2011), sendo essa a regra geral do processo
jurisdicional de contas
Importante notar que o precedente utilizado pela Asepa para fundameur
como data da suspensão a data do julgamento é de 2007, quando o julgamento das
contas ainda respeitava rito administrativo, não se aplicando ao C5() das contas do
Diretório Regional em comento, julgadas em 2010. Dessa forma, é regular o
repasse feito pelo Diretório Nacional em 26.08.2010, antes do trânsito em
julgado do acórdão.
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RANGEL FERREIRA
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Ainda que assim não fosse, note-se que o TI/SE intimou o Diretório
Nacional, dando conhecimento da sanção aplicada ao Diretório Regional em
16.09.2010, também em data posterior ao repasse (08.06.2010). Portanto, sob todos
os aspectos o repasse foi regular, merecendo ser afastada a irregularidade.

11.3. Não comprovação de despesas pagas com fundo partidário, no valor de R$
11.647,37 - item 31.1 da Informação n.° 106
Os valores que integram o montante total apontado pela unidade técnica
como irregulares, representam:

• R$3.600,00 - Trata-se de adiantamento salarial ao empregado Adilson
Ribeiro de Assis, conforme comprovante bancário anexo, sanando a
irregularidade;

-

• R$2 . 000,00 e R$3.000,00 - Trata-se de adiantamento salarial feito à
empregada Cana Lorena Pereira, conforme cópia dos cheques nominais anexos,
sanando a irregularidade;
Com relação ao cheque n.° 851710, no valor de R$5 79 ,64 , trata-se ele
depósito de caução feito em nome de Ar Empreendimentos Participações e Serviços
Ltda, conforme cópia de cheque, recibo de depósito bancário e cópia de recibo da
AR Empreendimentos anexos. Oportuno esclarecer que o valor já foi restituído ao
PTC em 08 de março de 2012, conforme recibo em anexo, sanando a
irregularidade;

• I-m relação ao cheque n) 851781, no valor de R$6.830,03, vale esclarecer que
foi utilizado para realização de uma só vez de diversos pagamentos junto ao Banco.
Ocorre que o caixa do Banco recusou receber algumas faturas agáveis em outros

3 94
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bancos ou vencidas). O somatório de tais recursos resultou no montante de R$
2.259,40.
Assim, foi feito o saque tio valor total, realizado o pagamento das despesas
pertinentes (todas já comprovadas) e devolvida a diferença de R$ 2.259,40 ao Fundo
de Caixa, conforme planilha anexa, onde foram contabilizadas as Faturas de Nextel
Telecomunicações Ltda. Também anexas, sanando a irregularidade;

o

Além disso, segue documentação fiscal que comprova a regularidade dos

gastos no valor total do Cheque n°. 851820 (R$ 4.921,46), sanando a
irregularidade;

• É esclarecido também que as despesas pagas em nome de terceiros, tio valor
de R$ 74,65, se referem aos custos com a Companhia de Eletricidade de Brasília CEB, em nome de Adriana Matos da Silva. São despesas relacionadas ao imóvel
alugado pelo Partido, situado na QRSW 01, Lote 01, sala 112 - Setor Sudoeste Edifício Centro Comercial Suco 1, CEP: 70675-100 Brasília - DL, conforme
contrato de locação em anexo, sanando a irregularidade;
o

Em relação ao valor de R$ 1.939,72, trata-se de IP'\7 r\ pago em iiotie de

Diego Almeida l'ourinho relacionado ao veículo de placa KPB0359, adquirido pelo
partido em 27 de janeiro de 2010. O IPV\ já tinha sido emitido em nome do
proprietário anterior, mas a responsabilidade pelo pagamento era do novo
proprietário, conforme documentação em anexa, sanando a irregularidade;
• Encaminha-se o Cupom Fiscal da empresa Quality Informática Ltda,
comprovando a regularidade da despesa no valor de R$ 485,00, sanando a
irregularidade.
Por todo o exposto, tendo em vista que a desaprovação parcial proposta pela
Asepa se refere a VALOR ÍNFIMO, tendo o MPE divergido da conclusão da
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Asepa (opinando pela
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aprovação parcial), pugna-se pela APROVAÇÃO DAS

CONTAS, na pior das hipóteses, com ressalvas.

Em tempo, requer expressamente que todas as publicações e intimações
advindas destes autos sejam feitas em nome de Bruno Range! Avelino da Silva,

m
Mr

OAB/DF n.° 23.067.

Cn

I'crm()5 em que,
Pede deferimento.
Brasília 18 de fevereiro de 2016-

M

QÁB / DF 23.067

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuração o PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, partido político registrado
32.206.989.0001-80, com endereço no SHN Qd. 02 Bloco "F" Edifício
Executive Office Tower sala 519/520 CEP: 70.702-000, neste ato
representado pelo Presidente de sua Comissão Executiva Nacional, Sr. Daniel
Sampaio Tourinho, NOMEIA e CONSTITUI seus bastantes procuradores os

advogados BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA, advogado inscrito
na OAB/DF sob o n. 23.067 e JOSÉ FERREIRA, advogado inscrito na
OAB/DF sob o n. 6.963, ambos membros do escritório Rangel Ferreira
Advogados, com endereço no SIG, quadra 01, lote 1495, Ed. Barão do Rio
Branco, Bloco B, sala 17, Brasília, DF, a quem confere poderes para o foro em
geral, da cláusula "adjudida" e "extra judicid', bem como poderes especiais para
acordar, concordar, receber e dar quitação, transigir, desistir, parcelar, assinar
termos e compromissos, propor quaisquer ações e defender a outorgante nas
adversas, podendo ainda substabelecer, especialmente para atuação no processo
de Prestação de Contas n. 714-68 em curso junto ao Tribunal Superior Eleitoral
- TSE.
Brasília-DF, 12 de evereiro de 2016.

Partido rabalhista Cristã - PTC
Daniel Sampaio Tourinho
Presidente Nacional
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Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE
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Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário
Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal.

TRE 1LL

PROCESSO : PC N° 774 - Prestação de Contas UF: SE

99

N° ÚNICO: 418504.2008.625.0000
MUNICÍPIO: ARACAJU - SE
PROTOCOLO: 27322008- 11/04/2008 00:00

N.° Origem: -W

INTERESSADO(A): PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC (DIRETÓRIO REGIONAL/SE)
ADVOGADO: José Hunaldo S. da Mota
RELATOR(A): JUÍZA GARDÊNIA CARMELO PRADO
ASSUNTO: ÓRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL/ ESTADUAL -

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO ANO 2007
LOCALIZAÇÃO: SEARE-SECAO DE ACORDAOS E RESOLUCOES
FASE ATUAL: 15/06/2015 09:24-Autos Devolvidos
Andamento

Distribuição i Despachos i Decisão

Petições Li Todos

riprimir

Andamentos
Data e Hora
Seção

Andamento

SEARE

15/06/2015 09:24

SEARE

02/06/2015 10:38

SEARE

02/06/2015 10:27

SEARE
SEÁRQ
;EARE
SEÂRQ
IEARQ
SEÃRE

28/05/2014 12:14
14/10/2013 11:34
14/10/2013 11:17
15/06/2011 07:56
15/06/2011 07:56
13/06/2011 14:44

SEARE

13/06/2011 14:41

SEARE

13/06/2011 14:37

Autos Devolvidos
Autos Retirados (Advogado do Processo: José Hunaldo
S. da Mota) autos retirados por Francisco Carlos de
Santana Júnior
Juntada do documento n°9.429/2015 Juntada de
instrumento procuratorio
Recebido
Documento desarquivado
Solicitação de desarquivamento
Arquivado no arquivo central
Recebido Solicitação de Arquivamento
Solicitação de arquivamento para rearquivamento.
Juntado(s) o(s) Aviso(s) de Recebimento (AR)
referente(s) ao Ofício n° 118/2011, comunicando
decisão ao Presidente do Diretório Nacional do PTC.
Recebido

SEÂRQ
SEARE
SEARQ
SEÂRQ

13/06/201114:06
13/06/2011 11:38
02/06/2011 12:13
02/06/2011 12:12

Documento desarquivado
Solicitação de desarquivamento
Arquivado no arquivo central
Recebido Solicitação de Arquivamento

http;//www.tse.jus.br/tprOceSSrequeSt

1/8

Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE

18/0212016

Solicitação de arquivamento após decurso de prazo.
Expedido E-MAIL ao TSE comunicando decisão.
Decisão transitada em julgado em 02/12/2010
DILIGÊNCIA - Expedido Ofício 118-11, em 25/05/2011,
comunicando ao Diretório Nacional do PTC a decisão.
1L !UP F10O
Autos Devolvidos
Autos Retirados (Partes: Vera Lúcia Sampaio Torinho), 400
Recebido
Enviado para SEARE. Com a ciência do MPE.
Recebido
Enviado para PRE. VISTA AO MPE - Intimação pessoal do
Acórdão! Resolução! Decisão Monocrática
Juntado(a) contrafé do Ofício n° 335/2010.
Devolução promovida por meio do Ofício 335/2010.
Juntado(s) o(s) Aviso(s) de Recebimento (AR)
referente(s) ao Ofício 183/2010 (FIs 305).
DILIGENCIA - Expedido Ofício ao Diretório Regional do
partido para informar o recolhimento da quantia
apontada irregular
Registrado Despacho de 31/08/2010. Determina
citação/intimação/notificação do Partido para informar
o recolhimento da quantia apontada como irregular
Recebido
Enviado para SEARE. Para cumprimento de despacho -

SEARE
SEÂRE

30/05/2011 16:33
30/05/201113:30
30/05/2011 12:57

SEARE

26/05/2011 1401

SEARE
SEARE
SEARE
PRE
PRE

16/12/2010 11:32
10/12/2010 11:41
30/11/2010 17:41
30/11/2010 17:10
29/11/2010 15:02

SEARE

25/11/2010 1408

SEARE
SEARE

22/10/2010 17:32
06/09/2010 15:48

ARE

02/09/2010 1426

EÂRE

02/09/2010 14:05

EÃRE

02/09/2010 13:58

SEARE

01/09/2010 12:18

ASJUS

10/08/2010 11:07

ASJUS

10/08/2010 11:05

Registrado Despacho de 09/08/2010. Determinando •

ASJUS
SEPRO

09/08/2010 11:30
03/08/2010 12:09

EPRO

03/08/2010 12:04

SEPRO
SJUS
ÂSJUS
EPRO

03/08/2010 11:54
03/08/2010 11:50
26/07/2010 16:17
25/07/2010 15:48

SEPRO

25/07/2010 1539

SEPRO

01/07/2010 17:58

ÃSJUS

01/07/2010 1046

ASJUS

30/06/2010 16:12

SEARE

30/06/2010 12:05

SEARE
SEARE

30/06/2010 11:04
23/06/2010 11:16

Recebido
Enviado para ASJUS. Conclusão ao(à) Relator(a)
Juntada do documento n° 8.950/2010 Cópias de
cheques
Recebido
Enviado para SEPRO. Para juntada.
Recebido
Enviado para ASJUS. Conclusão ao(à) Relator(a)
Redistribuição ao Substituto. JUÍZA GARDÊNIA CARMELO
PRADO. Art. 35, § 50 do RI/TRE/SE.
Recebido
Enviado para SEPRO. Para redistribuir - Despacho fis.
317e428.
Recebido
Enviado para ÂSJUS. Conclusão ao(à) Relator(a) para
proferir despacho.
Juntada do documento no 6.260/2010
Autos Devolvidos

SEARE

http://www.tse.jus.br/processrequest
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SEARE

18/06/2010 12:31

SEÁRE

18/06/2010 12:26

SEARE

17/06/2010 10:59

SEARE

09/06/2010 11:07

SEARE

09/06/2010 11:04

SEÂRE

08/06/2010 08:47

SEARE

04/06/2010 09:21

SEARE
ASPSJD

04/06/2010 09:18
02/06/2010 16:59

SEARE

02/06/2010 08:16

ÂSPSJD

01/06/2010 18:32

SPSJD

26/05/2010 11:23

ÂSPSJD

26/05/2010 10:42

ASPSJD

26/05/2010 10:42

ÁSJUS

25/05/2010 16:42

\SJUS
SEPRO
SEPRO
'RE

25/05/2010 16:41
25/05/2010 12:01
25/05/2010 12:00
25/05/2010 09:51

RE

25/05/2010 09•48

PRE

19/05/2010 11:22

SEPRO

19/05/2010 07:10

SEPRO

19/05/2010 07:09

SEPRO

19/05/2010 07:06

http://www.tse.jus.br/©@processrequest

Autos Retirados (Partes: VERA LÚCIA SAMPAIO
TOURINHO) TESOUREIRA DO PTC
Certidão de comparecimento e intimação em Secretaria
da Sra. Vera Lúcia Sampaio Tourinho, Tesoureira do
PTC, a respeito do Acórdão 122/2010
Juntada
do documento n° 5.935/2010 Ofício n.____________
*
52/2010 do Partido Trabalhista Cristão - PTC
DILIGÊNCIA - Expedido Ofício n° 183-10/INT/SEE/SJOi/(
ao Presidente Estadual do PTC comunicando d4isão. 1L]
encaminhando cópia da Acórdão 122/2010
Digitalização do Acordão n° 122/2010
Publicacão em 08/06/2010 Diário de Justiça Eletrônico
Pag. 3. Acórdão n° 122/2010 de 01 /06/2010.
Acórdão encaminhado para publicação no DJE (Data
prevista: 08/06/2010)
Recebido
Enviado para SEARE. Acórdão devolvido assinado
Retificado registro de decisão efetuado em 01 /06/2010
para: Julgado PC N° 774 (4185-04.2008.6.25.0000) em
01/06/2010. Acórdão n° 122/2010 Desaprovação das
contas
Julgado PC N°774 em 01/06/2010. Acórdão N°
122/2010. Desaprovação das contas
Recebido
Pauta de Julgamento n°41/2010 publicada em
28/05/2010.
PC n° 774 (4185-04.2008.6.25.0000) incluído na Pauta
de Julgamento n°41/2010 . Julgamento em
01/06/2010.
Enviado para ASPSJD. Autos enviados para incluir em
pauta para julgamento
Recebido
Enviado para GABINT. Conclusão ao(à) Relator(a)
Recebido
Enviado para SEPRO. Remessa após parecer do MPE.
Juntada do Parecer do MPE em que se manifesta pela
desaprovação da prestação de contas em epígrafe,
aplicando-se o disposto nos arts. 28, inciso IV e 34 da
Resolução 21.841/2004 do TSE.
Recebido
Enviado para PRE. VISTA AO MPE - nos termos do
despacho do Relator.
Juntado Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário
distribuídos aos Diretórios Estaduais do PTC pelo Órgão
de Direção Nacional durante o exercício 2007, por
ordem do Relator.
Recebido
Enviado para SEPRO. Remessa ao MPE - Despacho fi.
3/8
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ASJUS

18/05/2010 17:50

290.

ÂSJUS
SEPRO

18/05/2010 15:59
18/05/2010 13:10

SEPRO

18/05/2010 13:10

SEPRO

11/05/2010 09:42

SEPRO

22/04/2010 09:25

SEPRO

EPRO

20/04/2010 15:38
16/04/2010 07:16
15/04/2010 17:18
15/04/2010 17:18
15/04/2010 13:20
15/04/2010 12:40
15/04/2010 12:39

SECEP

15/04/2010 0752

SECEP
SEPRO

05/03/2010 13:54
05/03/2010 08:02

SEPRO

05/03/2010 07:59

3E1PR0

28/01/2010 14:49

SEPRO

&S-JUS

28/01/2010 11:33
27/01/2010 17:31

ÂSJUS

27/01/2010 17:30

SJUS

27/01/2010 15:25

SEPRO

27/01/2010 1337

SEPRO

SEPRO

26/01/2010 13:51
26/01/2010 12:55
10/11/2009 08:09
09/11/2009 13:52

SEPRO

09/11/2009 13:45

Recebido
Enviado para GABINT. Conclusão ao(à) Relator(a)
Decurso de prazo conferido à Presidente e ao
Tesoureiro do Partido Trabalhista Cristão (Diretório Regional) para se manifestarem acer
Informação n° 39/2010 - SECEP/COCIN avistada ¶as fl 402
281/282.
Juntado (s) mandados de intimação n° 74/2010 e
75/2010- SEPRO/SJD entregues ao Presidente e ao
Tesoureiro do Partido 'Trabalhista Cristão - PTC,
respectivamente.
Mandado expedido Para o Partido Trabalhista CristãoPTC. Aguardando cumprimento.
Juntada Avisos de recebimentos.
Recebido
Enviado para SEPRO. Para intimação partido.
Registrado Despacho de 15/04/2010. Determinando
Recebido
Enviado para GABINT. Conclusão ao(à) Relator(a)
Recebido
Enviado para SEPRO. Remessa com Informação 39/2010
- SECEP/COCIN
Recebido
Enviado para SECEP. Para análise contábil
Juntada do documento n°1.501/2010 manifestação do
Diretório Regional do PTC acerca do despacho de fl.
275.
Expedido OFÍCIO 16 e 17-10ISEPRO/SJD (Carta
Registrada). Aguardando Aviso de Recebimento.
Recebido
Enviado para SEPRO. Intimação partido interessado.
Registrado Despacho de 27/01/2010. Determina
citaçao/inti mação/ notificação
Recebido
Enviado para GABINT. CONCLUSÃO AO JUIZ(a)
RELATOR(a)
Recebido
Enviado para SEPRO. Remessa remessa
Recebido
Enviado para SECEP. Para análise contábil.
Juntada do documento n°5737/2009 Documentos
apresentados pelo Diretono Regional do PTC.
DILIGÊNCIA - Expedido(a) Mandado de
Citação/Intimação/Notificação ou Carta Intimatória

'EPRO
ASJUS
ÂSJUS
SJUS
SEPRO

SECEP
SECEP

http://www.tse.jus.br/@@processrequest
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SEPRO

30/09/2009 15:36

SEPRO
ASJUS
ÂSJUS

29/09/2009 17:03
29/09/2009 16:38
25/09/2009 11:12

(Oficio 226/2009/INT/SEPRO/SJD). Aguarda
compovante de entrega da EBCT.

SEPRO

Recebido
Enviado para SEPRO. Intimação do partido
Recebido
UPM EiEC
Enviado para GABINT. CONCLUSÃO AO JUIZ(a)
403
25/09/2009 8.31
RELATOR(a) .
Juntada do documento n° 4.827/2009 Pedido d_________
25/09/2009 08:30
prorrogaçao de prazo para cumprimento de diligencia.
DILIGÊNCIA - Expedido(a) Mandado de
Citaç ão/Intimação/Notificação ou Carta Intimatória n°
205/2009/INT/SEPRO/SJD, encaminhando-a à
03/09/2009 17:27
Presidente do Diretório Regional do PTC via
correspondência com Á.R.
Registrado Despacho de 01/09/2009. Determinando
02/09/2009 12:50
Recebido
02/09/2009 09:23
Enviado para SEPRO. Intimação do presidente ou
01/09/2009 18:57
tesoureito do partido
Recebido
31 /08/2009 10:53
Enviado para GABINT. CONCLUSÃO AO JUIZ(a)
31 /08/2009 10•51RELATOR(a)
Recebido
31/08/2009 10:48
Enviado para SEPRO. Remessa com Informação
31/08/2009 09•07
113/2009 - SECEP/COCIN
Recebido
13/03/2009 09:12
Enviado para SECEP. Para análise contábil
12/01/2009 09:22
Redistribuicão por término do biênio do Relator. JUIZ
12/01/2009 09:12
GILSON FÉLIX DOS SANTOS. Art. 35, § 50 RITRE/SE.

SEPRO

02/01/2009 09:47

SEPRO

10/11/2008 15•41

EPRO

21/10/2008 13:19

SEPRO
ISPSJD
ASPSJD

20/10/2008 16:09
08/10/2008 18:24
08/10/2008 09:36

SEPRO

07/10/2008 1457

SEPRO
SECEP
SECEP
SEPRO

07/10/2008 14:57
03/10/2008 12:46
03/10/2008 12:46
15/07/2008 15:51

SEPRO

15/07/2008 15:45

5EPRO
SEPRO

SEPRO
SEPRO
EPRO
ÂSJUS
ÁSJUS
EPRO
EPRO
SECEP
SECEP
SEPRO

Fk
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Juntada do documento n° 8901/2008
Intimação cumprida pelo Oficial de Justiça em
03/11/08
DILIGÊNCIA - Expedido(a) Mandado de
Citação/Intimação/Notificação ou Carta Intimatória e
entregue ao Oficial de Justiça para cumprimento.
Recebido
Enviado para SEPRO. Intimação partido.
Recebido
Enviado para ASPSJD. CONCLUSÃO AO JUIZ(a)
RELATOR(a)
Recebido
Enviado para SEPRO. Remessa remessa
Recebido
Enviado para SECEP. Para análise contábil
Redistribuição não automática. JUÍZA IOLANDA SANTOS
518
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SEPRO

GUIMARÃES. RETORNO DA TITULAR
Publicado edital no DJ de 28/04/2008. Afixado balanço
patrimonial no Quadro de Avisos da SJD/TRE/SE em
28/04/2008. Aguarda prazos do Art. 26 da Res.

02/05/2008 10:55

21.841/04.
SEPRO

02/05/2008 10:48

PRES

24/04/2008 11:43

PRES

24/04/2008 09:58

SEPRO

16/04/2008 11:44

SEPRO

16/04/2008 11:42

SEPRO

15/04/2008 08:15

SEPRO

15/04/2008 08:12

SECÂD

11/04/2008 13:15

ECÂD

11/04/2008 13:14

Recebido
Enviado para SEPRO. Autos devolvidos com a a
do Presidente.
Recebido
Enviado para PRES. Para assinatura do edital
Liberação da distribui ç ão. Distribuição automática em
15/04/2008 JUÍZA MARIA ANGÉLICA FRANÇA E SOUZA
Autuado
Recebido
Encaminhado
Documento registrado
Protocolado

W SECÂD
11/04/2008 08:20
Distri buição/Redistribuição
Justificativa
Relator
Tipo
ta
GARDÊNIA CARMELO
1/07/2010 Redistribuição ao
Art. 35, § 5 0 do RI/TRE/SE.
PRADO
Substituto
às 15:39
Redistribuição por
GILSON FELIX DOS
-/01/2009
Art. 35, § 5° RITRE/SE.
término do biênio do SANTOS
às 09:12
Relator
IOLANDA SANTOS
15/07/2008 Redistribuição não
RETORNO DA TITULAR
GUIMARÃES
Automática
às 15:45
MARIA ANGÉLICA
15/04/2008 Distribuição
FRANÇA E SOUZA
automática
às 08:16
Despacho
Despacho em 31/08/2010 - PC N° 774 Desembargador LUIZ ANTÔNIO ARAUJO MENDONÇA
R. hoje.

'icie-se o Diretório Regional do Partido Interessado para que, no prazo de 15 dias, informe
sobre o recolhimento da quantia apontada irregular, conforme decisão plenária proferida
nestes autos.

Aracaju, 31 de agosto de 2010.
DESEMBARGADOR LUIZ ANTÔNIO DE ARAÚJO MENDONÇA
Presidente - TRE/SE
Despacho em 09/08/2010

- PC

N° 774 Juíza GARDÊNIA CARMELO PRADO

Considerando o disposto no artigo 37,
http://www.tso.jusbr/processrequeSt

§ 4°,

da Lei n° 9.096/95, no sentido de que "da
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decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários"
cabe recurso para a instância superior;
considerando que, de acordo com as disposições dos artigos 463 e 471 do Código de Processo
Civil, com a publicação da decisão de mérito exaure-se a competência funcional do órgão
julgador e que este não poderá decidir novamerte as questões já decididas
considerando que o feito já foi julgado pela Corte em 01 .06.10 e que a parte foi intiiadda405
decisão no dia 18.06.10 (fl. 308),
determino o desentranhamento das peças avistadas nas fls. 307, 310 a 315 e 319 a 327, cujos
originais deverão ser devolvidas ao interessado, mediante recibo, juntamente com cópia
deste despacho.
Consigno que o presente despacho ocorreu nesta data em razão da prioridade dada à
tramitação dos processos relativos ao registro das candidaturas.
acaju(SE), 09 de agosto de 2010.
JUÍZA GARDÊNIA CARMELO PRAD
LATORA
Despacho em 15/04/2010 - PC N°774 Juiz GILSON FELIX DOS SANTOS
Conforme prescreve o artigo 24, § 2°, da Resolução TSE n° 21.841/04, intime-se com
urgência, na forma do art. 239 do CPC, o órgão regional do Partido Trabalhista Cristão (PTC),
por meio do seu Presidente e do seu Tesoureiro, para que se manifeste no prazo de 72
(setenta e duas) horas, querendo, sobre as impropriedades apontadas pela Seção de Exame
de Contas Eleitorais e Partidárias na Informação n° 39/2010, fls. 281/282.
Aracaju (SE), 15 de abril de 2010.
JUIZ GILSON FELIX DOS SANTOS
'ELATOR
spacho em 27/01/2010 - PC N° 774 Juiz GILSON FELIX DOS SANTOS
)nforme prescreve o artigo 24, § 2°, da Resolução TSE n° 21.841/04, intime-se o Presidente
Regional e o Tesoureiro do Partido Trabalhista Cristão (PTC), para que se manifestem no
prazo de 72 (setenta e duas) horas, querendo, sobre as impropriedades apontadas pela Seção
de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias na Informação n° 08/2010, fl. 273.
Aracaju(SE), 27 de janeiro de 2010JUIZ GILSON FELIX DOS SANTOS
RELATOR
Despacho em 01/09/2009 - PC N° 774 Juiz ARTHUR NAPOLEÃO TEIXEIRA FILHO
http://www.tse.j us. br/@@processrequest
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Notificar o Partido Trabalhista Cristão para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas
manifestar-se sobre o teor da análise da prestação de contas pela unidade técnica (artigo 24,
1, § 1° da Resolução n°21.841/04).
Aju, 01 .09.2009.
JUIZ GILSON FÉLIX DOS SANTOS

406

RELATOR
Decisão Plenária
Acórdão em 01/06/2010 - PC N° 774 Juiz GILSON FELIX DOS SANTOS
Publicado em 08/06/2010 no Diário de Justiça Eletrônico, página 3
ACORDAM os Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade,
DESAPROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS
Petições
Interessado(s)
Espécie
otocolo
VERA LÚCIA SAMPAIO TOURINHO
PROCESSO
01/2010
VERA LUCIA SAMPAIO TOURINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
4.827/2009
VERA LÚCIA SAMPAIO TOURINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
737/2009
VERA LUCIA SAMPAIO TOURINHO
REQUERIMENTO
..,.935/2010
VERA LUCIA SAMPAIO TOURINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
' 260/2010
,VERA TOURINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS
u.901/2008
VERA LUCIA SAMPAIO TOURINHO
X - OFICIO
8.950/2010
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
REQUERIMENTO
9.429/2015

http://www.tse.j us. br/@ @pr ocess request
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ANEXO 1

18822-0

Código de Recolhimento

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Número de Referência

970107005800001 36

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Competência
Guia de Recolhimento da União- CRU

0112010

Vencimento

Nome do Contribuinte / Recolhedor:

1610212016

CNPJ ou CPF do Contribuinte

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

Nome da Unidade Favorecida:
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TSE

32.206.98910001-80
070001 100001

UG / Gestão

RM

(=) Valor do Principal
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva
responsabilidade do contribuinte, quo deverá, em caso de
dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
t
80,

Mora / Multa
(+) Juros / Encargos

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.

(l

Outros Acréscimos

[STN8ED5DC1 938CCAGOCB83C54061JE76BDOF)
() Valor Total

1.78036

89930000009-0 49740001010-9 95523111882-6 20006025862-0

l 1111111111111 l

1111111111111111111111111111111 l

/02/2816
4811141(38

1

DiiNCD CO BRASIl. ..

454
0211

00060[IVANFÉ: DL pAOAI,1E :. N ÏOS (3)M COO, (IARRA
CRU CUJA 01(01 111H IJOIAI)
487480018101
Ilarnas
899300000090
(1 r )i) )31 11882 6 211025852
16/02/2816
Data do llLlílanlen tIl
9/0187805801108136
NRO de l(oíenenc ii
0112010
Coãipetenc ia 0(4/AMA
18/82/2818
Data de Venci aento
32206989/8001-88
CNÍt J
949,74
Viii or Pr incipal
830,62
Mora/Ou 1 ta
0,00
Juros/Encargos
0,1111
Ou tios Ao raso i ãOS
1.788.36
valor (tIO Dinheiro
0,00
Valor Clã CheqIli
1,7W,36
Vii 101 Total

flunvi filo
CoO 1 JO de

1^

NO AU [ENTICACAI3

2.635, AH u()A 265 .422

\

E1TC

408

TtL SIOERW

409

ANEXO II
1

/
1

Tk UP

410

BANCO DO BRSÏL
4Biii9Oi9
OUVIDORIA BB 0800 729 5I?8
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM COMiA CORREM'I E
EM DINHEIRO
ADILSON RIBE IRO DE ASSi
CLIENTE:
CONTA:
AGENCIA: i2513
DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR CHEQUE BB LIQUID

1
cc/ V.j/
4B.i:i,9b1.9B.:/

VALOR TOTAL
NR.AUTENTICACÀO

si

C.6A6.4CD.AdB.S. it:'

ANEXO 111
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C
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I

-1111,11

ÍVHIJI)() lIll lll
(NPç 1 (li, lljy/(,l)1
10
II INII wj(111,
Oli/0lij

i/j:ii
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Partido Trabalhista Cristão
413

RECIBO
RS 2.000,00

0,00
Recebi do Diretório Nacional do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃOPTC, a importância de R 2.000,00 (Dois mil reais) referente a adiantamento salarial.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

F^
Brasília-DF, 19 de março de 2010.

CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61
Funcionária

SCS QD.08 ED.VENÂNCIO 2000 BL. "B" SALAS 133/135 BRASLIA-DF CEP 70.333-900
TELS.(61) 3037-2161 - 3039-6791 - 3039-6774 - FAX (61) 3039-6382
ptcnacional@uol.com.br/ ptcnacionaldf@gmail.com

Coriip Banco Agncm

Dv Cl

C2 Sono

Conto

—v
F'aqiio por este
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20 )9/000I-I3o
LNPJ
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»Ç

•--
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Partido Trabalhista Cristão
!iFR

azc
y

1 1 a[SJ 1 :iei
R$ 3.000,00

Recebi do Diretório Nacional do PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃOPTC, a importância de R$ 3.000,00 (Três mil reais) referente a adiantamento salarial.

Para que produza os efeitos legais assino o presente recibo.

Brasília-DF, 21 de maio de 2010.

Lde'L/Tw

ia/U<)
CARLA LORENA PEREIRA
CPF: 005.459.851-61
Funcionário

SI{N Qd. 02 Bi. F Ed. Executive Office Tower Salas 518/520 Cep: 70702-000
Fone/Fax 3039.6791 - Telefones: 3039.6382/30343167/3037.2161/3039.6774

ptnacional@uol.com.br / ptnacionaldf@gmail.com

act
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ANEXO IV

Brasília, 16 de ag

ri

RECIBO
o**
A empresa AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
declara ter recebido do PTC - Partido Trabalhista Cristão, empresa inscrita sob o
CNPJ/MF No. 32.206.98910001-80, LOCATÁRIO das Salas n o(s): 133 e 135, SCS Q. 08,
Bloco B-50 - Ed. Venâncio 2000 o valor de R$ 579,64 (Quinhentos e setenta e nove
reais e sessenta e quatro centavos), referente ao pagamento da diferença da caução
que ficará como garantia até a rescisão do contrato de locação.
*Pagamento feito através de Depósito Bancário.

00
AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ/MF sob N° 07.560.370/0001-22

Comp

Banco Agência

DV

ci

C2

Conta

Série

C3

Cheque N.o

R'4 5 ' 9I

6 1t-

c
de

cheque

rt

urn \
ççQS

centavos acima

-4 e

a

yct-S

1
o

de

LTi)R.

ou à sua ordem
de

6O

TM~ s~ UTORk

BRAS
j
CLIENTE 8ANCARIO DESDE 0611989

CADASTRO GERAL

-

CBUO

80511904

8

9

\
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L2

13/08/2010
481110754

- BANCO DO BRASIl OUVIDORIA BB 0800

729

I1:4R:00099
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COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO
CLIENTE:
AR EMPR PART SRVIcuS LU)
AGENCIA: 2872-X
CONTA:
VARIACAO DA POUPANCA
DATA
NR. DOCUMENTO
VALOR DINHEIRO
VALOR TDTAL

1
13/08/2010
48.111.075.400099
579.64
579.64

NR.AUTENTICACAU

C.A49.E1Q 958 921 23F

p
Q

Q

ch

4)4.000-9

-

Cucc.

empreen

DEVOLUÇÃO
Caução de garantia contratual

A empresa AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA,
tn1prsa estabelecida no SCS, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 504, CEP: 70.333-900,
Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.560.37010001-22, pelo presente
instrumento, informa que procede com a devolução, nesta data, da caução de garantia
contratual, conforme previsto no artigo 38, §2 1 da Lei 8245191, procedida pelo PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, inscrita no CNPJ/MF n° 32.206.98910001-80,
representada por DANIEL SAMPAIO TOURINHO, brasileiro, divorciado, advogado,
portador do RG n° 21.383.3361 SSP-BA, da OAB/BA 23.283 e do CPF/MF 182.821.99753, residente e domiciliado à Rua João Henrique Cordeiro, n o 310, Bloco L, Apartamento
307, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.631-405, Telefone para contato
(21)2496-1840 ou (61)3037-8555 e por DIVINO OMAR DO NASCIMENTO, brasileiro,
divorciado, funcionário público, portador do RG n° 294.217 SSP/MG e do CPF/MF n°
120.725.911-04, residente e domiciliado à Rodovia DF 440, Km 3, S/N, Condomínio Asa
Branca 18 B, Casa 22, Nova Colina, Sobradinho, Brasília/DF, CEP: 73271-900, Telefone
para contato 3453-1942 ou 9988-2258, referente à locação das salas n o 133 e 135 do
SCS, Quadra 08, Bloco B-50, Edifício Venâncio 2000, no valor de R$9.4489 (nove mil,
' quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos) devidamente corrigidos,
que atinge o valor total de R$12.235,81 (doze mil, duzentos e trinta e cinco reais e
oitenta e um centavos), conforme discriminado nos documentos em anexo.

Brasília, 08 de março de 2012
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AR EMPREEN
C1

ICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
n0 07.560.37010001-2

/y

3

PARTIDO TRAALIt1STA CRISTÃO - PTC
CNPJ/MF n° 32.206.98910001-80

SCS Qd. 08, BI. B-60, 50 Andar, Venâncio 2000,
Brasília-DF - CEP: 70333-9000 - 3208-2001 / 3208-2002
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ANEXO V
é.

DIRETORIO NACIONAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO ROTATIVO DE CAIXA PARA PEQUENAS DESPESAS
DOCUMENTO
DATA
0111012010 RECIBO
0111012010 RECIBO
0211012010 CUPOM FISCAL
0211012010 NF N 29097
0211012010 NF N°29098
0511012010 NF N°52232
0511012010 BOLETO
0511012010 CUPOM FISCAL
0611012010 NF N° 132202
0611012010 RECIBO
0711012010 NF N°2109
0911012010 NF N° 7197
1211012010 j CUPOM FISCAL
1411012010 RECIBO
1411012010 CUPOM FISCAL
1411012010 RECIBO
1411012010 RECIBO
1411012010 CUPOM FISCAL
1411012010 NF'S N°025148
1411012010 NF'S N° 025122
1411012010 RECIBO
1511012010 BOLETO
1511012010 BOLETO
1511012010 BOLETO
1511012010 BOLETO
18/10/2010 FATURA
1811012010 1 FATURA N° 120397707
1811012010 FATURA N°000292985
1811012010 FATURA N° 000292983
1811012010 FATURA N° 0212521919
1811012010 RECIBO
1811012010 RECIBO

FAVORECIDO
TÁXI
TÁXI
GASOL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
JM COMERCIO DE FRIOS LTDA
JM COMERCIO DE FRIOS LTDA
LIRA & SOUSA PAPELARIA E LIVRARIA LTDA
CENTRO COMERCIAL SILCO 1
POSTO DA TORRE LTDA
DRIVE CAR - TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA
TÁXI
L E MERCADO LTDA
ANDRADE E OSANAN LTDA
POSTO DEABAST. SERV. E COM. LINHA AMARELA LTDA
PONTO DE TÁXI SÃO CRISTOVÃO
AUTO POSTO MAQUINE LTDA
TÁXI
SINPETÁXI
FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A
ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA
ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA
SINPETÁXI - DF
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
VIVO S/A
SKY
CEB
CEB
UNIVERSO ONLINE 8/A
SINPETÁXI
SINPETÁXI

:51 LO
6o

VALOR
8,00
R$
7,00
R$
100,00
R$
180,15
R$
42,60
R$
205,96
R$
132,90
R$
50,00
R$
100,00
R$
28,00
R$
111,39
R$
100,00
R$
170,06
R$
43,00
R$
50,00
R$
9,00
R$
9,00
R$
100,00
R$
37,00
R$
105,00
R$
37,00
R$
163,24
R$
255,03
R$
665,02
R$
R$ 1.236,63
103,50
R$
106,90
R$
91,21
R$
58,81
R$
37,80
R$
8,00
R$
R$

CUPOM FISCAL
NF N° 01205
CUPOM FISCAL
RECIBO
CUPOM FISCAL
RECIBO
2011012010 RECIBO
2011012010 RECIBO
2011012010 RECIBO
2011012010 CUPOM FISCAL
2011012010 CUPOM FISCAL
2111012010 GUIA RECOLHIMENTO N°171.662
2111012010 RECIBO
2211012010 RECIBO
2211012010 NF N°41245
2211012010 NF N°1161
2211012010 NF N°045975
2411012010 CUPOM FISCAL
2511012010 NF N° 19719
2611012010 CUPOM FISCAL
2611012010 CUPOM FISCAL
2711012010 RECIBO
2711012010 RECIBO
2711012010 NF N°026280
2711012010 NF N° 0671
2711012010 BOLETO
2811012010 RECIBO
2811012010 RECIBO
2811012010 CUPOM FISCAL
2811012010 CUPOM FISCAL
2911012010 RPA
29/1012010 NF N° 1044
31110/2010 CUPOM FISCAL
1811012010
1911012010
1911012010
1911012010
1911012010
2011012010

ECT CORREIOS
PETROGAMA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
GASOL COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA
SINTÁXI - DF
ESTACIONAMENTO PARK DA CIDADE LTDA
SINPETÁXI
SINPETÁXI
SINTÁXI - DF
SINTÁXI - DF
ECT CORREIOS
SACARIA MUNDIAL COM. DE ENXOVAIS LTDA
CARTÓRIO MARCELO RIBAS
SINTÁXI - DE
SINPETÁXI
PAPELARIA MUNDIM LTDA
BURITI COMÉRCIO DE DERIV. DE PETRÓLEO LTDA
BANTA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
BRAVO SOCIEDADE TECNICA E COMERCIAL LTDA
AUTO POSTO ALVORADA LTDA
POSTO IMPERIAL
ECT CORREIOS
SINPETÁXI
PONTO DE TÁXI PARQUE BRASIL XXI
ENCOMENDAS E TRANSP. DE CARGAS PONTUAL LTDA
DUAL TECH INFORMÁTICA COMUNICAÇÃO LTDA
WB INTERNET
RADIO TÁXI BRASILIA
PONTO DE TÁXI PARQUE BRASIL XXI
CARTÓRIO 30 OFICIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
ECT CORREIOS
ROSÂNGELA SIQUEIRA DE ARAÚJO
ROAN COMÉRCIO DE CARTUCHOS LTDA
FLAMINGO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2,90
100,00
100,00
20,00
140,00
8,00
9,00
10,00
10,00
1,45
6,40
116,83
8,00
25,00
4,55
76,90
50,00
125,00
100,00
100,00
1,45
8,00
10,00
60,00
70,00
180,00
8,00
8,00
4,78
1,45
428,40
429,00
100,00

TOTAL DAS DESPESAS

R$

6.684,31
51

cllJL

RESUMO
(+)SALDQ ANTERIOR
(+)\CHEQUE N° 851781
(+)CHEQUE N°851787
(+) CHEQUE N°
(- DESPESAS REALIZADAS
(= )SALDO ATUAL

1

R$
R$
R$

4.313,49
2.259,40
5.000,00

R$
R$

6.684,31
4.888,58

/
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-
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16324 +
25503 +
1,236'63 +
665'02 +
2,31992 *

-
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NOTAS DE DÉBITO E MULTAS
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CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 5.20637.10
DATA DE EMISSÃO; 18/09/2010

56

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 1810812010 a 17
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
ANA BRAGA - PTC
AV NILO PECANHA, 50 SALA 506
CENTRO
20020-100-RIO DE JANEIRO, RJ

-.

BOLETO CONSOLIDADO DE NOTAS DE DEBITO, MULTA CONTRATUAL E MULTA DE FIDELIZAÇÃO
Descrição do boleto consolidado de Notas de Debito. Multa Contratual e Multa de Fidelizaçáo Date da

W do Registro de

So l icitaco

Atendimento

IMEI/eparelho

DSSCrÇàC
MEl/SIM catd
L'¼_ -'74
216
Not. de Deb'o E. CXC
00O805992911360
Comod.3to
-.---.-----------.
----------- ----.------.
24964

'cr s2iO
T441.'I

Valor (AS)

ø606 i@1 666 151010C

21-78

7'251

62330:

-

Teletone

FIEEtD

-

-

25703R CB25

BANCO BRADBSCO SA

237-2

23792.37403 90000.742966 19015.962301 1 472100001J90U
Vencimento

ocal de Pagemento

1010912010

Até o vencimento preferencialmentenas Agências do Banco Bradesco.
Apos o vencimento somente nas Agências do Banco Bradescø.

Agência Código Cedente
Cedente/Sacador
2374/159623-3

NEXTEL TELECOMUNICACÕES
LTDA
Nosso Número
Fk
Data do Movimento
Aceite
Bap.00c.
N° do Documento
Data do Documento
9/00007429619 2
1110812010
N
DUP
997068-1
0511012010
(=) Valor do Documento
Valor
Quantidade
Espésie
Carteira
Uso do Banco
1.199,00
9
(.) Desconto/Abatimento

128/

(-) Outras Deduções
(+) Mora/Muita
(+) Outros Acréscimos
() Valor Cobrado

Instruções (todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento, cobrar multa de 2% sobre o saldo devido.
Cobrar juros de 1% ao Mas.
Sujeito a negativaçâo após o vencimento.
?

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
AV NILO PECANHA, 50, SALA506 CENTRO
CEP. 20020-100 - RIO DE JANEIRO - RI

CNPJ / CPF 32.206.9891000180

Autenticação MecâniL

Sacador/Avalista

ji 670 l5løiøC

L236,63R CB2

BANCO BRADSCO SA

237-2

23792.37403 90000.760117 59015.962307 5 47510000065096
vencimento

Local de Pagamento

Até o vencimento preferencialmente nas Agências do Banco Bradesco.
Apos o vencimento somente nas Agêncibs do Banco Bradesco

10110/2010
Agência Código Cedente

Cedente/Sacador

NEXTEL TELECOMUNICACÕES LTDA
Esp.Doc.

Data doDocumento

N°doDocumento

0511012010

704885-1

Uso do Banco

Carteira

Espécie

9

R$

DUP
Quantidade

Aceite

Data do Movimento

N

1510912010
Valor

NossoNúmero

910000760115
(=) Valor do Documento

(-)

650,96

Rdi Cl'.t.

1 OL&IL (1

23741159623-3:

"

L

29

Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções
(+) More/Muita
(1-) Outros Acréscimos
(=) Valer Cobrado
Instruções (todas as informações deste bioqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento, cobrar multe de 2% sobre o saldo devido.
Cobrar juros de 1% ao Mes.
5ujelto a negatívaç8o após o vencimento.

Reçsarcimpntn Cnntratn Tmai /

Sacado

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
AV NILO PECANHA, 50, SALA506 CENTRO
CEP. 20020-100 - RIO DE JANEIRO - Ri

CNP) / CPF 32.206.98910001-80

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

E;Dø6ø6 101 667 1510i0C

66,02 CBE5

aElTL

r

Io

tavos).

A: FATURAS 01 FIXO; VIVO, GVT; TRANSIT E NEXTEL.

Brasília - DF 13 de Outubro de 2010.

ÓPIA DE CHEQUE N° 851781 VISADO SIM O NÃO O CRUZADO SIM O NÃO O
DO BANCO: BANCO DO BRASIL SIA.
ULTILIZADO PARA: Pagamento de Faturas n000000949 Transit ;fatura 01 Fixo; Fatura vivo; Fatura n°
0072754112-0; (G\'T); NF n° 00349939; 000350068; Doc n°119444; (Nextel).

VISTOS

CAIXA
CONTADOR C/ CORRENTE
TALÃO

403.507-0

CHEQUE ASSINADO POR

430

p

Cornp Banco Agência DV Cl

IM

•

•1

Pague por este
cheque a quantia

Conta

de 5QLS

Q

C2 Série

3 &O

Q7-i)

*
c5wy

Cheque N.o C3

W1731

-r +

kis

9 Rt. C__ O O
9
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Transit

Pág

Telecom
FATURA

PARTIDO TRABALHISTA CRISTA o
QUADRA SCS QUADRA 8 bi B50 EdVenancio
ASA SUL
70333-900 BRASÍLIA DF

00000494
CONTRATO

TELEFONE

o)

1
111.1

IIIIIIIIllIM
III
____________ llII72 99999999 02919 00000002044
30 290910

[DA7AOEEssÂo

2710912010
NANSIT DO BRASIL S/A
V DOM LUÍS 609 SL 901/902
MEIRELES
FORTALEZA CE 60160-230
02.868.261/0099-34

LOCAL
Modalidade de serviços
Tipo de Terminal : NÃO RESIDENCIAL
Plano de serviços :
63954192

NOTA FISCAL-FATURA DE SER VICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Informações ou redamações ligar para 11.3511-0200

TOTAL DA CONTA
EaoorçoTrsI Para devOIaÇSO
Av.8ERNARDINO DE CAMPOS
3481352- PARA1SO
o4004-040 SÃO PAULO - SP

R$ 140,89
VENCIMENTO

CoNgo para DébIoAutomâhCO,

CNPJ/CPF 000032206989000180
R0 000000000

0000001801489

18/10/2010

40, 17
0.72

MENSAGENS
Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em
contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima
indicadoRessalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93
caput, da resolução 426/05 da Anatel.
BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ,BANCO DO BRASIL, BANRISUL,CAIXA EC.FEDERAL,HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT:BANCO DO
BRASIL.BANRISUL,ITAU,UNIBANCO,CAIXA FED,BRADESCO,HSBC.

Valor do ICMS (Alíquota de 27%) => R$ 7.04

BAMD DA DRilTI

i4/l@í7iA

8/8

4811128/4
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FI

TELEMAR NORTE LESTE SIA
CNPJ: 33.000.11810001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - Ri CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.11810001-79

y j-

1/7

PAG.:
r'"

DATA DE EMISSAO
02/1012010

II111IH11111II1•1II1•.II.I.I11U...II.11.l.II

2220-1832 O 4

CNPJ / CPF

CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

32206989000180

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
SET SCS QUADRA 8 BL B LOTES 50 E 60,2000 QU 8 BL 50 Si- 133
ASA SUL
BRASILIA-DF
70333-900

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO
TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

VALOR
UPEI

871 , 66
Ã

COO. DEB. AUTOMATICO

\

E iC

413

002055456960

IIIuIIIMI50 00039896 00511 00000022225 3 O 071010

COOIGO 000

000048180 03

17/10/2010

TPRJ -O3IOIO-M6E-05900009-R1
PLANO LOCAL:

HISTORIGOO CONSUMO DE MINUTOS:
"

bALÉ
PAG.ILINHA DATA

10110: 570:54

09110: 524:06

08110: 493:48

07110: 787:06

06/10: 580:18

05/10: 423:42

TEL.CHAMADO HORABIO

TEL.ORIGEM

DESCRICAO

DURACAO

CODIGO PROXIMJ AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMJCIONAL
vi)- VALOR COM DESCONTO
P0582 - PL ALT 31 Facil O
/SUB-SERIE
NFST N. 00001220485/SÉRIE
ADORA TELEMAR MORTE LESTE 8/A

TARIFA

VALOR

CONFORME ABAIXO:

TELEFONE 05000 2220 . 1832 O 4

12,90
86,90

VICOS MENSAIS
01 A 30/10110
0001101 0211012010 ASS.UTILIZACAO IDENT.CIIPJvIADAS01
A 30110110
0001102 0211012010 PA96 FALE 230 MAO RES
SUBTOTAL
OES LOCAIS
103 0211012010 CONSUMO MINUTOS
,OTAL

570:54

FRANQUIA

99,80

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

E

340:54

230:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

'1/04 01/09/2010 Ri - COO AREA 21
/05 01/09/2010 RI - COO AREA 21
AREA 21
106 0110912010 RiCOO
uul/Ol 01/09/2010 Ri - COO AREA 21
0001108 0310912010 RJ - COO AREA 21
0001 /09 03/09/2010 PU- COO AREA 21
0001/10 0510912010 RJ - COO AREA 21
0001111 0610912010 Ri - COO AREA 21
0001/12 0610912010 RI - COD AREA 21
0001/13 0910912010 RJ - COO AREA 21
0001/14 13/09/2010 Ri - COO PIREA 21
0001/15 13/09/2010 Ri - COO AREA 21
0001116 1310912010 RJ - COO AREA 21
0001117 14/09/2010 Ri - COO AREA 21
0001118 1410912010 RI - COO AREA 21
0001/19 16/09/2010 Ri - coo AREA 21
AREA 21
0001120 17109/2010 RICOO
0001121 1710912010 Ri - COD AREA 21
0001 /22 20/09/2010 Ri - COO AREA 21
0001123 2110912010 Ri - COO AREA 21
1/24 21/09/2010 Ri - COO AREA 21
1/25 21/09/2010 Ri - COO AREA 21
1/26 21/09/2010 Ri - COO AREA 21
0l/27 21/09/2010 RI - COO AREA 21
01/28 21/09/2010 RI - COO AREA 21

9445-2276
9237-3061
9134-6133
9134-6133
9119-8916
9198-9165
9258-6356
9212-1826
9132-7149
9497-3148
7651-7119
9274-2814
9498-2584
9274-2814
9274-2814
7656-4770
9237-3061
9301-6755
8306-4374
7537-2201
9229-6477
7601-3955
9340-9035
7516-1353
7558-9520

11:53:02 00:03:06 NORMAL
12:45:09 00:00:30 NORMAL
12:46:25 00:00:42 NORMAL
19:23:19 00:01:00 NORMAL
14:38:03 00:00:30 NORMAL
14:38:45 00:00:30 NORMAL
16:26:24 00:01:12 NORMAL
17:25:14 00:00:30 NORMAL
1738:28 00:00:54 NORMAL
1724:06 00:00:36 NORMAL
11:19:40 00:01:48 NORMAL
17:25:38 00:01:36 NORMAL
20:38:06 00:01:36 NORMAL
11:46:45 00:00:48 NORMAL
11:56:02 00:03:12 NORMAL
12:04:17 00:00:30 NORMAL
10:53:47 00:00:48 NORMAL
10:58:48 00:00:54 NORMAL
19:06:17 00:00:30 NORMAL
10:08:07 00:01:12 NORMAL
10:38:04 00:00:48 NORMAL
11:43:07 00:00:30 NORMAL
11:57:57 00:01:30 NORMAL
14:04:42 00:01:00 NORMAL
14:29:27 00:00:36 NORMAL

RESUMO DA FATUKI
Pagando ateovenciniento voceevita

o
LIJ
(0
o
o

Cobrança de multa )e % i- juros de 1% ao mês
Suspensão da orestaçeo de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inciusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao
Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do numero.
"Pedofihia é crime. Denuncie: www.saferntorgbt ou Disque 100.

688,47
220,51
467,96

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS
SERVICOS DE TERCEIROS
OUTROS VALORES

183,19
0,00
0,00

R$ 871,66
17/10/2010

VENCIMENTO

[iNíii

Di)

i3DAJi

lll 1128/4
;UMI'l/IJVAN II 1)1 fAIiAMI III ll

iíj:Ç)j]
8/1/

l;iiM i;tll ltAlll/A

1111 MAl' LI (lii 1 IXIJ)
84(/88(408148 2
(ilIlUl) il&: U;ii t
0240'5000222-3
(uítvi:fl10

1),i ta Uu Pd/JdfllefltO
Valor Total
NR.AIJIENI ICACAO

2,34
0,37
0,52
0,75
0,37
0,37
0,89
0,37
0,67
0,44
1,35
1,21
1,21
0,59
2,42
0,37
0,89
0,67
0,37
0,89
0,59
0,37
1,12
0,75
0,44

SERVICOS 01 FIXO
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO
LIGACOES PARA CELULAR

_VALOR A PAGAR
Para conhecimento, os documentos de cobrança pa sam a ser emitidos com a identificação
do seu olano de serviço local e longa distância da Oi. Acesso www oi com.br ou li gue 10331. 1

55,82

55,82

/Il)l.Çi24@28
0 18320411110 b
1411012010

811,66
5.108.FfIG.00C,6D2./A/

www.vivo.com.br/suaconta

vivo *
_ _ _ _ _ _ _ IlI I I UhII IM li i JII I lI I I I I I I

V,ornento:
0311012010

20 09210523 74643 0)00000328 20270910

csj

_______

Central de Relacionamento Vivo 8486
Fale Conosco: wwwvivo.com .brJraIeCOflOSCO
Vivo S.A.
SCS -Od. 02-81C- N2O6e226
CEP: 70319. 901 . Brasília . DF
iE. 07.460.3661002-16 CNPJ: 02.449032/0165-

Poatagenl:
27)09/2010

CDDBRASIUAA$ASULSS3

PARTIDO TRABALISTA CRISTÃO
QSC8,8
ASA SUL
70333-900 BRASILIA - DF
IIuIIIIIIlulItIIIIIIIuIIIIIIIIIIIIIIIIIl,IIIII
Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vlvo.com.br!contaOflhlne
Cot ta:

2039606500

[issão
E

22AD9/2010 L

1

Mês de referência 1 Período

(Rumo de Utilização

09t201 0

a 169j

1

30,00
119,80

540,71

0311012010

Crédito R$ Débito R$ Lançamentos Diversos

Planos Contratados
Serviços Adicionais
Chamadas Dentro da Área de Registro
Chamadas Locais Originadas
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais
Utilização de Serviços de Dados
Chamadas de Longa Distância

TOTAL A PAGAR - R$ 1

VENCIMENTO

Total de Créditos/Débitos

-

Crédito R$ Débito R$ 1
0,00

TOTAL A PAGAR

330,77
26,32
14,97
18,85

540,71
540,71

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modens Vivo Internet Brasil em
qualquer uma de nossas lojas próprias.
Âoroveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acosse

o

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
- E BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

8

.zado cliente, mantenha apagamento em dia evitando a suspensão parcialAotal dos serviços e a inclusão nos orgâos de proteção ao crédito.
Paro pagamentos realizados após adata de vencimento serão cobra -dos napjng fatura _muita de 2%ejuros de 1% ao mês.
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Central de Relacionamento com o Cliente

FATURA TELEFÓNICA

,^^ OCÈ LT
-

7

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,15751585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.92610011-04 Insc Est: 074132571002-91

10325

www.gvt.com.br
página: 118

Iliiallliiiiulliiill,i'11u111u111111II1111'111
CTC CURITIBA PR - OE
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
Q SCS QUADRA 08 - VENANCIO 2000 131-B 50 8
QD - Quadra 08 Si-- Sala 133
ST COMERCIAL SUL
70333-900 BRASILIA DF

1

1

=
=

Vencimento
10/10/2010

III III I llIllIIIIll IIIO IIIIII I I O
III IIIII
flP02329802077000O0 12972430290910

1

___

Data de Vencimento

L

Código do cliente
N° do Telefone
Período deapuração
Data de emissão
Tipo de cliente
Estado de instalação
Número da fatura

Valor a Pagar (R$)

j.J8117
1E&tj PRR LE1CL

9999 9229 9307 1

611303431671613f 372161
23108/2010 a 22142010

23/09/2010
Não residencial
Distrito Federal

4

1

0072754112-0

_______________

VALOR (R$)

RESUMO

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet
Turbonet Power 15 Mega
Telefone
Plano Economix FIex 1.500
Fale Mais GVT
Total

Histórico de consumo
Total utilizado#^mnin:seg
nto em:
das faturas com

119,90
170,91
5,67
296,48

Ligações
Ligações Locais Excedentes
Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VCI)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC21VC3)
Total
Serviços Eventuais
Ressarcimento por interrupção do serviço de internet
Total

0,00
84,46
205,60
194,79
484,85

Tipo de Ligação
Minutos Locais Utilizados
Lig Nac Longa Distância
Lig Locais Celular (VC1)
Lig Nac LDN VC2/VC3

Agosto Setembro Outubro
868.00
192:06
318:12
225:42

779:00
183.00
429.24
164:06

373 00
16512
252-4 2
135.u8

-0,16
-0,16

781,17

TOTAL GERAL A PAGAR

1

-

e 43 Central de Aterdimento Anatel. 133 e www.anatei.gOv.br .
'os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são 12, 14, 15, 21 23, 25, 31,41
. 200 minutos (30 dias)
'Valor minimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa, duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43
ouvidoria GVT: acesSe www gvt com br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2862 e cartas para a Rua lopo, 1408. CEP 80215-223,
Curitiba,
Paraná.
juros
ao
mês)
na fatura se uinte.
+
1%
de
moratórios (multa de 2%
o pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos

[AHÍ

811h

4811128/4

((J)lI i((()V('4) II 1)1 (i[hil\Ml h 1 Ir i;iiri

(III. I((tIlI(A

Convefllu )iVI (4)1 (AI VIII/'I01 (1111:1)
(;lJl 191) iii:

1 4d1 1

1)11 It li)) (iliJ,llllt:tl ItI
Valui 651 01 [11111 li O
Valot em Ciltlqile
Valor Total
Nk.A1iIl'NI 1);AlAu

((4(j8UUU(1li / Ii
992, 11930 /o O

((II /1iOh'('I1)'i •('t
8/2/I'l 11290 2
11/ 10/20 10
181,1/

13,1313

781,17

L.4L3. OCO. I'L5.A2),2[:L

Central de Relacionamento com o Cliente

FATURA TELEFÓNICA

10325
www.gvt.com.br

GLOBAL V1LLAGE TELECOM LIDA.
O SIA/SUL Trecho 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.92610011-04 mac Est: 07413257/002-91

página: 114

Data de Vencimento
=

05110/2010

CTC CURITIBA PR -OE
- PARTIDO TRABALHISTA CRI STAO
O QRSW 01 (COMERCIO LOCAL) SN
Si- 112 ED CENT COMERCIAL SILCO
ST SUDOESTE
70675-150 CRUZEIRO DF

II

II

II

II

II

Iii

II

II

Rfl2.'QRÔ20350O0O00671 2730230910

Código do cliente
NO do Telefone
Período de apuração
Data de emissão
Tipo de cliente
Estado de Instalação
Número dafatura

vencimento

0511012010
--

RESUMO

VALOR (R$)
119,90

Telefone

200,06

Tipo de Ligação

319,96

Minutos Locais Utilizados
Lig Nac Longa Distância
Ug Locais Celular (VC1)
Ug Nac LDNVC2NC3

Plano Economix FIex 5.000

Total
Ligações

8,41
31,12
7,61
47,14

Ligações Nacionais de Longa Distância
Ligações Locais para Celular (VCI)
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2NC3)

Total
Serviços Eventuais

9999 8766 3021
6133441300

436

19108/2010 a 181(9/2010
1910912010
Não residencial

—

Distrito Federal
00722919040

Histórico de consumo

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Power 15 Mega

§
§

Valor a Pagar (R$)

[
1

Total utilizado em mín :seg
das faturas com vencimento em:

Agosto Setembro Outubro
27:
11:48
54:54
O

760)
Z> 18
272:54
29:42

O
16:24
39:18
5:06

-093
-0,58
13,50

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa
Ressarcimento por Interrupção do serviço de internet
Encargos (Juros/Multa)

11,99

Total

379,09

TOTAL GERAL A PAGAR

ik
—
Distâflc1a são: 12,14,15,21,23.25,31,41 e 43. Centraide Ate,dirnentO Acatei: 133 e www.anatei.gOV.br .
p restadorasde
-Os
códigos
Valor
rdnirrOdeseleçâodaS
do ressarcimenti) em caso de Longa
interrupção do seiviço deteletonia tisa: duração da interrupção (em minutos) vezes ovalo( da assinatura, dtvid idos por
43.200 mi rutâs (30 dias).
—
5 Paraná.
Oixvidoda, pelo fax (41) 3025-2882 e cortas para a Rua la 1406 CEP80215223,CU
es90__
'Ouvtdorla OVT ~»egtocrn brou utilizeo Fale coma
pagam.nto,serã000b(adOS ancargøa M ~6~ (multa d.2% *1% de juros ao mês)
dafatura não liquida débitos _ __
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2
1oFtÏ663821@ 8
DatO do lOi(J,IrIlOfl li
Valor em 1'iilieliii
Valor em Chi:que
Valoi Total
NR,AIJIENI lOGRO

'9(lLi18ii81L) O
i22L 01(99- 2
14/ 10/7010
tiil, 09
0,00
3/9,09

9J1E.875. 12ÏJ)3A411

FATURA DE SERVIÇOS

N

DE TELECOMUNICAÇÕES

Página 3

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 5.20637.13
DATA DE EMISSÃO: 1810912010

NEXIEL Telecor, coçües LIda.
AI Santos. 235612364- es Lira César- CEP 01416-200 - São Paulo- SP
C.14.P.J. 66.970.229l0001-67 -lr,oc. Esladuel: 114,166.101.115

......

PER(ODO DE UTILIZAÇÃO: 18108/2010 a 1710912010
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
DIEGO - TESOURARIA
AR SCS Q 50160, S/N SALAS 1331135
ASA SUL
70333-900-BRASILIA, DF

52063713-5
.

VENCIME4O: 10/1
:

12

VALOR

177,74
106,55
0,00
7

,

.
0,00

"
. .
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA
'
...»:'
.
CHAMADAS RECEBIDAS
'." "
.; '• , .
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR
. ':
.
CHAMADAS INTERNACIONAIS
- .
, . . ,•'
.
SERVIÇOS 0300
151A i
rof 1CM QAAMIN(i
1-UlIM UM Mr%CM LJ flII

CHAMADA DE

TELhUNIA

CHAMADAS ORIGINADAS
CHAMADAS RECEBIDAS
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR '
'
SERVIÇOS 0300

.

, . '.' ' '

.

7,10
0,00
0,00
0,00
0,00

000
0,00
0,00
0,00
0,00
1

NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)

0,00

0,00

NEXTEL TORPEDO
'o
r

.

,

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)
MENSALIDADES
SERVIÇOS ADICIONAIS
CONEXÃO DIRETA NEXTEL
- CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

'o

•.

,

AJUSTES
'
CREDITO
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR

0,00

.

291,39.,

.OTAL A PAGAR**

O pagamento desta conta não quita déb i tos anteriores.
conta
futura. incluídas
obre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% aoemdia
a serem
.2ancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank,
HSBC, ltaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, 'Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
e acordo com a Lei Federal n° 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.
__-

-- -
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4811 128/-1
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Cud 1 ljti (te 180 os
'Ol/OOOlOt.// O
Dota do pagamento
Valor fotal
NO Ali IEN IGACAÍ)

til. lif\IWít
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14/10/2810
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FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Página 4

=O

CLIENTE: PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE 52063711
DATA DE EMISSÃO: 1810912010

'
cNFJ 66970229167 In EstdI 114. 166.101.115

'pEfODODEUTIlJzAçÃO:18/O8/2010ai7í09/2010
IDENTIFICAÇ ÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
52063711 -9
-

PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
ANA BRAGA -ADMINISTRATIVO

48

VENCIMENTO: 101i0/010I

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período — EM R$)
MENSALIDADES
SERVIÇOS ADICIONAIS
CONEXÃO DIRETA NEXTEL
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO
CHAMADAS LOCAIS
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA
CHAMADAS RECEBIDAS
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR
CHAMADAS INTERNACIONAIS
SERVIÇOS 0300
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)
CHAMADAS ORIGINADAS
CHAMADAS RECEBIDAS
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR
SERVIÇOS 0300
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)
NEXTEL TORPEDO
AJUSTES
CRÉDITO
JURQS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR
O

•

OTAL A PAGAR**
•.:.

;:

•

'2o

•

.-

VALOR
331,00
75,00
0,00
562,93
110,37
447,47
000
5,09
0,00
0,00

•2;

408,66
321,78
85,48
1,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.377;59
•:

-:

H

7

•

,pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
obre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem Incluídas em conta futura.
BancosautorizadoS a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank,
SBC, ltaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
.se acordo com a Lei Federal n° 12.00712009, informamos que VSa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.
Autenticação Mecânica

riANrJ) tal R81ITI
8//li

4811 128Ï4
i;IJMI18)VO4 II lii lAlj(411 HIll' II IM (;ilI 11A1418

1iinvo1)1u

NXIII IFIII;1*1llNil:81:II1'1
Iluti 1 IJU tio ffilias
84810088811 5
68399999927-4
Data tio pagamento
Valor total
NR,AUTENF1CCAO

//5i8liLl'J511ll (4
1831 1Wi9) 5
14/1812810
1.377,59

?.216.2C5,1E2./81,/38

-

NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Av. Pres. Vargas, 3131
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20210-030
CNPJ: 66.970.22910011-39 - Inscr.Estadual: 85727028

1
•

SUR3

439
VIA SIMPLIFICADA PARA PAGAMENTO
CLIENTE PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

CNPJ 1 CPF 32.206.98910001-80
5.20637.14
CÓDIGO

AV NILO PECANHA, 50, SALA506 CENTRO
CEP. 20020-100 - RIO DE JANEIRO - RJ
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
52063714-3
Referente Nota Fiscal nro. 330487

ÃTA DE EMISSÃO

MÊS DE REFERÊNCIA
AGO/2010
L

20/08/2010

DATA DE VENCIMENTO
10109/2010

VALOR
188,13

II

pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
bre a conta paga após o vencimento IncidIrá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem Incluídas em conta futura.
ncos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank,
BC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
f Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
acordo com a Lei Federal n 12.00712009, informamos que V.Sa possui débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.
flAutenticação Mecânica
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ANEXO VI
00

RZR [[EO

TMJ. 1J1

[VALOR

1

4.92jI

Pague por este cheque a quantia de:(Quatro mil novecentos e vinte e um reais, quarenta e seis
centavos).

.:DARF; 155.
Brasília - DF 17 de novembro de 2010.

VISADO SIM O NÃO O CRUZADO SIM O NÃO O

ÓPlA DE CHEQUE N° 851820
DO BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.

ULTILIZADO PARA :Pagamento de Impostos Darf e ISS.

VISTOS

CAIXA
CONTADOR CI CORRENTE 403.507-O
TALÃO

D- i ^x

1

CHEQUE ASSINADO POR

1

Comp Banco Agência DV ci
7
i'1
1iII
'
Paguee Pa0F
quantia de

Conta
f3 Ci7 u
_______

C2 Série
3

-

Cheque N.o C3
5

FH!J

4y

-centavos -cima
ou à sua ordem
de

de

* BANCO DO BRASIL
DF
UBERTY MAlI
00,000.00010452,92
5M 00 02 L O
LOJA T43

PRTDO,?RABALNl5TA tíITAO
CNPJ ).206.989/000180
CLØTE 8ANCARIO DESDE 0611989

442

/
-

0000000000000

.CFDF

VIA CONTRIBUINTE
Distrito Federal
r Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda
2010- Internet

.Cod Receita

Emitido em 2111012010

.Vencimento

1732
10/2010

Cota ou Refer

20/11/2010
2010

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

Placa/Chassi

Endereço

*
SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 1331135 ED. VENANCIO 2000

ZTCL.

Cidade

Adm

00091

BRASÍLIA

1 10.Unid.

Detalhes

1 11.Res. SEF

1732- ISS Reteno[1

12.Res. SEF

Observações

13.Pnncipal -R$

ISS Si RPA ROSANGELA SIQUEIRA DE ARAÚJO CPF: 538.757.531-00. VLR PRINCIPAL R$
25,50.

14.Multa - R$

0,001

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ 20/11/2010

15.Juros- R$

0,001
0,001

116.Outros - R$

856100000004255000092015 110000032620 241210039657
7.Valor Total - R$
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III l(l1l 1
NR JI1JII III (ALAl)

tlIl.IllIiIlIl

.itutiii:'iit
li 1 Itlt1:ii6 /
1 j' / 1 I/2kl1i

tI. 1/4.11111

II

IT

00326224121
25,50!

443

.CFDF

VIA CONTRIBUINTE
Distrito Federal
21 Via de Documento de Auecadaç6o
Secretaria de Estado de Fazenda
2010-Internet

.Cod Receita
.Cota ou Reter.

Emitido em 21I10f2010

2011

Nome ou Razáo Social
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

1107.Placa/Chassl

Endereço
SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 1331135 El). VENANCIO 2000

Cidade
0.Unld. Adm

BRASILIA

Detalhes

1.Res. SEF

1732- ISS Réten[]D

2.Res. SEF

Observações

3.Pnnpal - R

88 SI RPA (3ERCIANA JANEIRO DOS SANTOS CPF: 023.709.731-10. VLR PRINCIPAL R$
60,00.

4.Multa -

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ 2011112010

5.Juros- R$
8.Outms-R$

856800000007 600000092012 110000032620 168710039657
7Valor Total -

17/1 l/731Çj
1 113111 JH59

ÍAlii)

DO

O0MlI0VAN II 1)1 AAIiAMI N 1

Otinve n iu
(10

tu

OR/Di[

I1I1M 1 II. I1/\l?kA

111)1 111H A 011111.1:01)01 AI
IS
101310'Ill('lO(IHH /
Ii HHHHØ 757 0

I%ita (5) I) &JI InentL)
Valol lolal
511.01111 SI 150501)

.1:44:05

t00001Hll/0 1
1 Ilb/ 1 HVIJObA

17/ 1/2010
60, 00
31,0SF .1 /1 .11/5,1141-

VIA CONTRIBUINTE
Distrito Federal
r Via de Documento de Arrecadação
2010- Internet
Secretaria de Estado de Fazenda
Emitido em 2111012010

101 .CFDF

11 0000000001

102.00d Receita
103.Cota ou Refer.
104.Vencimento

II

20/11/20101
20101

I05.Exelo

Nome ou Razão Social

106.Inscnção

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

107.PIacaIChassi

Endereço

108.N°Proc.1AINN0t./DI

SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 1331135 ED. VENANCIO 2000

109.CPF/CNPJ
110.Unid.Adm
I11.Res. SEF
112.Res. SEF
Ii 3.Principal - R$

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732-ISSReten00

Observações
ISS S/ RPA ALEX DE ABREU BRASIL CPF: 091.806.617-42. VLR PRINCIPAL R$ 71,50.

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ 20111/2010
856200000003 715000092018 110000032620 182010039655

1
1 17.ValorTotal-R$

j.j;l7:7.3

EAN(ï1 DO fl[1u

17,1 i/7i)
'II II 11i89
1

FAufll1 tJ

1 14.MuIta -R$
115.Juros- R$
116.out roS - R$

11M 1111.

DL (:0111A ARDI LADíII :ii
rItDRDDD1LI
Rir
.
11000110' 321) :, LI
I)i Id nu IJJJIU1en Di
Vd Iuir 1 1)t1 1
11)

li

NR.ALJII NI1t:AI;AIJ

7 ID1000»0 1 '3
K)0 1013 Ii b
17/li//VI ID
/1 ,

3uInt,,I-I3,VIVIi 01 j.I,AI)

17321
10/20101

1
****

_______________
1O
322069890001801
00091
445
361
_______________
0032621820

1

71,50
0,001
0,001
0,001
1
71,501

11 0000000000000
1732
102.Cod Receita
1012010
103.Cota ou Refer.
2011112010
104.Venclmento
2010
105.Exercicio
106.lnscnçãO
Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO
107.PlacalChassi
Endereço
108.N0Pr0cJAIA1N0t.1Dl
SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 1331135 ED. VENANCIO 2000
322069890Ç1
109.CPF/CNPJ
Cidade
00
110.Unid.Adm
BRASILIA
I11.Res. SEF
Detalhes
0032621747
112.Res. SEF
1732- ISS Reten[]
140,00
113.
Principal
R$
Observações
0,00
ISS SI RPA CRISTIANA CAÇÃO SILVA CPF: 669.504.651-49. VLR PRINCIPAL R$ 140,00. 114.Multa - R$
0,00
15.Juros - R$
AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATÉ 20111/2010
0,00
16.0utros-R$
101 .CFDF

VIA CONTRIBUINTE

Distrito Federal
20 Via de Documento de Arrecadação
Secretaria de Estado de Fazenda
2010- Internet
Emitido em 21/10/2010

856000000013 400000092017 110000032620 174710039655
117.ValorTotal - R$

FjÉiN(0 Fui OOiu7Ti

17/11/7810
481 1 lii8hi

t:uMIIU)VAN 1

11 tAl;0MI N

1 UM :iil' . FiOlIlO

LunvnIu Lil1 iiM1í 80[LAUAI;íu)
il8U8Ü88 i
1
i t
1
1 18880 1?82 O
(II )çIJdrfltiflt()
Vului Futul
I)fllfl

N11.fClJIIMI !IVi[A(J

14:41.

1/
1/1 / 1 U0llii2 b
17/11,2818
140,08

A. 1,1 lUuJ./DI).h?1

140,00

446

.CFDF
.Cod Receita
.Cota ou Reter.

VIA CONTRIBUINTE
28 Via de Documento de Arrecadação
Distrito Federal
2010- Internet
Secretaria de Estado de Fazenda
Emitido em 2111012010

Vencimento
Exercício

9

I[III
IT

UUUUUUUU

1732

ioiõ
20/11/2010
2010

Nome ou Razão Social
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO

I7a5si
I8.NoPc.1A1NNot

Endereço
SCS QD 08 BLOCO B50 SALAS 1331135 ED. VENANCIO 2000
'Ii

IL

WTG ai,a

1I09CPF/CNPJ
1110.Unid. Adm
IIhhis SEF

Cidade
BRASILIA

D
1 Detalhes

447

I 2fsEF

111732-lSSRetenDD

II13.1P 14.MuIta Ii ISS SI RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF: 182.821.997-53. VLR PRINCIPAL R$ 600,00.
5.Juros -_R$
AVISO AOS BANCOS RECEBER ATÉ 20/1112010
II16.0utos - R$
fi

Observações

856500000067 000000092015 110000032620 186910039657
F17.V1lor Total - R$

17/1 IJ7R1

i1:41.5

[AMÍH flfl [HATI

4H11 lH85i
;iiMl'RUVAM II 1)1 IALiAMt ti

(ti

DDI LIJH 1 • AIUII (f\I)í\(I\1l
DHM(1MHD /
Ilu LIS
1 1HH@HH:I?h i
(LI (II) )lydmentl)
VLIIUI Tulil

111 .

l(ADRA

lI)flVIfl 1 )

(LI tIL

MD Ali 11.M11:AíAÚ

(1H11 (fliW iJl1
IHDD (MM JDI /
1 //i 1/?(I1M

A. 2DF .Dbh. DA'. L;MD .i4l

o

..

d2foIoIN!RF52738/20O7

PERIODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03

3111012010

NÚMERO DO CPF OU CNPJ -

Documenk, de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÓDIGO DA RECEITA

DARF
NOMEITELEFONE

•

1

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

____________

PTC - DIRETORIO NACIONAL
06 DATA DE VENCIMENTO
61 30396791
IR SINFS N°0564 SOCONTAL ASSESSORIA CONTABIL LTDA

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 1911112010

08 VALOR DA MULTA

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

1

0,00

VALOR TOTAL

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

11

85630000000-2 48150064032-3 31322069890-3 00117060304-1

48,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 1 e 2 vias

iiiiii 1M11111111111111 1111111,11111111111 - 1111 - --

l7/Il:?ÇiIT)
4H) 1 1il)i

BANCA AD íiA/iATI

i4:lr:Rr

I;iiMIRiIVíiMIL DI IAIAMI LIIIC; 1:11H II)li_Di'lIDll
AO. AI1RL CADADUII
4811
CNC 141)1
111)1 (111 DI I)AFIITA
DAIA DO IAIIu\MF N 1 ti
1 11-RIODO DI AIUI1AÍA0
NIIMI 8(1 1)1) (CL
11(1
Cl)D 1 CD DA 10111A
NILMÍFlI) DE REFERI NELA
DATA DO VINC 1 MENI (1
LiEGE LIA DLI) IA ACIIMUI ADA
ILREEN1 IJAL
VAI DE) liii I iI) HEI CAL
VAI AR DA MUI IA
VAI (IR DDE JUROS
VAI (III 1(1181
MII Ali 11H11 ACAU

44

j

DOS JUROS E / OU
09 VALOR
ENCARGOS Di- - 1.025169

NÃO RECEBER COM RASURAS

I

32.206.989/0001-80

IIED:11li)@141414 :1111
:IIIICMRTII4 LO II 708143144
17/11/214)14

48, lA
[ DEli 1)111 .l15h.F AI),I 21

2 Vl

IflHDtfl a

02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PERíODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

04 CÕDIGO DA RECEITA

DARF

3111012010

32.206.98910001-80

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME/TELEFONE

PTC - DIRETÓRIO NACIONAL
61 30396791

DATA DE VENCIMENTO

IR SI RPA CRISTIANA CAÇÃO SILVA CPF: 669.504.651-4

VALOR DO PRINCIPAL

07

9

DARF válido para pagamento até 1911112010

08 VALOR DA MULTA

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

09

NÃO RECEBER COM RASURAS

íiAMifl DA flflAiI

11:/1
ti IA) AME 8 );

AG. AFERE )iIDA1.)(R
CM(' (101
4811
Cli)) ul) Iii UAí)ltA

MItAIlI)MIICACIIJ

uM

ID. DAlilui

lt4 88888148
ii.

DAI A DII lA1;AMI:11
Dl Iffijffi) DE ADDRAI;i\t)
MIME P0 1)11 ti
CIII) 1(14) DA RI: CI 11 A
NI(ML8U tIL REI FIEI ML IA
DAi A DU VI MCI MENtI
RI CLI IA 1)8(11 A ACUMIII tiDA
IF kL:E 8 FIIAI_
VAI (iii Du DII 1 MCI DAI
VAI (IR DA MI i[ lA
VAI III) Uu JuRft;
VAI DI) lEU AI

0,00

92,86

481111)859
(;IJMI'UDVAM II

92,86

11 AUTEN11CAÇAO BANCARIA (Somente nas v e z vias

85690000000-6 92860064032-2 31322069890-3 00105880304-8

17/1 W010

19/1112(110

0,00

VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025169

10 VALOR TOTAL

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

4

v@rtii

1414 1
1//1l/?O1ø

D.I )8III)l1l.IIJ.i)I(

Ii

21 Via
. MINISTÉRIO

02 PERI000 DE APURAÇÃO

DA FAZENDA

--

- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadnço de Receitas F~111`115

___.-

04 CÓDIGO DA RECEITA
---.-

DARF

05

1 TELEFONE
01 NOME

PIS SI FLOHA PAGTO MÊS 10/2010.

--

DARF válido para pagamento até 2511112010
Domicilia tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

EVENCIMENTO

0,

DOS JUROS E 1 OU
09 VALOR
ENCARGOS DL- 1.025169

0,00
136,83

11

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 11 2 1 vias)

FiAN[íi DA BDATi
))I /b

'IR 111 jii
I;IJMI'IIi)VitFi II

IA

Ir
1 'AI,I\M) 111

I)M i;I Ii. tARR(i

AI. AFDF t;ADAI)Ul(
(NC )4R1
II) LIRI Dl

481
DAIII1A;

IA IA III) 'AIAMlllI Ii
Ii 1. II)DtJ DL AIURALAD
HtMl

iR bIt-i(1I-ltR1R 1 II tI.II'II3I ,-I
Li ) , IR{-ltDiR Di-) DII-) lI-LI)))
1 ,'/I

RI.) 1 RI 1;)
RI. DLI IA
NIIMI Ri) DL RLII:RF RI; IA

U1II1 Di) DA

[)AIA DII VI MI;) MIM) ti
RI- Dili A 3D)) IA ALIIMIII ARA
P[RLLM 1 LIA)
VAI (IR DO 'lii Mi 1 DA)

OR

DA MI li IA
VAI
I
VAI (ilI DY-;
VAI i)R II) IA)

.I)JÍ1LJL

NR Ali 1I MI) LADAI)

25/11/010

08 VALOR DA MULTA

85640000001-9 36830064032-4 91322069890-0 00183010304-8

17/11/lIA

8301

07 VALOR DO PRINCIPAL

10 VALOR TOTAL

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 -opção 1 - DLL versãO 1 .at

32.206989I0001 -80

NÚMERO DE REFERÊNCIA

Oro

PTC - DIRETORIO NACIONAL
61 30396791

3111012010
-

líIi,Di
Ii. 1)141), LI

4)3/ • LIAO. /149

2 Vi

02PERíODO DE APURAÇÃO

MIMSTÉR10 DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00 BRASil.

ÕiJÚMERO 00 CPF OU CNPJ

Documento de Arrecadaçao de Receitas Federais

04
DARF

32.206.9891000180

CÓDIGO DA RECEITA

0561

_______

05

01 NOME/TELEFONE

NÚMERO DE REFERÊNCIA

PTC - DIRETORIO NACIONAL
61 30396791

oe DATA DE VENCIMENTO

IRS/ FOLHA DE PAGTOMÉS 1012010.

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 1911112010

08 VALOR DA MULTA

Domicilio tributário do contribuinte:
BRASILIA

\

19/11/2 010

162,750,00

DOS JUROS E (OU
09 VALOR
ENCARGOS DL

NÃO RECEBER COM RASURAS

85640000001-9 62750064032-1 31322069890-3 00105610304-5

17/11/2010

80H00 DO 000011

481! 1IBb9

1 62,75

11

AU 1 Lzil 1 lU/V.RJ U

1-1:40:30
01/2

(;UM1li0VAN II. DL P\I1AMEN 1 IJ, 1I)1 ;Dl) 1011110
AU. ARRECADADOR
(,'NO REli - 4811
(,'II!) ID!) 1)1 8RRRA;
DA! A DO 1 >11) AMLN1 1)
PEII 1081.) DL APURACA))
NOMEIO 88 CPF
01)1)108 DA RI: CLI] A
NUMERO DE ElE F ERENO IA
DA) A OU VENO 1 MENI 1]
)WCE LIA 131)1.1 IA ACUMULADA
PERCE111 LIA[
VAI 011 DO 081 N[; 1 PAI
VAI OH DA MUI TA
VAI. (IR DO',, ii RIJO
VALOR DIA!.
Nl1.ADILNI ICACAO

0,00

10 VALOR TOTAL

Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

1

11012010

l)'.j(i'I00000Li 1
31 3?20U98011 00100610304
17/11/2010

162./O
7, ?Aii . (/0). .104.811/. DIA

IP

omerlte FIdC 1 e

V)

2 VI

jdopel!NlKFe'73Ol2OO7
.

02 PERIODO DE APURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federats

DARF

03NúMEIRO DO CPF OU CNPJ
04 CÓDIGO DA RECEITA
Ø5 NÚMERO DE REFERÊNCIA

01 NOME / TELEFONE

PTC - DIRETORIO NACIONAL
61 30396791

DATA DE VENCIMENTO

IR Si FÉRIAS ANA CAROLINA DE PAULA NASCIMENTO.

07 VALOR DO PRINCIPAL

DARF válido para pagamento até 1911112010

08 VALOR DA MUL1P.

3111012010

32.206,989/0001-80
0561
E

TLkL

\45

19I11I010 \

201,1
0,00

Domicílio tributário do contribuinte:
BRAStLIA
09 VALOR DOS JUROS E / OU
0,00
ENCARGOS DL - 1.025169

NÃO RECEBER COM isus

VALOR TOTAL

- .421 .4u,vIUl
- ---.- - opção -1 - ...
.-.-.ã
~s o
L)LL
Auto-Atendimento Versão

85620000002-9 01130064032-0 31322069890-3 00105610304-5

LU 1, 14)
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1 1 e 21 vias)

111111111111 - 111 11H 11111111111111111111 - 11111111

17/Ii/?BIi)
481110000

BANCO DO BRATi
0074

Cl.JM('(IUVÇiN Ii III IA(JAMLN UC uM DDE). ItARliA

AG, ARRF CADADUR
4h11
CMC 001
(DM() DL BAIlAS
DA IA DO DAGAMFNTD
DER 1 UDO DE APURACATI
NUMERO 1)0 DEF
DOD 101) DA RIDE liA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA D(.) VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACIJMULADA
PERCENI IJAI.
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA ML (LIA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
NR. AL) IEN11CACAU

85h21)1)I00I)2 MIL 300Éi401I2
31322009891) 01)11)0611)304
11/11/2011)

201, Li
(;CFI_ /4D,LhF 1 ilL 3

^proyúu

2 Vi a

o pia ,Mrnrb

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

' MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ
Documento de Arrecadaçao de Receitas Federais

04 DIGO DA RECE ITA

DARF
PTC - DIRÉTÓRO NACIONAL

32.206.98910001-80
0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
____________
DATA
DE
VENCIMENTO
06

01 NOME/TELEFONE

3111012010

61 30396791

1911 1120Tr,1
_________________________

07 VALOR DO PRINCIPAL

IR S( RPA DANIEL SAMPAIO TOURINHO CPF:182821997-5
3

^7

DARF válido para pagamento até 1911112010
Domicilio tributário do contribuinte:

08

VALOR DA MULTA

09 VALOR DOS JUROS E / OU

BRASILIA

0,00

ENCARGOS DL - 1.025169

NÃO RECEBER COM RARAS

10 VALOR TOTAL

Au to -Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL veão 1.3

85630000025-9 02330064032-5 31322069890-3 00105880304-8

17/11/2010

DANUO Di) [)RATI

11

AU. ARRECADADOR
4811
CNC 801
CDI) 1(31)1)1 AUUA

I'1 1 I¼,t,,P•'_'

14;4i).113

0370

481110809
ILMIRUVAI4 1 Iii 1 ÍICOMLM 1 11

2.502,33

1 UM Clii) UA(l.RM

801i1(OIiO@1120 L1?1)i1)1b41i,(2
31322069890 00100880384
17/11/2018

MIA Di) PAI3AML Mli)
REI) 11(D)) DE Ç1PIJRACAI1
OIJMERÍI DI) LRF
(OD100 DA ID10E (IA
NIIMER1) 1)11 RIFEI1EN1, IA
DATA DO V1-NCIMLN[O
RECEITA BIIUFA ACUMULADA
PE RUE 8 1 DA)

VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR FOTAL
148, A111N 11 CACAO

2002,33

3 900. UUD -

4211. ACO .0/8

r'....'." --- . .'"

- -

02

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

03

NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04

CÓDIGO DA RECEITA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

v

pERJODODEAPURAÇÃO

' 73. de 2 de maio de 2007.

.ado pele 1N)l-IF8

31110/2010
32206,98910001-80
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

1 NOME/TELEFONE
PART TRAB CRISTAO

DIR NACIONAL

MILII

DE VENCIMENTO
0ATA
D

6

30396791

880,41

07 VALOR DO PRINCIPAL

C TRAB RS 838,76 E
IR
R$ 41,65

ATENÇÃO

08 VALOR DAMULTA

0,00

DOS JUROS E/OU
09 VALOR
ENCARGOS DL - 1.025169

0,00

880,41

lo VALOR TOTAL

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total
seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse
valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes,
até que o total seja igualou superior a R$ 10,00.

4A

11

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas

1771!/:RI[)
48111 hODO

AfiNCO

Aí)

RRAfTÍ

li
03Ï8

IINI lihVON II DL PAI/AMI N (1 DL DAl7l /0014 '1 MLI 1
(Á 11h11:
AI)lNt;I0 : 1WtI0 O

GDN IA:

o O

01)1 1(1.. ARDI GADADÍIO
1:NG 001
4811
l3FN11Çi l'G(i lIlOIGIl IA 1
(,'0160 DL I3ARÍ1AG
1/AIA 181 I'Oi;oMl-NhlJ
'1 Dl 000 1)1 iiI'IJHALÍ\l)
MI/MI lO 11111(AP ,1
GOl) 1011 DA Dl LI liA
NIIMI 1)11 DE 111 1- [RING! A
1/AIA 1)11 VENCIMENTO
Itt CLII A hill)) A AGI/MI/LADA
II 11GIN) IlAI
VALOR DO [lii NG LEAL
VALOR DA MIII IA
VALOR OIiL iDRL
VALOR FRIAI,
NlI. Ali II:NI IGACAI)

e 2' vias)

-

J

DARF válido para pagamento até: 1911112010
Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1

ia

1/! 1
J 1/114/20 114
/140. O 9/Olio 1 80
0D6 1
10/1
880,41
880,41
4,481,4801 Alt 0,0/1

Moio 1 Ai)( iivii)o ('t 1 .i SRI
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TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO
--------------------------->JDENTIFICACAO
1 - CNPJ/CEI
32.206.98910001-80
- Endereco iLoaradourø. NP. Andar. Aoartaaento>
R EDMUNDO UNS N 20 DL 603
06 - IJF
Municiaia
R.1
RIO DE JANEIRO
---------------------------:>1DENTIFiCCAO
10 - Ris - PASER
106.514.408-12
12 - Endareco !Logradouro. $2. Andar. Aoartamento)

DO EMPRE6ADOR< -------------- -----------------------+
02 - Razao Social / Nome
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO-DIR NACIONAL
04 - Bairro
COPACABANA
09 - CNP.J/CEI/Tamador/Ohra
08 - CNAE
07 - CEP
94,92-8-00
22031-020
DO TRABALHADOR<'
11 - Nome
ADILSON RIBEIRO DE ASSIS
13 - Bairro
17 - Carteira de Trabalho (N9. Seria. UF1
0086371100390-RJ
20 - Nome da Mac
EDNA DA COSTA ASSIS

16 - CEP

14 - Municiaio

15 - 1W

18 - CPF
346.110.807-53

19 - Data de Nascimento
2710311955

+

+ ---------------------------- - ------- - -------------------------------------------------- >DADOS DO CONTRATO< ----------------------------------- - --------------+
24 - Data de Afastamento
23 - Data do Aviso Previa
22 - Data de Admissao
21 - Remuneraceo o/Fins Rescisorios
1511012010
1511012010
0111012009
2.770.00
28
Cateaoria
do Trabalhador
27
Pensao
Alimenticia)
26
Cod.
Afastamento
'ausas da Afastamento
2
o!
01
DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ --.--+
---------------------- >DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS( -----------------------------+
124.65

29-Aviso Previa Indeniz.
ido Salario 15 dias
,Salario 10112 avos
32- 1 3,Sal.Ind 1112 avos
-ias Vencidas
.eriasProo 2/12 avos
35-113 Salario slFerias
36-Sal. Faeilia O dias
37-Adicional Noturno

2,770.00 38-Camissoes
1.385.00! 39-Sratificacoes
0.00 As
2.308.33 40-Horas Entras
230.83 41-Adic. Insal./oericuh
2.770.00 ! 42461.67 431.077.22 440.00 ! 450.00 46-TOTAL BRUTO

4 ---------------------------+---------------4
•1•

--56 - Local e data da recebimento

>

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
11.003.05

47-Pravidencia
48-Prev. 132 Salario
49-Adiantamentos
50-IRRF
51-IRRF 139 Salario
52-ADIANTAMET
5354-TOTAL DAS DEDUCOES
55-LIOUIDO A RECEBER

253.92
0.00
838.76
41.65
1.500.00
0.00
2.758.98
8.244.07

---------------------+ -------------+------------------------+--------------- +

FORNALJZACAO

DA RESC1SAO<--- ------------------- -------------------+
57 - Carimbo e assinatura do emoreaadar ou oreoosto
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO-DIRPIACIIINAL

-------------------------------------------+--------------------------------------------------------------59 - Assinatura do resoonsavel leoal do trabalhador
- Assinatura do trabalhador
MTin1 PTTPfl nr ASSIS
+---------------------------+----------------------------------------------HOHOLO6ACAO 61 - Diaitai do trabalhador
restada. aratuitamente. assistencia ao trabalhador. nos
termos da art 477. & 1.. da Consolidacao das leis do Trabalho
'.T. sendo coorovado. neste ato. a efetivo oaaamento das
as rescisorias acima esoecificadas.

62 - Dioital Resoonsavel Leoal

Local e data
+
Carimbo e assinatura do assistente

+---------- - -------- - ---------------------------63

64 - Recencao oelo Banco (Data e carimbo

+

ldentificacao do oraao homaloaador
H

+----------------------------------

+---------- - ------------------------
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LOCATOR
LOCATÁRIO:
ENDEREÇO DO ÍMÓ\ÉL.
IIGNCIA DO CONTRATO:
VALOR DO ALUGUEL

CLAUDXA TRAVASSOS CUNHA
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO

. QISW0i LOTE 01 SALA

1
iN

iZTO
4 15 7

01/0612009 À 31/05/2011
666,66 ( Seiscentos e sessenta e seis Reais e sessenta e sei
Centavos

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Locação, de um lado, CLAUDIA TRAVASSOS
CUNHA, brasileira, solteira, médica, portadora da CI n. M-3.702.706-SSP/MG, CPF n.927.322.086-04,
doravante denominado(a) LOCADOR(A), representado neste ato pela empresa ABADIA IMO y EIS LTDA,
inscrita no CNP3 n.° 05.463.243/0001-80, e de outro lado, PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO, CNP) fl.

32206.989/0001-80, estabelecido no SCS QUADRA 08 BLOCO B50 SALAS 1331135 - EDIFICIO
VENANCIO 2000 - ASA SUL - 70.333-900 BRASILIA - DF, doravante denominado LOCATARIO(A),
tem entre si justo e contratado, por esta e na melhor forma de direito, a presente locação, mediante as
cláusulas e condições abaixo discriminadas, que voluntariamente aceitam e outorgam:

PRIMEIRA - O(a) locador(a) dá em locação ao(à) locatário(a), o imóvel de sua propriedade, situado à
QRSW 01 LOTE 01 SALA 112 - SETOR SUDOESTE - EDIFICIO CENTRO COMERCIAL SILCO 1 70675-100 BRASILIA - DF , pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, vencendo o primeiro aluguel
no dia 30 de junho de 2009.

Parágrafo Primeiro - Findo o prazo acima estipulado, se o(a) Locatário(a) permanecer no imóvel por mais
de trinta dias sem oposição do(a) Locador(a), não obstante presumir-se prorrogada a locação, nas
condições ajustadas neste contrato, mas sem prazo determinado, ex vi do § único, do Artigo 56, da Lei
8.245/91, cientes desde já desta disposição legal os Fiadores, deverá o(a) Locatário(a) providenciar, com o
prazo máximo de 15 ( quinze ) dias do vencimento do contrato de locação, a celebração de novo termo. Não
sendo celebrado novo Contrato de Locação, ou, alternativamente, não forem entregues as chaves do imóvel
objeto contratual, porque caracterizado estará a infração contratual, sujeitar-se-á o(a) Locatário(a) a
responder por necessária Ação de Despejo Por Infringência Contratual, que poderá ser proposta pelo(a)
Locador(a), a teor do consignado no Art. 90, Inciso II, da Lei 8.245/91.

-

Parágrafo segundo - Se não buscar o(a) Locatário(a) a celebração de novo Contrato de Locação,
aquiescendo o(a) Locador(a) que este permaneça prorrogado por tempo indeterminado ( § único do Art. 56,
da Lei 8.245/91 ), se por parte de quaisquer dos(as) fiadores(as) houver manifestação quanto à exoneração
da fiança, deverá o(a) Locatário(a) providenciar, no prazo também de 15 ( quinze ) dias, a celebração de
novo Contrato de Locação, substituindo o(a) Fiador(a) que manifestar sua discordância quanto a
continuação da garantia fidejussória, sob pena de não o fazendo também sujeitar-se a responder por
necessária Ação de Despejo Por Infringência Contratual, na forma como prevista no Art. 90, Inciso II, da Lei
8.245/91.
Parágrafo Terceiro - Quando da devolução das chaves ao final do contrato, e se as mesmas forem
restituídas por preposto ou portador do(a) Locatário(a), fica este(a) desde já autorizado à assinar o
respectivo Termo de Entrega de Chaves, assim como acompanhar e assinar o Termo de Vistoria em nome
deste(a).

Parágrafo Quarto - Na hipótese do(a) Locatário(a) abandonar o imóvel, fica o Locador(a) autorizado(a) a
imitir na sua posse, a fim de evitar sua depredação ou invasão, O Termo de Entrega de Chaves será
substituído por uma DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE firmada pelo Locador(a) e/ou seu(sua)
procurador(a), subscrito por duas testemunhas.
Parágrafo Quinto Em caso de falecimento do(a) Locador(a), a locação transmite-se aos herdeiros e em
caso de falecimento do(a) Locatário(a), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, seu sucessor no
comércio, que ficará obrigado a comunicar ao POR ESCRITO ao(à) Locador(a) da sub-rogação, o(a) qual
terá o direito de exigir, no prazo de trinta dias, a substituição dos fiadores ou o oferecimento de quaisquer
das garantias previstas na Lei do Inquilinato, sob pena de não o fazendo, ter-se por infringido o contrato e
sujeitar-se ao despejo do imóvel (Art. 9 0 , Inciso II, da Lei 8.245/91 ).
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Parágrafo Sexto - Sendo o(a) Locatário(a) pessoa jurídica e o imóvel destinado a uso de seus diretores,
sócios gerentes, executivos ou empregados, a locação será considerada como NÃO RESIDENCIAL, ex vi do
Artigo 55, da Lei 8.245/91.
Parágrafo sétimo - Na vigência do contrato de locação por prazo indeterminado, se não mais onvirao('

E

Locador(a) a mantença da relação 'ex locato", notificará este(a) o(a) Locatário(a) de sua di
8
haver o imóvel locado, que sujeitará a pagar o aluguel arbitrado, enquanto retiver o imóvel,
por dano que venha o Locador sofrer, embora proveniente de caso fortuito, na forma como prev L
do Código Civil.

SEGUNDA - O valor mensal do aluguel, livremente convencionado, será de R$ 666,66 ( Seiscentos e
sessenta e seis Reais e sessenta e seis Centavos ), que o(a) locatário(a) pagará ao(à) locador(a) ou à
quem este(a) indicar, até dia do vencimento, ou seja no dia 30 de cada mês, nas casas lotéricas ou nos
bancos autorizados. O boleto bancário deverá ser solicitado com antecedência mínima de 05 (cinco) dias
úteis antes do vencimento, caso não tenha como receber o boleto por fax ou emails deverá buscar o boleto
para pagamento na administradora.

Parágrafo Primeiro - Efetuando o(a) Locatário(a) o pagamento do aluguel até a data de seu vencimento,
gozará este (a) do desconto de pontualidade de R$ 66,66 ( sessenta e seis reais e sessenta e seis
centavos ), que somente vigerá durante o prazo escrito da locação, isto é, vencido o prazo do contrato
escrito, se não efetuar o(a) Locatário novo contrato, o valor do aluguel será reajustado pelo valor bruto da
locação, sem qualquer desconto.
Parágrafo Segundo - Não efetuando o pagamento do aluguel até a data de seu vencimento, sujeitarão,
o(a) Locatário(a) e Fiadores(as), além da perda do desconto de pontualidade, a pagar juros de mora de l%
ao mês e atualização monetária, com base na variação do INPC ( Tabela da Justiça ), e encaminhado o
débito ao Departamento Jurídico, sem aviso prévio. Fica também estabelecido que, no caso de cobrança
amigável, serão devidos honorários advocatícios a razão de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do
débito, contudo, se necessário o processo judicial, os honorários advocatícios serão 10% ( dez ) por
cento sobre o valor atribuído à causa, nas ações de DESPEJO e de 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado do débito, nas ações de cobrança judicial ou execução.
Parágrafo Terceiro - O aluguel será reajustado de 12 (doze) em 12 (doze) meses enquanto o contrato
estiver vigente, de acordo com a variação do IGPM (FGV) e na falta do aludido índice, por qualquer que
seja o motivo, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o, IGP(FGV), INPC
(IBGE) ou IPC(FIPE). Sendo que no vencimento do contrato o Locador poderá estabelecer novo valor para
renovação.
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Parágrafo Quarto - Se e em virtude de Lei subseqüente, vier a ser admitida a correção do valor do aluguel
em periodicidade inferior a prevista na legislação vigente, concordam as partes, desde já, e em caráter
irrevogável, que a correção do aluguel e seu indexador passará AUTOMATICAMENTE a ser feita no menor
prazo que for permitido pela Lei posterior.
Parágrafo Quinto - Se necessário a propositura de ações de despejo, consignações em pagamentos de
aluguéis e acessórios da locação, as citações, intimações e notificações, além das formas previstas no CPC,
poderão ser feitas mediante correspondência com aviso de recebimento ( AR ou SEDEX ). Se o(a)
Locatário(a) for pessoa jurídica, poderão também ser feitas as citações, notificações ou intimações, por
Telex ou fac-símile ( FAX ).
TERCEIRA - O(a) Locatário(a) que visitou e examinou previamente o imóvel, declara que este se encontra
de acordo com Termo de Vistoria que nesta ocasião é emitido e assinado pelas partes contratantes, no qual
faz expressa referência a eventuais defeitos existentes, aceitando-os, obrigando-se, a partir daí, a zelar pelo
que nele contiver e fazer imediatamente, e por sua conta, todas as reparações dos estragos provenientes do
uso normal no curso da locação de modo especial as provenientes de entupimentos e vazamentos nas redes
de água e esgoto, para assim restituí-lo quando findo ou rescindido este contrato (Inciso III, do Art. 23, da
Lei 8.245/91 ). Possíveis benfeitorias realizadas no imóvel, com ou sem o consentimento escrito do(a)
Locador(a), sejam úteis, necessárias ou voluptuárias, ao imóvel serão incorporados, e não ensejará ao(à)
Locatário(a), findo ou rescindido este contrato, o direito de retenção ou indenização por benfeitorias.

Parágrafo Primeiro - Na entrega das chaves, se o imóvel não estiver em perfeito estado, como o do início
do contrato, o(a) Locatário(a) autoriza o(a) Locador(a) à efetuar os consertos, pintura, substituição de
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vidros, etc., e exigir a cobrança tão logo apresente as notas fiscais e recibos de mão de obra
correspondentes, independente de coleta de preços de material e mão de obra.

Parágrafo segundo - A aceitação das chaves pelo(a) Locador(a), seja amigável ou
implica na sua renúncia em receber valores locatícios em atraso, nem, tampouco, noreceimeno de
encargos previstos no contrato de locação, bem como, reparos necessários no imóvel, a teor doonsiçaS 9
na norma contratual e previsto no Art. 23, III, da Lei 8.245/91 e Art. 569, IV, do Código Civil Brsileiro,.,,

Parágrafo Terceiro - E assegurado ao(à) Locador(a) o direito de vistoriar o imóvel sempre que o julgar
conveniente, desde que, atento este(a) ao disposto no Art. 23 Inciso IX, da Lei 8.245/91.

Parágrafo quarto - Deverá o(a) Locatário(a) entregar imediatamente ao(a) Locador(a) toda e qualquer
correspondência, intimações, documentos de cobrança de tributos, carnês de pagamentos de prestações,
encargos condominiais, atas e convocações de assembléias de condomínio, ainda que dirigidas ao (à)
Locatário(a) ( Art. 23, Inciso VII, da Lei 8.245/91 ).

QUARTA - Além do aluguel, compete ao(a) Locatário(a) o pagamento das despesas ordinárias do
condomínio, telefone, consumos de água, luz, taxas de esgoto, saneamento e iluminação, IPTU/TLP, seguro
de incêndio, bem como todos e quaisquer tributos que incidam sobre o imóvel objeto deste contrato.

Parágrafo primeiro - Estando o imóvel com os serviços de água e luz encerrados e/ou em nome de
terceira pessoa, se obriga o(a) locatário(a) a comparecer pessoalmente à CEB e CAESB ou nos postos de
atendimento do NA HORA, munido deste contrato locatício e de seus documentos pessoais, a fim de
requerer o RELIGAMENTO da água e da luz, para que possa usufruir destes serviços, oportunidade em que,
como consumidor(a), assumirá o(a) locatário(a) a responsabilidade pelo pagamento dos referidos encargos.
Parágrafo segundo - Quando da desocupação do imóvel e entrega das chaves, se compromete ainda o(a)
locatário(a) a requerer o DESLIGAMENTO e encerramento das contas de água e luz, junto à CEB e CAESB
após a conferência da vistoria junto com a administradora, e apresentar o comprovante destas solicitações
na Administradora do Imóvel, de modo que seus nomes não mais figurem como consumidores dos referidos
serviços.
Parágrafo terceiro - Os impostos, taxas e despesas ordinárias de condomínio que incidam, ou venham
incidir sobre o imóvel, serão pagos pelo(a) locatário(a) aos agentes cobradores e/ou órgãos responsáveis
pela cobrança, devendo os comprovantes originais de pagamentos serem entregues ao(à) locador(a)
mensalmente, ou sempre que solicitados.
Parágrafo quarto - Na hipótese de serem os encargos pagos pelo(a) locador(a), por não os terem pagos
o(a) locatário(a) nos prazos devidos, serão os respectivos valores reembolsados por este, com o acréscimo
da multa de 10%, juros de mora de l% ao mês, além de atualização monetária, se houver.
QUINTA - No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o(a) Locador(a) desobrigado(a) de todas as
cláusulas deste contrato, reservando o(a) Locatário(a), tão somente, a faculdade de haver do poder
desapropriante, a indenização que porventura tiver direito.
SEXTA - Nenhuma intimação da Saúde Pública será motivo para o(a) locatário(a) abandonar o imóvel
locado, ou pedir rescisão do contrato, salvo procedentes vistorias judiciais, que provem estar a construção
ameaçada de ruína.

SÉTIMA - Quaisquer tolerâncias ou concessões do(a) locador(a) para com o(a) locatário(a), quando não
manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este, e não terão a virtude de alterar
obrigações contratuais.

OITAVA - O(a) locador(a) não responderá, em nenhum caso, por quaisquer danos que venha a sofrer o(a)
locatário(a) em razão de derramamento de líquidos ( água de rompimento de tubulações, de chuvas, de
abertura de torneiras, defeitos de esgotos ou fossas ), incêndios, arrombamentos, roubos, furtos, de casos
fortuitos ou de força maior.

NONA - O(a) LOCATÁRIO(A) obriga-se a pagar durante o prazo da locação e prorrogações, o Bilhete de
Seguro Contra Incêndio que deverá assegurar: incêndio, vendaval, aluguel e danos elétricos do imóvel
locado. Neste ato o(a) LOCATÁRIO(A) autoriza a Administradora a providenciar o seguro de que se trata.
O seguro será pago em apenas uma parcela anual, e deverá ser renovado anualmente até 15 (quinze) dias
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antes do vencimento de cada período. Havendo preferência do(a) LOCATÁRIO(A) em fazer o seguro por
meio de seguradora de sua escolha, o prêmio deverá ser calculado sobre o valor venal do referido imóvel
cuja avaliação será feita pela Administradora. (Artigo 22, inciso VIII, Lei 8245/91).

SUF

ELEJIO

Parágrafo Único - Não obstante à feitura do seguro, o(a) LOCATÁRIO(A) é vedado deposita no iróvel,
materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos.
4 6O

DECIMA - O(a) Locatário(a) não terá direito de reter o pagamento do aluguel ou de qualquer outra quaia
devida ao(a) Locador(a), sob a alegação de não terem sido atendidas exigências porventura solicitadas.
DÉCIMA PRIMEIRA - O imóvel, objeto do presente contrato, destina-se exclusivamente a fins
COMERCIAIS ficando o(a) Locatário(a) proibido(a) de mudar sua destinação, ceder ou transferir a locação,
sublocar ou emprestar o imóvel, no todo ou em parte, à qualquer título, sob pena de configurar infração
contratual e possibilitar ao Locador requerer a rescisão da locação. Para fins de direito declaram os
contratantes que a destinação do imóvel será a de COMERCIAL.
Parágrafo Primeiro - A ocupação do imóvel por pessoa não referida neste contrato ou a permanência de
qualquer pessoa, à partir do momento em que o(a) Locatário(a) deixar de usá-lo, caracterizará grave
infração contratual que acarretará a rescisão da locação, nos termos do inciso II do Art. 90 da Lei 8.245/91,
em qualquer época de sua vigência, sem prejuízo da aplicação da multa prevista na cláusula DECIMA

SEXTA.

Parágrafo Segundo - Se o(a) Locatário(a) for sociedade comercial, solidária ou limitada, anônima de
capital fechado, constituirá infringência contratual a cessão do ponto comercial a terceiros, mesmo
utilizando esta do recurso de transferência de quotas sociais.

DÉCIMA SEGUNDA - Antes do vencimento do prazo ajustado na cláusula PRIMEIRA, não poderá o(a)
Locador(a)
retomar o imóvel, salvo se motivado por infração contratual do(a) Locatário(a). Será
obrigatório o cumprimento do contrato, sujeitando o(a) locatário(a), na hipótese de rescisão unilateral do
contrato, pagar ao(à) locador(a) a multa contratual prevista na cláusula DECIMA SEXTA, proporcional ao
tempo que faltar para o vencimento do contrato.
Parágrafo único - Estando o contrato vigente por tempo indeterminado, somente ficará isento o(a)
Locatário(a) do pagamento da quantia correspondente a um mês de aluguel e encargos, vigentes quando da
sua resilição, na forma como previsto no parágrafo único, do artigo 6 0 , da Lei 8.245/91, se avisar ao(a)
Locador(a), POR ESCRITO e com antecedência mínima de 30 (trinta ) dias.

DÉCIMA TERCEIRA - No ato da devolução do imóvel o(a) Locatário(a) deverá apresentar os últimos
pagamentos das contas de água, luz, telefone e condomínio do último mês, além da certidão negativa do
IPTU/TLP. Não estando, entretanto, na sua posse os talões de cobrança do último mês, tomar-se-á por
base, para efeito de recebimento dos referidos encargos, a soma dos talões do mês anterior, que serão
acrescidos de lO% (dez por cento) de multa e juros de 1% (hum por cento) ao mês se não efetuado o
pagamento no ato da devolução do imóvel.

DÉCIMA QUARTA - Em caso de venda do imóvel o(a) Locatário(a) será notificado(a), através de carta com
aviso de recebimento ( AR ou SEDEX ), do Direito de Preferência previsto na Lei do Inquilinato. Não se
manifestando comprovadamente o(a) Locatário(a), no prazo legal de 30 dias, será considerado(a) como
desistente. Não efetuando a compra do imóvel, autoriza este(a) ao(a) Locador(a) ou a corretores
devidamente autorizados, a demonstrar o imóvel aos futuros pretendentes.
DÉCIMA QUINTA - Como fiadores(a) e principais pagadores(as) de todas as obrigações que incumbem
ao(a) Locatário(a), assumindo solidariamente entre si e ,juntamente com o(a) afiançado(a), o compromisso
de bem e fielmente cumprirem o presente contrato ATE A DESOCUPAÇAO DO IMÓVEL, ex vi do Artigo
39, da Lei 8.245/91, em todas as suas cláusulas e condições, mesmo durante a prorrogação da locação, por
prazo determinado ou não, com ou sem o consentimento do(a) Locador(a), ATE A EFETIVA E
COMPROVADA ENTREGA DAS CHAVES, mediante TERMO ESCRITO, além de custas processuais e
honorários advocatícios devidos pelo(a) afiançado(a), até final liquidação de quaisquer ações movidas contra
o(a) Locatário(a), assinam o presente contrato as pessoas abaixo nominadas e qualificadas, devidamente
autorizadas por seus respectivos cônjuges, se casados forem, os quais também assinam o contrato não
somente como anuentes, mas também como fiadores(as) da locação:
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FIADOR 1 => DIVINO OMAR DO NASCIMENTO, brasileiro, divorciado, funcionário público,
portador da CI n 294.217-SS p /DF, CPF n.120.725.911-04, residente e domiciliado no
CONDOMINIO ASA BRANCA MODULO B LOTE 22 SOBRADINHO - 73017-011 - BRASILIA- D.F.
ÜPE ELETO
Parágrafo Primeiro - Se o consentimento conjugal e a fiança dos cônjuges dos(as) fiadore (as) porem
obtidos por meio de quaisquer vícios ou se os(as) fiadores(as) ocultarem o seu verdadeiro estad ivil m 6 1
objetivo de burlarem a Lei, além de responderem criminalmente pela falsidade ideológica, respor derào
descumprimento de sua obrigação prevista neste contrato, com a metade de seus bens, co_tdIILes\da
sociedade conjugal.
Parágrafo Segundo - Os(as) fiadores(as) desobrigam expressamente o(a) Locador(a) de notificá-los,
judicial ou extrajudicial de quaisquer procedimentos contra o(a) Locatário(a).
Parágrafo Terceiro - Os(as) fiadores renunciam, expressamente, o benefício da prévia excussão de bens
do(a) afiançado(a), assim como renunciam ao direito constante do Artigo 835, do Código Civil Brasileiro, e,
portanto, não poderão, em tempo algum, sob qualquer pretexto, exonerarem-se desta fiança, que é
prestada sem limitação de tempo até definitiva resilição do contrato de locação e suas implicações.
Parágrafo Quarto - Na ocorrência de sub-rogação da locação, da previsão inserta nos § 1
0 e 40 da
cláusula primeira do presente contrato, enquanto não denunciada a sub-rogação ou depois de denunciada,
se não forem oferecidas novas garantias pelo sub-rogado, com vistas à assinatura de novo contrato
locatício, obrigando o(a) Locador(a) promover a necessária ação de despejo por infringência contratual, a
obrigação dos(as) fiadores(as) se estenderá até a efetiva retomada do imóvel pela via judicial.
Parágrafo Quinto - Os(as) fiadores(as) declaram também solidariamente responsáveis pelo pagamento
das obrigações assumida pelo(a) Locatário(a), se este(a) vier a celebrar acordos de reajustes espontâneos
de aluguéis, ainda que superiores aos estabelecidos ou permitidos por Lei, assim como os oriundos de
sentenças judiciais, aí incluídas as ações revisionais.
Parágrafo Sexto - Em caso de morte, incapacidade civil, falência, insolvência, inidoneidade moral ou
financeira, e ainda mudança de domicílio de quaisquer fiador, poderá o(a) Locador(a) e/ou procurador(a) do
imóvel exigir a sua substituição, a qual deverá ser cumprida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à contar
de sua comunicação, sob pena de ficar caracterizada a infringência do contrato, e sujeitar-se o(a)
Locatário(a) ao pagamento da multa prevista na cláusula 16.
Parágrafo Sétimo - A falta de cumprimento desta exigência, cuja satisfação ficará subordinada ao crivo
do(a) Locador(a), que julgará da idoneidade do novo fiador apresentado, constituirá justa causa para a
rescisão do contrato de locação, nos termos do inciso II do Art. 9 0 da Lei 8.245/91.
Parágrafo Oitavo - As obrigações fidejussórias se obrigam herdeiros e sucessores do(a) fiador(a)
falecido(a), em todas as disposições constantes deste contrato.
DÉCIMA SEXTA - Fica estipulada a MULTA DE 20% (VINTE POR CENTO)
sobre o valor contratual
vigente na data da ocorrência, na qual incorrerá a parte que infringir quaisquer cláusulas deste contrato,
havendo faculdade para a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de
qualquer que seja o tempo decorrido do presente contrato e promover o despejo do imóvel. A mesma
penalidade sujeitará o(a) Locatário(a) se não efetuar o pagamento do aluguel no prazo previsto
na cláusula segunda, obrigando o(a) Locador(a) à promover a competente ação de despejo por falta de
pagamento.
DÉCIMA SÉTIMA - Se o(a) locatário(a) não for encontrável nos endereços constantes do cadastro que
serviu para elaboração deste contrato, desde já, e por este instrumento, constitui como seus procuradores,
os(as) fiadores(as) da locação, qualificados na cláusula DECIMA QUINTA, para o fim específico de, em
conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação, representá-lo em quaisquer ações
judiciais relacionadas com este contrato, conferindo-lhes poderes amplos e especiais para receber citações,
inclusive a inicial, notificações e intimações, bem como para confessar, reconhecer a procedência do pedido,
transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, firmar compromissos e devolver o
imóvel no caso de abandono, ainda que seja necessário tirar os móveis que o guarnecem e rescindir o
contrato de locação.
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DÉCIMA OITAVA - Para todas as questões resultantes deste contrato, será competente o foro da
Circunscrição de BRASILIA - DF, quaisquer que sejam os domicílios dos contratantes, com exclusão dos
demais, por mais privilegiados que sejam.
E
1REkL
CLÁUSULA ESPECIAL - Durante a presente locação, as partes não poderão rescindir o prese4te
contrato
sem a concordância da outra. Fica, porém assegurado ao(a) LOCATÁRIO(A) o direito
resci
contratual, desde que comunique o(a) LOCADORO(A) por escrito com antecedência mínima dE 30 (t
dias, e que a permanência do(a) LOCATARIO(A),, não seja inferior a 19 (dezenove) meses, siidu asslrn,
dispensado de pagar a multa a qual se refere a CLAUSULA DECIMA SEXTA.

E, por estarem justos e contratados, de pleno acordo com todas as cláusulas e
condições estipuladas, assinam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, a fim de que
produza os seus jurídicos e legais efeitos, perante 02 (duas) testemunhas abaixo indicadas, à todo o ato
presentes.
Brasília - DF, 10 de junho de 2009.
\
LOCADOR - CLÂUDIÃtRA\ASSÕS CUNE-ÍA P/p ABADIA IMÓVEIS LTDA

1/

SR

«LOCATARIO» PARTIDO tRABALHS,jÃOtT_
DIVINO
-fiASCIM EN
«LÜCMARIO» PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO
DANIEL
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NOME: PATRICIA DÉARIA SANTOS
CPF n.
793.78
021-15

NOME RITA RODRIGUES DA COSTA
CPF n 995.276.181-34
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Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000
CERTIDÃO
Ao(s) 19 de fevereiro de 2016, certifico que procedi à atualização da
autuação deste feito em conformidade com o pedido expresso de fis. 396 e a
procuração de fis. 397.

c

r

11

ELIZA MARA ALVES DO PRADO
Seção de Autuação e Disti4uição - SEADI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 19 de fevereiro de 2016, faço estes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). MINISTRA LUCIANA LÓSSIO, Relator(a).

PO

José V4
Alves Freire
Chef4a SEDAP/CPADI

o16

Ir

:4
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE PLENÁRIO

ASPLEN

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO

Certifico que foi publicada a Pauta de Julgamento n° 8/2016, da qual
constou a Prestação de Contas n° 714-68.2011.6.00.0000, no Diário da Justiça
Eletrônico, em 26 de fevereiro de 2016.
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e
dezesseis, eu, Joaquim Josino da Rocha Filho, da Assessoria de Plenário,
lavrei a presente certidão.

JOAQUIM JOSINO DA ROCHA FILHO
Assistente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASPLEN

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Prestação de Contas N° 714-68.2011.6.00.0000

Prot. 8.44212011

ORIGEM: BRASÍLIA - DF
PAUTA: 8/2016-25/02/2016

JULGADO EM: 14/04/2016 (SESSÃO N°33/2016)

RELATOR(A): MINISTRA LUCIANA LÓSSIO
PRESIDENTE DA SESSÃO: MINISTRO GILMAR MENDES
PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a). NICOLAO DINO
SECRETÁRIO(A): JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO
AUTUAÇÃO
REQUERENTE
ADVOGADOS
REQUERENTE
REQUERENTE

: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - NACIONAL, por seu
Delegado
: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA e Outro
: DANIEL SAMPAIO TOURUNHO, Presidente
: CLEIO GASPAR DE SÁ FREIRE, 1 0 Tesoureiro

DECISÃO
Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, vencida a Relatora, assentou a preclusão da juntada de
documentos, nos termos do voto do Ministro Henrique Neves da Silva. Também por maioria, o
Tribunal desaprovou parcialmente as contas do PTC - Nacional, referente ao exercício financeiro
de 2010, aplicando a sanção de suspensão de repasse de valores do fundo partidário pelo período
de um mês, nos termos do voto do Ministro Henrique Neves da Silva, que redigirá o acórdão.
Vencidos a Relatora e o Ministro Teori Zavascki. Votaram com o Ministro Henrique Neves da Silva
as Ministras Rosa Weber e Maria Thereza de Assis Moura e os Ministros Napoleão Nunes Maia
Filho e Gilmar Mendes (Presidente).
Composição: Ministros Gilmar Mendes (Presidente), Rosa Weber, Teori Zavascki, Maria Thereza
de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Henrique Neves da Silva e Luciana Lóssio.
Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 14 de abril de 2016.

JEAN CARLOS , ILVA DE ASSUNÇÃO
Assés&or de Plenário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ACÓRDÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000 - CLASSE 25 BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relatora originária: Ministra Luciana Lóssio
Redator para o acórdão: Ministro Henrique Neves da Silva
Requerente: Partido Trabalhista Cristão (PTC) - Nacional, por seu delegado
Advogados: Bruno Rangel Avelino da Silva - OAB: 23067/DE e outro
Requerente: Daniel Sampaio Tourinho, presidente
Requerente: Cléio Gaspar de Sá Freire, 1 0 tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO 2010. DESAPROVAÇÃO.
1. Verificadas as contas do Partido Político
remanesceram irregularidades relativas à: a) não
aplicação do percentual do Fundo Partidário em
programas de promoção e difusão da participação
feminina na política; b) repasse de valor ao Diretório
Regional de Sergipe; c) ausência de comprovantes
bancários e notas fiscais referentes às saídas financeiras;
d) despesas não nominais ou sem comprovação
relacionadas pelo partido, por meio de fundo de caixa;
e) pagamento de despesas em espécie; f) aquisição de
automóvel por valor abusivo.
2. No processo de prestação de contas, não se admite a
análise dos documentos juntados a destempo, quando o
partido foi intimado para sanar a irregularidade e não o
fez tempestivamente. Precedentes. Ademais, na hipótese,
os documentos apresentados intempestivamente não
sanavam as irregularidades, na linha do voto da relatora.
3. Para a definição do resultado do processo de
prestação de contas, além do percentual que os vícios
representam diante do volume financeiro movimentado,
devem ser observadas a qualidade e a gravidade das
impropriedades e das irregularidades verificadas.
o
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4. Contas rejeitadas com determinação de devolução ao
erário e um mês de suspensão do Fundo Partidário.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
preliminarmente, por maioria, vencida a relatora, em assentar a preclusão da
juntada de documentos, e no mérito, por maioria, desaprovar parcialmente as
contas do PTC - Nacional, referente ao exercício financeiro de 2010, aplicando
a sanção de suspensão de repasse de valores do fundo partidário pelo período
de um mês, nos termos do voto do Ministro Henrique Neves da Silva.
Brasília, 14 'bril de 2016.

MINIS O HENRIQE NE ES DA SILVA - REDATOR PARA O
ACÓRDÃO
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, trata-se de prestação de contas anual do Partido Trabalhista
Cristão (PTC), referente ao exercício financeiro de 2010, protocolada em
18.4.2011.
A prestação de contas foi inicialmente submetida à análise do
órgão técnico desta Corte Eleitoral, atualmente denominada Assessoria de
Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), que prestou a Informação
n°296/2011 - SECEP/COEPA/SCI, às fis. 141-153, em 27.5.2011, sugerindo
diligências e requerendo autorização para o procedimento de circularização
dos fornecedores para certificação da movimentação financeira.
O partido apresentou documentos e esclarecimentos e,
novamente submetidos à análise da Asepa, foi emitida a Informação
n°40/2015 (fis. 332-345), em 20.3.2015, opinando pelo cumprimento de outras
diligências e sugerindo manifestação acerca das considerações realizadas pelo
corpo técnico, nos moldes da Lei n° 12.03412009.
Após manifestação do partido, a Asepa emitiu parecer
(Informação n° 10612015), em 1 0.7.2015, opinando pela desaprovação
parcial das contas e pelo recolhimento ao Erário do montante de
R$ 17.096,48 (dezessete mil, noventa e seis reais e quarenta e oito centavos),
em decorrência da utilização de recursos do Fundo Partidário com gastos não
comprovados (fls. 359-371).
Por sua vez, a Procuradoria-Geral Eleitoral, em 9.12.2015,
opina pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 375-382).
Por fim, após o parecer conclusivo de fls. 359-371, o partido
apresentou, em 18.2.2016, manifestação às fls. 391-396.
É o relatório.

kIE
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VOTO (vencido)

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Senhor
Presidente, colho do parecer técnico:
lii - Escopo
24. Esta análise restringiu-se ao exame dos direitos, obrigações,
receitas e despesas declaradas pelo partido, com base na
documentação dos Anexos 15-18, com vistas ao atendimento
das diligências apontadas na Informação-Asepa n° 4012015
(fis. 332-346).
25. Frise-se que o exame da movimentação financeira da campanha
eleitoral de 2010 do Diretório Nacional do PTC foi realizado em
separado na Prestação de Contas n° 3951-47, sendo que na Sessão
Ordinária Jurisdicional de 14.62011, essas contas foram julgadas
aprovadas com ressalvas.
26. Cumpre esclarecer, ainda, que não foram objetos de análise
quaisquer movimentações de recursos não declarados na prestação
de contas e/ou não informados voluntariamente, uma vez que, além
da inviabilidade logística e operacional para tal, não cabe à unidade
técnica realizar investigação a respeito das operações ocorridas
anteriormente e no curso do exercício financeiro em exame relativas
a doações e aplicações de recursos informados pelo prestador de
contas, procedimentos estes de competência dos órgãos de
fiscalização, assim como de autoridades policiais.
IV - Do exame das ocorrências apontadas na Informação Asepa
n° 40/2015
27. Com respeito às diligências apontadas nos itens da informação
em epígrafe, foram atendidos os subitens a seguir:
Diligência
25. Comprovar a criação da Fundação por meio de documentos, como
extratos bancários.
26. Esclarecer o pagamento a maior do valor contratado de aluguel.
32. Esclarecer a ausência de contabilização do cheque n° 851618 no
valor de R$2.809,80.
33. Apresentar o extrato bancário da conta-corrente n° 35.956-4 do
mês de setembro.
34. Esclarecer a transferência em 18.6.2010 mediante cheque n°
850396 no valor de R$3.000,00.
37. Esclarecer a ausência de salários da funcionária Ana Ester Braga
Maranha.
38. Esclarecer sobre o local de atuação de metade dos funcionários do
diretório nacional.
39. Esclarecer a ausência de registro de conta bancária citada no corpo
de nota fiscal.
40. Esclarecer a divergência de valor de mercado e valor de aquisição
de automóvel Honda Civic.

Localização
Anexo 16
fis. 5-43
Anexo 16
fls. 45-82
Anexo 18
fls. 336-343
Anexo 18
fl. 345
Anexo 18
fls. 347-351
Anexo 18
fls. 364-369
Vol. 2
fl. 354
Vol. 2
fl. 354
Anexo 18
fls. 360-362

ffl\'

PC n°714-68.2011.6.00.0000/DE

5
/

28. No que concerne ao item 27, o partido apresentou documentos
às fls. 84-101 do Anexo 16 e informou à fl. 352 do vol. 2 que
começou a aplicar recursos em programas de promoção de
participação política da mulher a partir de 2011. Na referida
documentação, restou caracterizado que nos exercícios de 2009 e
2010 não houve a efetiva aplicação dos recursos do Fundo
Partidário para a criação de programas destinados a mulheres de no
mínimo de 5%, em descumprimento ao inciso V do art. 44 da
Lei n° 9.096/1 995.
29. Em relação ao item 28, referente às despesas com passagens e
hospedagens, o partido encaminhou às fls. 103-119 três faturas da
empresa Tripper Agência de Viagens Ltda. acompanhadas dos
bilhetes de passagem, referentes ao cheque n° 851759, sendo que
restou ausente a Fatura n° 1070 no total de R$949,74. Quanto ao
cheque n° 851817, foram apresentadas às fls. 120-194 faturas,
bilhetes e notas fiscais dos estabelecimentos hoteleiros no montante
do cheque de R$14.080,21, não havendo pendências. Dessa forma,
deve ser ressarcida ao Erário a quantia de R$949,74, que se refere
ao documento não apresentado anteriormente mencionado.
30. Quanto ao solicitado no item 29, foi realizado o exame dos
documentos complementares apresentados às fls. 197-245, sendo
constatado o descumprimento do art. 28, IV, da Resolução-TSE
n°21.841/2004, pois foi caracterizada a transferência financeira, pelo
diretório nacional ao diretório de Sergipe, de recursos públicos em
período de suspensão, considerando os Acórdãos n° 110 e 122 de
2010, resultando em aplicação irregular de recursos oriundos do
Fundo Partidário.
30.1 Cabe esclarecer que o entendimento pacífico do Tribunal
Superior Eleitoral é de que a suspensão de repasses dos valores
relativos ao Fundo Partidário pelo diretório nacional ao ente regional
deve ocorrer a partir da publicação da decisão regional que rejeitou
as referidas contas (Res. n° 22.626, de 13.11.2007, rei. Mm. Arnaldo
Versia n i).
30.2 Dessa forma, solicita-se o recolhimento ao Erário da quantia de
R$2.000,00, utilizando-se de recursos próprios, por meio de GRU
sob o código 18.822-0, com base nas decisões judiciais do Tribunal
Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE) que determinaram a perda
do direito às quotas do Fundo Partidário.
31. No que concerne ao item 30, examinada a documentação
complementar apresentada pelo partido às fls. 5-241 do Anexo 15,
observou-se que em relação à documentação da aplicação de
recursos do Fundo Partidário, ainda restaram ausentes os
comprovantes bancários e notas fiscais referentes às saídas
financeiras das despesas relacionadas a seguir:
Data
223.2010
26.3.2010
21.5.2010

Histórico bancário
103-CH PAGO
OUTRA AG
102-CHEQ
COMPENSADO
103-CH PAGO
OUTRA AG

Cheque

Valor do
cheque

Não
Comprovado

851481

R$ 3.600,00

R$ 3.600,00

851480

R$ 2.000,00

R$ 2.000,00

851593

R$ 3.000,00

R$ 3.000,00

Documento
ausente

Comprovante
bancário
Comprovante
bancário
1 Comprovante
bancário

offi
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13.82010
14.10.2010
17.11.2010

103-CH PAGO
OUTRA AG
103-CH PAGO
OUTRA AG
103-CH PAGO
OUTRA AG

851710

R$ 579,64

R$ 579,64

Nota fiscal

851781

R$ 6.830,03

R$2.259,40

851820

R$4.921,46

R$208,33

Comprovante
eNF
Comprovante
eNF

Total

R$20.931,13 R$11.647,37

31.1. Portanto, o partido deve efetuar o ressarcimento ao Erário da
quantia não comprovada de R$11.647,37, utilizando-se de recursos
próprios, por meio de GRU sob o código 18.822-0.
32.Em relação ao item 31, quanto à utilização de recursos públicos
do Fundo Partidário por meio de fundo de caixa, foram apresentados
documentos nos Anexos 15, 17 e 18, sendo constatada a
discriminação dos gastos. Contudo, foram efetuadas despesas não
nominais ao partido conforme se demonstra a seguir:
Data
7/jan
7/jan
18/fev
5 /mar
15/abr
23/abr
23/abr
lO/jun
lO/set

Discriminação da
despesa
Fatura da CEB de Adriana
Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana
Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana
Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana
Matos da Silva
Guia de IPVA de Diego
Almeida Tourinho
Fatura da CEB de Adriana
Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana
Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana
Matos da Silva
Fatura da CEB de Adriana
Matos da Silva

Local do documento
FI. 261
Anexo 15
FI. 262
Anexo 15
El. 6
Anexo 17
FI. 7
Anexo 17
El. 62
Anexo 17
FI. 110
Anexo 17
El. 112
Anexo 17
El. 179
Anexo 17
FI. 57
Anexo 18
Total

Valor (R$)
12,70
13,07
13,91
8,72
1.939,72
8,73
4,10
6,94
6,48
2.014,37

32.1 Além disso, não há nos autos o documento fiscal que suporta o
pagamento à empresa Quality Informática Ltda., relacionada à fl. 240
do Anexo 17, no total de R$485,00. Dessa forma, solicita-se o
ressarcimento ao Erário do montante de R$2.499,37.
33. Quanto ao item 35, referente à despesa de locação de
automóvel Honda Civic LXS 2006, de propriedade do vice-presidente
do partido no montante de R$38.586,18, observou-se que a quantia
contratada suplanta o preço de aquisição de um automóvel novo,
pois o contrato firmado às fls. 353-354 do Anexo 18 vislumbra o
período de 24 meses, perfazendo a quantia de R$72.000,00.
33.1 Além disso, o partido pagou com recursos públicos a
manutenção de veículo alugado de placa DVI 3282, conforme consta
às fls. 33, 96 e 232 do Anexo 18, cujos valores são respectivamente
de R$1.617,78, R$491,22 e R$320,00, referentes à revisão de
80.000km, à revisão de motor e à aquisição de pneus novos.
33.2 O partido esclareceu, à fl. 354, que o automóvel alugado tem as
mesmas características de outro adquirido pelo partido, sendo um
utilizado no Rio de Janeiro e outro em Brasília, e encaminhou às
fls. 353-358 do Anexo 18 o contrato de aluguel e a cópia do
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licenciamento anual do veículo alugado. Como o aluguel foi pago com
recursos próprios, a falta de esclarecimentos sobre a locação de
veículo do vice-presidente do partido não impõe o ressarcimento ao
Erário, contudo considera-se irregular a despesa de locação, cujo
montante é superior ao valor do bem locado, bem como a despesa de
manutenção desse veículo, que não faz parte do patrimônio da
agremiação.
34. Em relação ao item 36, o partido informou à fl. 354 do vol. 2 que,
devido às demandas relacionadas às eleições, lançou mão de
contratos temporários, mas que está atento à legislação trabalhista.
Contudo, o procedimento de pagar empregados de forma sucessiva e
ininterrupta mediante RPA é irregular, pois o partido deve reconhecer
o vínculo empregatício e pagar as verbas trabalhistas, como férias,
13° salário, FGTS e multa, além dos recolhimentos previdenciários
incidentes sobre esses valores. Tal entendimento decorre da
interpretação do art. 30 da Consolidação das Leis do Trabalho, o qual
prevê que toda pessoa física que prestar serviços de natureza
habitual, sob a dependência deste e mediante salário, considera-se
empregado. Dessa forma, os pagamentos efetuados para Rosângela
Siqueira de Araújo, Cristiana Cação Silva, Gerciana Janeiro dos
Santos e Alex de Abreu Brasil estão em desconformidade com a
legislação trabalhista.
35. Em relação aos itens 40.1 e 40.2, que solicitaram esclarecimentos
sobre os recursos públicos em benefício de familiares do presidente
do PTC, como, por exemplo, a aquisição de automóvel de propriedade
de Diego Almeida Tourinho no montante de R$63.000,00, às
fls. 258-260, o partido informou à fl. 354 do vol. 2 que as passagens e
hospedagens em benefício de Diego Almeida Tourinho e Ignez
Sampaio Tourinho no total de R$16.647,98 se referem a viagens para
representar o presidente nas atividades partidárias e juntou às fls. 371
e 372 do Anexo 18 a ata de reunião destinada a eleição de nova
Comissão Executiva Nacional do dia 6.3.2010.
35.1 Em que pese a declaração do partido, de que os familiares são
membros da executiva nacional, constatou-se que a referida ata foi
assinada somente por duas pessoas, Cléio Gaspar de Sá Freire e
Daniel Tourinho (que desde o registro do PTC no TSE atua como
presidente). Na mencionada ata, Daniel Tourinho apresenta seu
nome para exercer a presidência da executiva nacional, bem como
Diego Almeida Tourinho e Ignez Sampaio Tourinho como
secretários, Vera Sampaio Tourinho como suplente, contando com a
presença de Roberto Tourinho Ribeiro de Souza, Fernando Tourinho
Ribeiro de Souza e Daniel Almeida Tourinho, presidente do PTC no
Rio de Janeiro, sendo constatado que são familiares 28,57% dos 21
integrantes declarados às fls. 371 e 372 do Anexo 18.
35.2 Foi constatada, ainda, a partir da documentação juntada às
fls. 5-16 e 21 do Anexo 16, a formalização da Fundação do PTC, que
tem como nome Maria da Conceição Sampaio Tourinho, cujos
membros são: Daniel Sampaio Tourinho, Diego Almeida Tourinho,
Daniel de Almeida Tourinho, Ignez Sampaio Tourinho, Vera Lúcia
Sampaio Tourinho, Túlio Ramiro Sampaio Tourinho e Fernando
Tourinho Ribeiro de Souza Filho, sendo que dos 13 integrantes da
Fundação, 7 pertencem à família Tourinho, isto é, mais da metade.
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35.3 O presidente do PTC solicitou à fl. 286 a emissão de certidão
do TSE, considerando o texto à fl. 253 veiculado no jornal "O Globo",
denominado "partido da família", para que seja certificado se Diego
Almeida Tourinho e Ignez Sampaio Tourinho, dentre outros
familiares, percebem remuneração paga com recursos do Fundo
Partidário. Foi observado nos autos que, aproximadamente, 114 dos
recursos públicos recebidos pela agremiação no exercício de 2010,
originários do Fundo Partidário, foram destinados ao presidente do
partido e a seus familiares, conforme se demonstra a seguir:
Descrição das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
Transferências de recursos para Daniel Sampaio Tourinho
Passagens aéreas e hospedagens de Daniel Sampaio Tourinho
Aquisição de veículo de propriedade de Diego Almeida Tourinho
Locação de imóvel de propriedade de Diego Almeida Tourinho
Passagens aéreas e hospedagens de Diego Almeida Tourinho
Passagens aéreas e hospedagens de Ignez Sampaio Tourinho
Total
(equivale a 25% dos recursos recebidos de Fundo Partidário)

Valor (R$)
249.235,18
144.762,93
63.000,00
20.310,34
8.807,65
7.840,33
493 956 43

35.4 Cabe elucidar que não houve durante o exercício de 2010 o
recebimento de recursos de contribuição de filiados e que foram
ainda destinados R$280.000,00, oriundos de receitas de doações,
para o presidente do partido. Tal montante equivale a 41% dos
recursos próprios repassados aos candidatos do PTC pelo diretório
nacional nas Eleições 2010.
35.5 Do exame da conta-corrente exclusiva para movimentar
recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, foi constatado que
em virtude das eleições de 2010, foram repassados aos demais
candidatos do partido somente 5,41% desses recursos, bem como
foram repassados recursos públicos para apenas quatro diretórios
regionais.
35.6 Conforme anteriormente mencionado, o partido adquiriu, com
recursos públicos, automóvel de propriedade de Diego Almeida
Tourinho por R$ 63.000,00, contudo foi observado que arcou com a
manutenção desse mesmo veículo conforme se observa nas notas
fiscais a seguir:

ao

Discriminação dos serviços
Substituição de medidor de
combustível
Revisão de 120.000 km
Substituição de
amortecedores e capotaria
Substituição de disco de freio
dianteiro
Aquisição de pneus novos
Pintura de para-choque
dianteiro

Nota Fiscal
N° 21.024

Valor (R$)
1.122,09

N° 4243
N° 4626

1.156,40
615,96

_____________

N° 12.643
1.154,13
_____________
N° 64
1.320,00
N° 799
450,00
Total

Local
fI. 288
AiS
fl. 289 A18
fI. 290
A17
fI. 297
A17
fI. 194 A17
fI. 86
A17

15.818,62

35.7 Diante do exposto, existe grande preocupação desta unidade
técnica na verificação de qualquer desvio de finalidade na aplicação do
Fundo Partidário, principalmente quando verificado que 25% dos

1
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recursos públicos foram gastos em benefícios de terceiros, sem que
se evidencie o cumprimento do disposto no art. 44, l-V, da
Lei 9.096/1995. Dessa forma, sugere-se que esta ocorrência e as
constatações a respeito da administração da Fundação do PTC sejam
informadas ao Ministério Público, para análises e providências
cabíveis.
36. Do confronto de documentos complementares apresentados nos
Anexos 15, 17 e 18 com o livro contábil sobre a movimentação de
caixa (valores em espécie) de recursos originários do Fundo
Partidário no total de R$80.000,00, foi constatada a inobservância do
art. 10 da Resolução-TSE n° 21.841/2004, pois foram encontrados
pagamentos de despesas de valor significativo, os quais não foram
efetuados mediante cheques nominativos, tais como:
Discriminação da despesa do caixa
Cristiana Cação Silva
Brasil Telecom S/A
Cristiana Cação Silva
Comercial KM82 Pneus Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Secretaria do Estado da Fazenda/Detran
Lionete Confecções e Serviços Ltda.
Positivo 2004 Informática Com. e Serv. Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Governo do Distrito Federal - IPTU
Cristiana Cação Silva
Telemar Norte Leste S/A
GX de AZARA - PNEUS-ME
Cristiana Cação Silva
Brasil Telecom S/A
GVT - FATURA TELEFÔNICA
Kobe Elija Veículos Ltda.
Kobe Elija Veículos Ltda.
MR CEDA Impressos Ltda.
AutoHaus DF Com. de Veículos Ltda.
Gerciana Janeiro dos Santos
AutoHaus DE Com, de Veículos Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Nextel Telecomunicações Ltda.
Nextei Telecomunicações Ltda.
Cartório do 3 1 Ofício de Notas de Brasília
Roan Comércio de Cartuchos Ltda.
Kobe Elija Veículos Ltda.
Kobe Elija Veículos Ltda.
VIVO S/A
Total

Valor (R$)
1.260,00
537,48
1.260, 00
1.083,42
777,63
1.939,72
800,00
1.315,00
519,34
777,72
1.260,00
811,29
1.320,00
2.259 14
622,38
577,17
615,96
1.154,13
3.200,00
1.617,78
1.008,00
491,22
1.236,63
665,02
731,91
449,32
519,00
1.122,09
1.156,40
568,39
31.656,14

Local
ti. 311 A15
tI. 301 A15
fl. 13 A17
fi. 14 Ai]
fi. 23 A 17
fl. 62 A17
fi. 97 A17
ti. 122 A17
fl. 157 A17
fi. 169 A17
ti. 175 Ali
fl. 191 A17
fi. 194 A17
fi. 198 Ali
fi. 199 A17
fi. 287 A17
fl. 290 A17
ti. 297 A 17
ti. 311 A17
ti. 33 A18
ti. 36 A18
fi. 96 A18
fi. 172 A18
fl. 173 A18
ti. 192 A18
ti. 224 A18
ti. 226 A18
fi. 288 A18
ti. 289 A18
ti. 291 A18

VI - Outras considerações
37. Do exame da movimentação financeira da conta-corrente
n° 403.507-0, referente a recursos do Fundo Partidário, verificou-se
a existência das seguintes despesas:
Despesas pagas com recursos
do Fundo Partidário
Pessoal de apoio + INSS + FGTS
Repasse para Fundação do Partido
Repasse para Diretórios Regionais
(quatro diretórios)
Propaganda partidária e eleitoral
Transferências de recursos para o presidente
do PTC
Transferências de recursos para os demais
candidatos

Total gasto (R$)

% Fundo

502.939,48
432.435,75
395.100,00

19,61
16,87
15,41

270.048,90
249.235,18

10,53
9,72

108.200,00

4,22

o
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Passagens áreas e hospedagens do presidente
do PTC
Passagens áreas e hospedagens - demais
integrantes PTC
Gastos não especificados - pagamento c/
fundo de caixa
Locação de imóvel
Aquisição de veículo Honda Civic 2006/2007
Serviços contábeis e jurídicos
Despesa de telefone
Salários do tesoureiro Cléio Gaspar Freire
Despesas de manutenção
Total de despesas pagas com Fundo

144.762,93

5,64

80.241,80

3,13

80.000,00

3,12

67.459,97
63.000,00
57.986,52
54.697,58
35. 770,14
21.979,97
2.563.858,22

2,63
2,46
2,26
2,13
1,40
0,86
100%

Conclusão
38. Diante do exposto, esta unidade técnica opina pela desaprovação
parcial das contas do Diretório Nacional do Partido Trabalhista Cristão
referente ao exercício financeiro de 2010, com fundamento no
disposto no art. 37 da Lei n° 9.09611995, c.c. o art. 24, III, da
Resolução-TSE n° 21.84112004, devido aos itens a seguir
relacionados:
VII -

Descrição

de

Irregularidades na aplicação de recursos do
Fundo Partidário
Descumprimento ao disposto no art. 44, V, da
Lei n° 9.096/1995, pela reincidência na não
aplicação de Fundo Partidário em programas de
incentivo a participação política da mulher.
Descumprimento ao disposto no art. 44, 1, da Lei
n° 9.096/1995 c.c. o art. 90, 1, da ResoluçãoTSE n° 21.841/2004, pela não comprovação de
despesas com transportes e viagens.
Descumprimento ao disposto no art. 37 da Lei
n° 9.096/1995 pelo repasse de recursos ao
diretório regional impedido por julgamento de
desaprovação de contas.
Descumprimento ao disposto no art. 44, 1, da Lei
n° 9.096/1995 c.c. o art. 90, 1, da ResoluçãoTSE n° 21.841/2004, pela não comprovação de
despesas pagas com Fundo Partidário.
Descumprimento ao disposto no art. 9 0 , 1, da
Resolução-TSE n° 21.841/2004, pela realização
de despesas pagas em nome de terceiros com
fundo de caixa.
Descumprimento ao disposto no art. 3 0 da
Consolidação das Leis do Trabalho, pelo não
reconhecimento de vínculo empregatício e
ausência de pagamentos de férias, 13 0 e FGTS.
Subtotal
Outras irregularidades
Despesa de locação de veículo de propriedade de
vice-presidente paga com recursos próprios, cujo
total de R$72.000,00 supera o valor do
automóvel locado.
Fundação do PTC composta por 13 integrantes,
sendo 7 destes da família do presidente do
partido, ou seja, mais da metade.
Pagamentos de 25% dos recursos do Fundo
Partidário em benefício do presidente e de seus
familiares, não evidenciando o cumprimento do
disposto no art. 44, I-V, da Lei n° 9.096/1995.

valor (R$)

Item desta
Informação

-

28

949,74

29

2 000 00

30.2

11 647 37

31.1

2.499 37

32.1

-

34

17.096,48

38 586 18

33.2

-

35.2

493 956 43

35.7
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Inobservância do art. 10 da Resolução-TSE
n° 21.841/2004 pela existência de gastos
significativos não realizados por meio de cheques
nominativos.
Subtotal (Outras irregularidades)
Total geral

11

31 656 14

36

564.198,75
598.391,71

39. O montante de R$ 17.096,48 referente à aplicação não
comprovada e irregular de recursos recebidos do Fundo Partidário
deve ser ressarcido ao Erário sob o código n° 18822-0, por meio de
Guia de Recolhimento da União (GRU), cujo comprovante deve ser
juntado aos autos. A quantia relativa à aplicação irregular do Fundo
Partidário deve ser devidamente atualizada e recolhida com recursos
próprios. (Fls. 362-370)
Com efeito, adoto parcialmente a manifestação da Asepa,
como razões de decidir, com as ressalvas que passo a expor.

Na espécie, o corpo técnico desta Corte, ao analisar a
presente prestação de contas, concluiu que aproximadamente 25% dos
recursos públicos recebidos pela agremiação no exercício de 2010, diga-se,
oriundos do Fundo Partidário, foram destinados ao presidente do PTC e seus
familiares.
Vejamos:
Descrição das despesas pagas com recursos do Fundo Partidário
Transferências de recursos para Daniel Sampaio Tourinho
Passagens aéreas e hospedagens de Daniel Sampaio Tourinho
Aquisição de veículo de propriedade de Diego Almeida Tourinho
Locação de imóvel de propriedade de Diego Almeida Tourinho
Passagens aéreas e hospedagens de Diego Almeida Tourinho
Passagens aéreas e hospedagens de Ignez Sampaio Tourinho
Total
(equivale a 25% dos recursos recebidos de Fundo Partidário)

Valor (R$)
249.235,18
144.762,93
63.000,00
20.310,34
8.807,65
7.840,33
493.956,43

Rememoro ainda as considerações da Asepa acerca da
destinação de outros recursos do PTC:
35.4 Cabe elucidar que não houve durante o exercício de 2010 o
recebimento de recursos de contribuição de filiados e que foram
ainda destinados R$280.000,00, oriundos de receitas de doações,
para o presidente do partido. Tal montante equivale a 41% dos
recursos próprios repassados aos candidatos do PTC pelo diretório
nacional nas Eleições 2010.
35.5 Do exame da conta-corrente exclusiva para movimentar
recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, foi constatado que
em virtude das eleições de 2010, foram repassados aos demais
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candidatos do partido somente 5,41% desses recursos, bem como
foram repassados recursos públicos para apenas quatro diretórios
regionais.
35.6 Conforme anteriormente mencionado, o partido adquiriu, com
recursos públicos, automóvel de propriedade de Diego Almeida
Tourinho por R$ 63.000,00, contudo foi observado que arcou com a
manutenção desse mesmo veículo conforme se observa nas notas
fiscais a seguir:
Discriminação dos serviços
Substituição de medidor de
combustível
Revisão de 120.000 km
Substituição de
amortecedores e capotaria
Substituição de disco de freio
dianteiro
Aquisição de pneus novos
Pintura de para-choque
dianteiro

Nota Fiscal
N° 21.024

Valor (R$)
1.122,09

N° 4243
N° 4626

1.156,40
615,96

N° 12.643

1.154,13

N° 64
N° 799

1.320,00
450,00

Total

Local
fl. 288
A18
fl. 289 A18
fl. 290
A17
fl. 297
A17
fl. 194 A17
fl. 86
A17

15.818,62

Com efeito, diante da nova sistemática de financiamento de
partidos políticos, o Fundo Partidário torna-se a principal fonte de recursos
financeiros para sua manutenção, mormente em relação às campanhas
eleitorais, em razão das alterações à legislação eleitoral promovidas pela
Lei n° 13.165, de 29.9.2015, que "altera as Leis n 9.504, de 30 de setembro
de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 Código Eleitoral, para reduzir os custos das campanhas eleitorais, simplificar a
administração dos Partidos Políticos e incentivar a participação feminina".

Ao promover alterações na legislação eleitoral, a nova lei
revogou o art. 81 da Lei n° 9.504197, em consonância com a decisão do
Supremo Tribunal Federal (STF), que na sessão de 17.9.2015, por maioria e
nos termos do voto do ministro relator, Luiz Fux, "julgou procedente em parte o
pedido formulado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650 para
declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as
contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais"'.

Talvez, por esse motivo, o Congresso Nacional, na Lei
Orçamentária n° 13.11512015, tenha triplicado os recursos financeiros
1

Fonte: Noticias STF, sítio do Supremo Tribunal Federal na internet.
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destinados à composição do Fundo Partidário - que "passou de
R$ 289,6 milhões (dotação inicial prevista no projeto) para R$ 867,6 milhões" -

que em 2014, por exemplo, distribuiu R$ 371,9 milhões"2.
As demais fontes de recursos financeiros para os partidos
políticos, em razão de seu caráter facultativo, não podem ser efetivamente
consideradas como naturalmente garantidas, porquanto é consabido que a
doação de pessoa física não é tradição no sistema eleitoral brasileiro.
O que afirmo, na espécie, é que neste novo cenário, em que os
recursos públicos se tornam a principal fonte de subsistência das agremiações
partidárias, é preciso observar os limites impostos aos gastos com os recursos
do Fundo Partidário, previstos no art. 44 da Lei n° 9.096195, com a nova
redação dada pela Lei n° 13.16512015, in verbis:
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
- na manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o
pagamento de pessoal, a qualquer título, observado, do total
recebido, os seguintes limites:
a) 50% (cinquenta por cento) para o órgão nacional;
b) 60% (sessenta por cento) para cada órgão estadual e municipal;
II - na propaganda doutrinária e política;
III - no alistamento e campanhas eleitorais;
IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e
de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no
mínimo, vinte por cento do total recebido.
V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão
da participação política das mulheres, criados e mantidos pela
secretaria da mulher do respectivo partido político ou, inexistindo a
secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que
será fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o
mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
VI - no pagamento de mensalidades, anuidades e congêneres
devidos a organismos partidários internacionais que se destinem ao
apoio à pesquisa, ao estudo e à doutrinação política, aos quais seja
o partido político regularmente filiado;
VII - no pagamento de despesas com alimentação, incluindo
restaurantes e lanchonetes.
§ 1 2 Na prestação de contas dos órgãos de direção partidária de
qualquer nível devem ser discriminadas as despesas realizadas com
2

Fonte: Câmara Notícias, sítio da Câmara dos Deputados na internet.
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recursos do Fundo Partidário, de modo a permitir o controle da Justiça
Eleitoral sobre o cumprimento do disposto nos incisos 1 e IV deste artigo.
§ 22 A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tempo, investigar sobre a
aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.
§ 32 Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao
regime da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, tendo os partidos
políticos autonomia para contratar e realizar despesas.
§ 42 Não se incluem no cômputo do percentual previsto no inciso 1
deste artigo encargos e tributos de qualquer natureza.
§ 52 O partido político que não cumprir o disposto no inciso V do
caput deverá transferir o saldo para conta específica, sendo vedada
sua aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo
remanescente deverá ser aplicado dentro do exercício financeiro
subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze inteiros e
cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser
aplicado na mesma finalidade.
§ 5 2-A. A critério das agremiações partidárias, os recursos a que se
refere o inciso V poderão ser acumulados em diferentes exercícios
financeiros, mantidos em contas bancárias específicas, para
utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do partido.
§ 6 2 No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de
pesquisa não despender a totalidade dos recursos que lhe forem
assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para outras
atividades partidárias, conforme previstas no caput deste artigo.
§ 72 A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a
critério da fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política,
os recursos a que se refere o inciso V do caput poderão ser
acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais
de candidatas do partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no
§ 52
Ou seja, nos termos da jurisprudência desta Corte, "os

recursos oriundos do Fundo Partidário têm aplicação vinculada ao disposto
no art. 44 da Lei n° 9.096195", e, por essa razão, é imprescindível que o
partido demonstre a correlação entre a atividade partidária e o uso do dinheiro
público.
Conclui-se daí que

a verba do Fundo Partidário é destinada

exclusivamente à atividade finalística do partido político,
sua

atividade partidária, e

no exercício de

nos limites do disposto no art. 44 da

Lei n° 9.096195.

PC n° 94969/DF, Rei. Mm. Maria Thereza Rocha de Assis Moura, DJe de 20.4.2015.

o
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Logo, necessário que a análise da prestação de contas
partidárias vá além da mera regularidade contábil - transparência de receitas e
despesas -, devendo analisar a vinculação dos gastos à efetiva atividade
partidária, de sorte a impedir o desvio de finalidade na utilização dos
recursos do Fundo Partidário.
É preciso determinar parâmetros sólidos aos gastos do Fundo
Partidário, a fim de se evitarem desmandos com o dinheiro público.
Nesse contexto, é de causar estranheza que aproximadamente
25% dos recursos do Fundo Partidário destinados ao PTC (R$ 500.000,00)
tenham sido gastos com o seu presidente e familiares, ainda que detentores de
funções dentro da agremiação, como destacado pela Asepa.
Entre essas despesas, contabilizam-se gastos com passagens
aéreas que totalizam R$ 110.467,65 (cento e dez mil quatrocentos e sessenta
e sete reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 53.077,95 (cinquenta e três mil
e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos) com hospedagens.
Some-se ainda a compra de um veículo ano 200612007 no
valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) de propriedade de Diego
Almeida Tourinho, acrescidos de R$ 5.818,62 (cinco mil, oitocentos e dezoito
reais e sessenta e dois centavos) pagos somente em manutenção, no mesmo
ano de aquisição do bem.
Dos documentos acostados, com relação aos aluguéis pagos
também a Diego Almeida Tourinho, é preciso perquirir se afronta a moralidade
o aluguel de bem imóvel pago com recursos públicos a parente do presidente
da agremiação, além do estranho fato de o IPTU do referido imóvel se
encontrar em nome de terceiros (fl. 45 do Anexo 16).
Acrescente-se que, entre remunerações e doações para
campanha eleitoral, o valor de R$ 249.235,18 (duzentos e quarenta e nove mil,
duzentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) foi repassado
exclusivamente a Daniel Sampaio Tourinho, presidente do PTC. Nesse valor,
foram ainda computados R$ 12.000,00 (doze mil reais), pagos mensalmente a
título de serviço autônomo (fls. 170-239 do Anexo 6).
o
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Vale ainda mencionar o fato de que para todos os demais
candidatos ao cargo de Deputado Federal, às eleições de 2010 pelo PTC - 10
candidatos -, foram destinados apenas 5,41% de recursos do Fundo
Partidário, valor este total de R$100.000,00 aproximadamente, ao passo que
para o Presidente do Partido fora destinado R$147.000,00.
Ademais, embora já tenha me manifestado pela possibilidade
de remuneração dos dirigentes partidários, desde que observado o limite
legalmente estabelecido 4, o que observo, na espécie, é o vultoso valor
destinado ao presidente e seus familiares.
Causa-me também preocupação a real destinação do Fundo
Partidário, tendo em vista o repasse de R$ 399.833,18 (trezentos e noventa e
nove mil, oitocentos e trinta e três reais e dezoito centavos) ao então extinto
Instituto de Estudos Políticos São Paulo.
Isso porque o referido instituto teve seu patrimônio transferido
à Fundação Conceição Tourinho (fls. 23-24 do Anexo 14), tendo esta 7 (sete)
membros com sobrenome Tourinho, os quais, salvo melhor juízo,
aparentam ser, além do Presidente, seus parentes, fato este não refutado
pelo Partido: Daniel Sampaio Tourinho (Presidente); Diego Almeida Tourinho

(Conselheiro Membro); Daniel de Almeida Tourinho (Conselheiro Membro);
Ignéz Sampaio Tourinho (Conselheiro Suplente); Vera Lúcia Sampaio Tourinho
(Conselheiro Suplente); Túlio Ramiro Sampaio Tourinho (Presidente da
Diretoria Executiva); e Fernando Tourinho Ribeiro de Souza Filho (Conselheiro
Fiscal) (fls. 5-22 do Anexo 16).
Ressalto que, em outros momentos, esta Corte já iniciou a
discussão acerca da competência desta Justiça na fiscalização dos gastos
destes institutos, porquanto ser nossa a atribuição de fiscalizar as verbas
provenientes do Fundo Partidário, mas também por sua possível influência no
processo eleitoral.
No julgamento da Pet n° 1647-41/DF, de minha relatoria,
asseverei que o TSE editou a Res.-TSE n° 22.12112005, que dispõe sobre as

Cta n° 1732/DF, Rei. Mm. Fernando Gonçalves, redator designado: Mm. Dias Toifoli, DJe de 23.9.2014.
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regras de conversão dos institutos em fundações, ao entendimento de que, à
luz do Código Civil, os entes destinados a pesquisa e educação política
deveriam ter a forma de fundações de direito privado.
E, nesse sentido, a forma jurídica de fundação, além de
constituir um ajustamento às prescrições legais, seria uma forma de garantir a
fiscalização pelo órgão ministerial, "já que o Ministério Público possui, por força
do art. 66 do Código Civil, velamento civil sobre as fundações, mas não há,
todavia, previsão legal para o controle na forma de instituto".

Cumpre registrar que ainda pende de julgamento a
ADI n° 4595/DE, Relator Ministro Teori Zavascki, na qual se discute se a
determinação de transformação dos institutos em fundações afrontaria a
autonomia constitucional dos partidos políticos. Em nova consulta ao
andamento da aludida ação direta, inexiste decisão que suspenda, ainda que
liminarmente, seus efeitos, razão pela qual permanece aplicável a Res.-TSE
n° 22.12112005, a preservar a competência do Parquet sobre a fiscalização
quanto à destinação dada ao Fundo Partidário.
Assim, diante da série de indícios existentes, determino o
encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público para a adoção das
medidas que entender cabíveis, no que toca ao suposto desvirtuamento na
utilização de recursos do Fundo Partidário.
E, quanto ao gasto com o veículo de propriedade do Sr. Diego
Almeida Tourinho, tomando a Tabela Eipe5 de janeiro de 2010 (fl. 1051106 do
Anexo 14) como referência, o veículo teria como preço médio R$ 46.788,00
(quarenta e seis mil e setecentos e oitenta e oito reais) 6 . Dessa premissa,
tendo sido adquirido por R$ 63.000,00, tenho como abusivo o valor de
R$ 16.212,00 (dezesseis mil duzentos e doze reais), devendo tal valor ser
devolvido ao Fundo Partidário com recursos próprios.

A Tabela Fipe é de responsabilidade da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) e expressa preços
médios de veículos no mercado nacional, servindo apenas como um parâmetro para negociações ou avaliações.
6
Dados retirados do sítio eletrônico http://veicuIos.fipe.org.br.
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Quanto à manifestação final apresentada pelo partido, às
fls. 391- 465, passo à sua análise, com algumas considerações.

Inicialmente, cumpre destacar que há duas normas
aparentemente em conflito, quais sejam: i) o § 11 do art. 37 da Lei n° 9.096195,
acrescido pela Lei n° 13.16512015 e ii) os § 80 e 90 do art. 35 da Res.-TSE
n° 23.464/2015.
A Lei 9.096195, em seu § 11 do art. 37, acrescido pela
Lei 13.16512015 assevera:
Art. 37. [..]
[...]
§ 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos
hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou
para sanear irregularidades a qualquer tem po, enquanto não
transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas".

Por sua vez, ao regulamentar a questão, a Res.-TSE
n° 23.464/2015, em seu art. 35, § 9 1, restringiu referida faculdade legal ao
inviabilizar a juntada de documentação que já tenha sido solicitada ao partido,
criando uma hipótese de preclusão legal. Diz a norma:
Art. 35. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e
peças, nos termos do caput do art. 34 desta resolução, as contas
devem ser submetidas à análise técnica para exame:
[...
§ 8 1 Os Órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis
para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear
irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em
julgado a decisão que julgar a prestação de contas (Lei n° 9.096195,
art. 37, § 11).
§ 91 O direito garantido no § 80 não se aplica na hipótese de não
atendimento pelo órgão partidário das diligencias determinadas
pelo Juiz ou pelo Relator no prazo assinalado, o que implica a
preclusão para apresentação do esclarecimento ou do
documento solicitado.
Inicialmente, destaco que apesar de ter votado pela aprovação
da Resolução 23.464, de 17 de dezembro de 2015, melhor analisando a
questão à luz das alterações trazidas pela Lei 13.165, de 29 de setembro de
2015 e dos princípios da razoabilidade, da busca da verdade real e da
o

PC n°714-68.2011.6.00.0000/DF

19

prevalência do direito material ao direito formal, entendo que a preclusão pura
e simples trazida no § 90 do art. 35 da Res.-TSE 23.464/2015 não merece
acolhida, já que não valoriza uma prestação jurisdicional justa.
Explico.
Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito privado,
estão obrigados a prestar contas à Justiça Eleitoral.
Nesse contexto, a prestação de contas dos partidos, cuja
análise era de cunho administrativo, passou a ter caráter jurisdicional após a
edição da Lei n° 12.034, de 29 de setembro de 2009 v , nos termos da nova
redação dada ao art. 37, § 6 0 , da Lei n° 9.096195.
A despeito de seu atual caráter jurisdicional, o objetivo da

ação de prestação de contas é demonstrar de forma transparente a
movimentação financeira e patrimonial das agremiações partidárias.
Até mesmo porque, por estarmos, in casu, no exercício de

competência originária deste Tribunal - fiscalizar as contas de diretórios
nacionais de partidos políticos -, a análise da documentação deve ser ampla,
de sorte a permitir a busca da verdade real.
Cumpre

salientar,

ademais,

como já

afirmei

na

PC n° 971-30/DF, que a prestação de contas, por não envolver litígio,

equipara-se às hipóteses de jurisdição voluntária, não havendo que se
falar, portanto, em privilégio de partes e violação a princípios constitucionais na
aceitação de documentos a posteriori.
É claro que não defendo uma autorização ampla, que

permita ao partido político se pautar pela negligência e pelo oportunismo
a fim de alcançar a prescrição, em verdadeira hipótese de fraude à lei, mas
penso que a juntada de documentos na prestação de contas pode ser feita a

Lei n° 9.096195.
Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento).
§ 6° 0 exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional
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qualquer momento, desde que haja tempo suficiente - antes de seu
julgamento -, para análise do relator.
Ou seja, entendo que a interpretação do § 11 do art. 37 da
Lei 9.096195 mais adequada ao direito contemporâneo não é o
reconhecimento da preclusão tout court, mas sim, em atenção ao que diz os
reclamos legais, admitir a juntada de novos documentos desde que em
instância ordinária, em tempo hábil a facultar ao julgador a apreciação
dos fatos novos, sem permitir um tumulto processual e o abuso do direito
a fim de se alcançar a prescrição.
Ora, não é razoável admitir, por exemplo, que o partido junte,
na véspera do julgamento uma enormidade de documentos, fazendo com que
diante da impossibilidade até mesmo temporal se alcance a prescrição.
Hipóteses como essa demonstram de forma clara uma fraude à lei, fazendo
uso de um direito legal para fraudar a jurisdição.
Por outro lado, entendo possível a análise de documentos
novos trazidos pelo partido, ainda que após a emissão do parecer conclusivo
da unidade técnica, já que cabe à defesa sempre fala por último e que tal
premissa valoriza os princípios da instru mentalidade das formas, da
razoabilidade e uma prestação jurisdicional justa, prestigiando a busca pela
verdade real.
Ademais, a demora na juntada dos documentos só prejudica a
própria parte que, a depender, não poderá ter suas alegações e
documentações analisadas a contento.
Há, ainda, o fato de a prestação de contas em tela referir-se ao
exercício financeiro de 2010, período de alteração das normas aplicáveis à
matéria, o que levou esta Corte a editar duas resoluções: a Res.-TSE
n° 23.432, de 16 de dezembro de 2014; e a Res.-TSE n° 23.464, de 17 de
dezembro de 2015; além das alteradoras da Res.-TSE n° 21.841, de 22 de
junho de 2004, que regulamentava a matéria em seu caráter administrativo.
Cumpre, ainda, consignar, que a resolução que atualmente
regulamenta a matéria, Res.-TSE n° 23.46412015, traz em seu corpo diversos
dispositivos de transição, dada a complexidade do tema.

4\
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Nas últimas eleições gerais de 2014, este Tribunal, ao analisar
processos de registros de candidatura, entendeu por bem admitir a juntada de
documentos em embargos de declaração, enquanto não esgotada a instância
ordinária. Ou seja, prestigiou a essência em detrimento da forma. Afinal, as
normas processuais existem para conferir efetividade ao direito material.

O julgado, de minha relatoria, recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2014. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. CERTIDÃO CRIMINAL.
JUNTADA TARDIA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. POSSIBILIDADE.
PRINCtPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.
1.As normas de direito eleitoral devem ser interpretadas de forma a
conferir a máxima efetividade do direito à elegibilidade.
2. A juntada tardia de certidão faltante deve ser considerada
pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral.
Incidência, na espécie, dos princípios da instrumental idade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.
3. Recurso provido, para determinar o retorno dos autos à Corte
a quo, a qual deverá proceder ao exame do aludido documento.
(REspe n° 38455/AM, PSESS de 4.9.2014)

E, no julgamento do AgR-REspe n° 1281-66/RJ, o eminente
relator, Min. Luiz Fux, asseverou o acerto da evolução jurisprudencial:
Isso porque, ante o novo entendimento firmado por este Tribunal
Superior acerca da juntada de expedientes em sede de registro na
Sessão Jurisdicional de 4.9.2014, ao julgar o Recurso Especial
Eleitoral n° 384-55/AM, de relatoria da Ministra Luciana Lóssio, vê-se
que controvérsia supramencionada não mais implica óbice para a
pretensão do Agravante de encartar documento faltante em sede de
embargos de declaração.
Com efeito, no julgamento do aludido precedente, o Plenário da
Corte consignou que o julgador deve considerar os documentos
faltantes apresentados enquanto não exaurida a instância
ordinária - ainda que oportunizada previamente sua juntada, e
não sanada a irregularidade pela parte interessada -, ante a
ausência de prejuízo ao processo eleitoral, e a incidência, na
espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Ademais, e em segundo lugar, convém repudiar uma visão do
processo que eleva filigranas estéreis a um patamar de
importância maior que o próprio direito material, marco teórico
vinculado à cognominada fase científica do Direito Processual, na

PC no 714-68.2011.6.00.0000/DF

22

qual, ante a necessidade de afirmação da nova ciência que surgia no
final do séc. XIX, os operadores do direito se apegavam
demasiadamente a querelas meramente acadêmicas.
Pela pena de notáveis juristas modernos, dentre os quais destaco,
na doutrina nacional, os professores Cândido Dinamarco, José
Roberto dos Santos Bedaque e Carlos Alberto Alvaro de
Oliveira, a doutrina processual vem paulatinamente adequando
os institutos deste ramo do Direito para que cumpram a sua
verdadeira função: a de conferir efetividade aos direitos
materiais. É nesse novo ambiente dogmático que exsurge a fase
instrumentalista do Direito Processual, ciente da necessidade de
outorgar maior legitimação às decisões judiciais.

E ... ]
Assim, o fato de o interessado proceder á juntada em momento
ulterior, e quando não exaurida a jurisdição ordinária, denota que o
referido propósito foi atingido por outros meios. Penalizar a parte
diligente, que, no curso do processo, logrou demonstrar
preencher as condições de elegibilidade é contrariar a própria
ratio essendi dos prazos processuais e das preclusões: evitar
que o processo se transforme em um retrocesso, sujeito a
delongas desnecessárias. Neste sentido, a lição de José Roberto
dos Santos Bedaque, in verbis: "se for possível verificar que o
reconhecimento da preclusão em determinado caso concreto, além
de não favorecer a celeridade do processo, irá proporcionar tutela
jurisdicional a quem não tem direito a ela, deverá o juiz afastá-la"
(Efetividade do Processo e Técnica Processual. 32 ed. São Paulo:
Malheiros, 2010. p. 130).
A propósito, a abalizada doutrina eleitoralista já chancela tal
entendimento, quando preleciona que "se deve conferir máxima
efetividade ao direito político, humano e fundamental, de participar
do governo e da direção do Estado. No balanço dos princípios
envolvidos, tem primazia a cidadania passiva, daí o afastamento de
cedas formalidades processuais" (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral. 82 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 244).
O formalismo desmesurado ignora, ainda, a boa-fé processual
que se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive, e com
maior razão, do Estado-Juiz. Nas palavras de Dinamarco, "a
supervalorização do procedimento, à moda tradicional e sem
destaques para a relação jurídica processual e para o
contraditório, constitui postura metodológica favorável a essa
cegueira ética que não condiz com as fecundas descobertas da
ciência processual nas últimas décadas" ( DINAMARCO, Cândido
Rangel. A instrumentalidade do processo. 142 ed. São Paulo:
Malheiros, 2009. p. 267). (Grifei)

Tenho, assim, como o Ministro Luiz Fux, que se deve "repudiar
uma visão do processo que eleva filigranas estéreis a um patamar de
importância maior que o próprio direito materiaf'.
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Além disso, oportuno destacar que aproximadamente um ano
atrás, em março de 2015, em julgado de minha relatoria, esta Corte acolheu os
documentos juntados pelo Partido Ecológico Nacional (PEN) em sede de
embargos de declaração, de sorte a sanear a irregularidade constatada:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO ECOLÓGICO NACIONAL (PEN). EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2012. IRREGULARIDADE SUPRIDA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS.
POSSIBILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. É possível a apresentação de documento, em sede de
embargos, que demonstre a efetiva transferência do valor de 20%
dos recursos provenientes do Fundo Partidário, na criação e
manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política, nos termos do inciso IV do
art. 44 da Lei n° 9.096195.
2. Remanesce apenas a irregularidade referente a não aplicação
mínima de recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de
programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, consoante previsto no inciso V do art. 44 da
Lei n° 9.096/95, o que, por si só, não enseja a desaprovação das
contas.
3.Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
aprovar com ressalvas as contas do partido.
(ED-PC n° 231671DF, de minha relatoria, DJe de 18.3.2015)

É bem verdade que, após tal julgamento, este Tribunal Superior
pronunciou-se no sentido de que, "tendo em vista a natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de circunstância excepcional que
tenha obstado a juntada de documentos em momento oportuno atrai a
ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas"

(AgR-Al n° 1481 19/RS, Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, DJe de 14.3.2016).
Rogando respeitosas vênias aos que entendem em sentido
contrário, divirjo e mantenho meu entendimento anterior.
Tal sistemática, a meu ver, ganha ainda mais relevância
quando, com a nova sistemática do direito adjetivo, busca-se dar efetividade
ao princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido no art. 40 do Novo
Código de Processo Civil8.
8

Novo CPC.
Art. 48 As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa

8^X
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Por fim, vale destacar que não estamos em sede recursal
extraordinária, na qual o julgamento restringe-se à matéria de direito, vedada a
análise de fatos e provas, a teor da sistemática do revogado Código de
Processo Civil.
Quero aqui guardar coerência com as decisões desta Corte
que autorizou, em processos de registro de candidatura, a juntada de
documentos, enquanto não esgotada a instância ordinária, hipótese dos autos.
Logo, sendo possível a análise dos documentos pelo Relator,
sem causar tumulto processual ou perigo de prescrição, como no presente
caso, entendo que devem ser analisados.
Pois bem, passemos à análise:
A Asepa apontou como irregular a quantia de R$ 949,74
(novecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), porquanto
não comprovada as despesas com transportes e viagens. O partido
apresentou guia de recolhimento que comprova a restituição ao Erário da
aludida despesa, o que importa no efetivo cumprimento de uma penalidade
já sugerida pela área técnica (fl. 408).
Quanto ao repasse de recursos ao Diretório Regional de
Sergipe, razão não assiste ao partido, tendo em vista que "o termo inicial para
a suspensão do repasse de valores do Fundo Partidário pelo diretório nacional
à esfera regional é a publicação da decisão que desaprova as contas do
diretório regionaf' (PC n° 977-37/DE, Rei. Min. Admar Gonzaga Neto, redator
para o acórdão o Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.6.2015). Nesse sentido, a
publicação da desaprovação de contas do Diretório Regional ocorreu em
8.6.2010 e o repasse pelo Diretório Nacional em 26.8.2010, a concluir pela
subsistência da irregularidade.
Com relação às despesas apontadas pela Asepa como não
comprovadas, permanecem as irregularidades relativas ao cheque n° 851481,
no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) e ao cheque n° 851781,
no valor de R$ 2.259,40 (dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e
quarenta centavos). Ressalto que, com relação ao cheque n° 851481, foi
apresentado apenas um comprovante de depósito bancário, sem a prova da
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necessária correlação da despesa com a atividade partidária. Sobre a despesa
relativa ao cheque n° 851781, tenho que, além de os documentos
apresentados não condizerem à totalidade da despesa, a explanação realizada
pelo partido também não é suficiente para afastar a irregularidade.

As notas fiscais trazidas aos autos resultam no total de
R$ 2.319,92 (dois mil, trezentos e dezenove reais e noventa e dois centavos),
enquanto a agremiação alega que "o somatório de tais recursos resultou no
montante de R$ 2.259,40" (fl. 395). Assim, permanecem as irregularidades

apontadas por ausência de comprovação dos gastos.
No que toca à despesa paga em nome de terceiro (Adriana
Matos da Silva), alega o partido que se refere à dívida relacionada ao imóvel
alugado pela agremiação (fl. 395). O contrato de locação que justificaria o
pagamento da referida despesa encontra-se em nome de pessoa diversa,
Cláudia Travassos Cunha, o que, portanto, não afasta a irregularidade
apontada (fls. 457-462).
Com relação ao IPVA pago em nome de Diego Almeida
Tourinho, a Resolução SEFAZ/RJ n o 261/2009 "fixa o valor do IPVA relativo
aos veículos automotores terrestres para o exercício de 2010 e dá outras

providências". Nos moldes do art. 2 1 , 1, o fato gerador do imposto ocorreu no
dia 1 1 de janeiro do exercício, no caso de veículo usado, e o art. 16 dispunha
que o IPVA seria integralmente recolhido de forma antecipada na seguinte
hipótese:
Art. 16. O imposto devido no exercício de 2010 deverá ser

integralmente recolhido antes da ocorrência das seguintes hipóteses:
- transferência de propriedade de veículo, ainda que a pessoa física
ou jurídica adquirente goze de imunidade ou isenção do imposto.
Com efeito, o documento de fl. 106 do Anexo 14 atesta que o
veículo teve sua transferência realizada com "quitação total sem ônus ou
multas junto aos órgãos públicos", o que impõe concluir-se que na data da

transferência do veículo, 27.1.2010, os impostos a ele vinculados estariam
quitados. Assim permanece a irregularidade, porquanto antes de efetivada a
transferência do veículo era ônus do antigo proprietário a sua quitação.
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Por fim, quanto ao comprovante de R$ 485,00 (quatrocentos e
oitenta e cinco reais) da empresa Quality Informática Ltda., remanesce a
irregularidade, porquanto inexistente qualquer documento que comprove a
aludida despesa.
Feitas as considerações, concluo que, da análise das contas
prestadas, restaram não supridas as seguintes falhas:
1. irregularidade no valor de R$ 99.958,029 (noventa e nove
mil, novecentos e cinquenta e oito reais e dois centavos), que
se refere ao percentual mínimo de 5% (cinco por cento) para a
aplicação do Fundo Partidário nos programas de promoção e
difusão da participação feminina na política;
2. irregularidade de repasse no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) ao Diretório Regional de Sergipe;
3. ausência de comprovantes bancários e notas fiscais no
importe de R$ 11.647,3710 (onze mil, seiscentos e quarenta e
sete reais e trinta e sete centavos), referentes às saídas
financeiras de despesas relacionadas pelo PTC;
4. despesas não nominais ou sem comprovação relacionadas
pelo partido, por meio de fundo de caixa, totalizando
R$ 2.499,3711 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
trinta e sete centavos);
5. pagamento de despesas em espécie no valor de
12
R$ 31.656,14 (trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis
reais e catorze centavos); e
6. aquisição de automóvel, tido como abusivo o valor de
R$ 16.212,00 (dezesseis mil, duzentos e doze reais).

Aplicação de 5% do Fundo Partidário (R$ 1.999.160,52) em programas de estimulo à participação feminina na
política = R$ 99.958,02
10
Tabela de fl. 364— item 31.1
Somatório de R$ 2.014,37 de gastos nominais a terceiros, acrescidos de R$ 485,00 não comprovados a empresa
Quality Informática Ltda. = R$ 2.499,37 (fl. 365)
12
Tabela às fis. 368-369 (despesas de caixa)
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A irregularidade no valor de R$ 31.656,14, consubstanciada na
inobservância do art. 10 da Res.-TSE n° 21.841/200413 - pela existência de
gastos significativos não realizados por meio de cheques nominativos -,
trata-se de irregularidade meramente formal, ou seja, a despesa foi
comprovada, a despeito de ter sido paga de modo diverso do regulamentado,
em espécie.
Do exposto, desaprovo parcialmente a prestação de contas
do PTC, referente ao exercício financeiro de 2010.
Determino, ainda, o encaminhamento de cópia integral destes
autos ao Ministério Público, para providências que entender cabíveis.
Ademais, tendo em vista o descumprimento de aplicação do
mínimo legal do Fundo Partidário pelo PTC, determino a aplicação do
percentual de 5% (cinco por cento) dos recursos do exercício de 2010,
acrescidos de 2,5% (dois e meio por cento) para a criação e manutenção de
programas destinados à promoção e difusão da participação política das
mulheres.
E, por fim, determino o recolhimento ao Erário, com
recursos próprios, do valor de R$ 32.358,74 (trinta e dois mil, trezentos e

cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizado,
relativo ao somatório das seguintes irregularidades:
1. irregularidade de repasse no valor de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) ao Diretório Regional de Sergipe;
2. ausência de comprovantes bancários e notas fiscais no
importe de R$ 11.647,37 14 (onze mil, seiscentos e quarenta e
sete reais e trinta e sete centavos), referentes às saídas
financeiras de despesas relacionadas pelo PTC;
3. despesas não nominais ou sem comprovação relacionadas
pelo partido, por meio de fundo de caixa, totalizando
13

Res.-TSE n° 21.84112004.
Art. 10. As despesas partidárias devem ser realizadas por cheques nominativos ou por crédito bancário identificado, à
exceção daquelas cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quais Ç'
podem ser realizadas em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária.
14
Tabela de fl. 364— item 31
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R$ 2.499,37 15 (dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e
trinta e sete centavos);
4. aquisição de automóvel, tido como abusivo o valor de
R$ 16.212,00 (dezesseis mil, duzentos e doze reais).
É como voto.

VOTO
(preliminar de preclusão de juntada de documento)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, seria mais fácil discutirmos se há ou não preclusão, porque
me parece que, com a devida vênia da eminente relatora, essa matéria foi
mais do que examinada por este Tribunal. Cito apenas como exemplo o
Agravo Regimental no Recurso Especial n° 258-02, em que Sua Excelência
trouxe esses mesmos argumentos e ficou vencida. Houve pedido de vista do
Ministro Dias Toffoli, do Ministro João Otávio de Noronha e eu também pedi
vista.
Eu revi o acórdão e verifiquei que a hipótese era que o TRE
antes do julgamento não admitiu juntada de documentos e daí é que veio toda
a questão. Parece-me que o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho participou
desse julgamento no final, sintetizando o que ficou decidido. O último parágrafo
do acórdão:
Existe um prazo para apresentar a documentação e esse prazo não
foi cumprido. A natureza é jurisdicional, não se pode juntar
documento a qualquer tempo. Então, acompanho a divergência
pedindo vênia a eminente relatora.

A primeira indagação que faço a Vossa Excelência: Houve
intimação sobre o fato para que o partido trouxesse os documentos
necessários, ele não os trouxe no tempo adequado e, somente ao final do
processo, já emitido o parecer, é que ele o fez, ou seja, fora do prazo?
15

Somatório de R$ 2.014,37 de gastos nominais a terceiros, acrescidos de R$ 485,00 não comprovados a empresa
Quality Informática Ltda. = R$ 2.499,37 (fI. 365)
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A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Exato.
Mas é a primeira vez que estamos analisando essa questão em processo
originário.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Com
todo respeito, peço vênia - a matéria já está mais do que decidida pelo
Tribunal em vários precedentes - para entender que há preclusão, por se tratar
de processo jurisdicional.
Assim temos decidido, e cito ainda o Agravo na Prestação de
Contas n° 968-75, do Ministro João Otávio de Noronha:
[ ... ] No processo de prestação de contas, não se admite a análise
dos documentos juntados na fase recursal quando o partido foi
intimado para sanar a irregularidade e não o fez tempestivamente.

40

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Esse
precedente foi após a inovação da Lei n° 13.16512015?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Estamos examinando a questão do dispositivo legal que permite que seja
juntado o documento em qualquer momento? Porque a Lei n° 13.16512015
dispõe que poderia ser juntado documento...
Se essa é a análise, então teríamos que examinar a
constitucional idade do dispositivo. Eu tranquilamente enfrentaria a
inconstitucionalidade, por violência à celeridade, por violência à segurança
jurídica, mas teríamos de ouvir o Ministério Público, as partes.
Penso que não é necessário, porque temos jurisprudência
mais do que consolidada de que nos processos jurisdicionais a parte é
intimada para produzir suas provas e está sujeita à preclusão.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (vice-presidente no
exercício da presidência): Vossa Excelência vota no sentido da preclusão?
0 SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Sim.

^^
L1
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VOTO
(preliminar de preclusão de juntada de documento)

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, trago, inclusive, um precedente, o Agravo
Regimental no Agravo de Instrumento n° 1481-19, relator o Ministro Henrique
Neves, cujo acórdão foi publicado no dia 14 de março de 2016, também no
sentido da preclusão, se não ocorreu nenhuma situação excepcional que tenha
obstado a juntada dos documentos.
Trago também nossa resolução, ao interpretar a lei,
ressalvando e excepcionando, no sentido de que não se aplica o disposto na
nova lei se a parte chamada não apresentou os documentos.
Então, data venha, acompanho a divergência.

VOTO
(preliminar de preclusão de juntada de documento)

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:
Senhor Presidente, ouvi atentamente o voto da eminente relatora, porque
tenho o privilégio de ser vizinho dela, inclusive, e os votos divergentes do
Ministro Henrique Neves e da Ministra Maria Thereza.
Penso que a questão sobre a juntada de documentos é até
secundária. O importante que se viu, pelo relatório e voto da eminente relatora,
é que houve um verdadeiro descontrole na aplicação dos recursos e a divisão
desses valores entre parentes.
Sei que o nepotismo partidário, em princípio, talvez não fosse
condenável, mas, neste caso, esse nepotismo gerou malversação dos
recursos.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Desculpe-me interrompê-lo. Estou discutindo apenas a preclusão de juntada
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de documento. Concordo plenamente. Minha proposta, inclusive, vai além: não
considero esses documentos, determino, portanto, que haja irregularidade e
passaremos depois a essa outra questão.
O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:
Acompanho o Ministro Henrique Neves e a Ministra Maria Thereza quanto à
preclusão.

VOTO
(preliminar de preclusão de juntada de documento)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
pedindo vênia à relatora, acompanho a divergência.

VOTO
(preliminar de preclusão de juntada de documento)

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Senhor Presidente,
eu gostaria que a Ministra relatora repetisse exatamente o que dispõe a nova
lei a respeito da matéria.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): A Lei
n° 13.16512015 dispõe:
Art. 37. [...]
§ 11. Os órgãos partidários poderão apresentar documentos hábeis
para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear
irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em
julgado a decisão que julgar a prestação de contas.
[ ... 1
Esse dispositivo está num artigo que diz respeito justamente à
prestação de contas partidárias.
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O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Então, há duas
hipóteses em que se pode juntar documentos até o trânsito em julgado?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Para
esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear
irregularidades.
O parecer do órgão técnico, da Asepa, geralmente aponta
irregularidades.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: É o caso?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): É o
caso. Ele teve oportunidade de trazer os documentos antes, como destacado
pela Ministra Maria Thereza e pelo Ministro Henrique Neves, e não o fez a
tempo e modo, e agora, já na fase final, traz esses documentos. Essa é a
hipótese fática.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Se
Vossa Excelência me permite, a interpretação que demos na instrução, tanto
na prestação de contas quanto na de partidos, é que isso se aplica para a
hipótese em que o partido não é intimado sobre determinada irregularidade.
Assim, ele não pode ser surpreendido por uma decisão, e pode a qualquer
momento juntar documentos.
Quando intimado, em processo jurisdicional, ele tem um prazo
a cumprir. Se ele não junta documentos nesse prazo e não justifica a razão
pela qual não o faz, a matéria preclui.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Nesse caso, ele foi
intimado e não apresentou os documentos à época?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Não
apresentou.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Ele dispunha
desses documentos?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora):
Dispunha.
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O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Vossa Excelência
está dando interpretação correta, mas penso que, nesse caso, se ele não
apresentou os documentos na época oportuna, quando intimado, e veio a
apresentar depois, de alguma forma, ele não agiu com a boa-fé processual que
o voto de Vossa Excelência preconiza.
Por essa razão específica, penso que realmente houve
preclusão.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, então, o julgamento continua, os documentos não serão
aceitos e ficam glosadas essas questões?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora):
Exatamente.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Uma
última questão sobre o mérito, porque isso me preocupou muito. Vossa
Excelência assentou que o partido, na realidade, transformou-se numa família.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Exato.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Vossa
Excelência não está considerando isso uma irregularidade?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Não,
porque aqui não há prova de que, de fato, esses valores teriam sido
repassados. Por exemplo: o valor de R$ 399 mil, repassado para uma
fundação. Não analisamos aqui as contas da fundação.
Então, não posso considerar a irregularidade da aplicação
desse valor. O que considerei irregular, a despeito do parecer da Asepa, foi a
venda supervalorizada de um automóvel -, não sei se filho ou sobrinho do
presidente do partido.
No que toca a essa farra com a verba do Fundo Partidário,
proponho em meu voto que encaminhemos cópia ao Ministério Público para
que tome as providências cabíveis referentes à suposta malversação do Fundo
Partidário.
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Às
fls. 15 do voto de Vossa Excelência, no quadro que trata das despesas com o
Fundo Partidário - são quase R$ 500 mil -, há menção a uma transferência de
recurso para Daniel Sampaio Tourinho, no valor de R$ 249.235,18. A título de
que esse dinheiro foi transferido?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Desse
valor, R$ 147 mil foram para a campanha de deputado federal em 2010.
Outras verbas foram referentes ao exercício da presidência. Ele recebia
remuneração para exercer a presidência do partido.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: De
salário, R$ 102 mil?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Isso. E
outras despesas para viagem e estadia, que estavam comprovadas nos autos.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (vice-presidente no
exercício da presidência): Qual é a proposta de Vossa Excelência?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora):
Proponho a aprovação das contas com ressalvas - condicionando a restituição
dos valores ao erário -, e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público
para as providências cabíveis em relação à suposta farra familiar feita com o
Fundo Partidário.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Vossa
Excelência aprova as contas e determina a devolução do dinheiro?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Aprovo
e determino a devolução do valor de R$ 32.358,74, devidamente atualizado,
referente ao somatório das irregularidades.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Nesse
valor é preciso incluir o que Vossa Excelência excluiu, por conta dos
documentos.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Na
realidade, os documentos não sanavam nada. Eu os analisava, mas eles não
sanavam. Eu tinha de trazer isso à discussão para ver se eu poderia ou não
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analisar esses documentos. Para saber se eles sanavam, ou não, alguma
irregularidade, eu teria de analisá-los. E, para analisá-los, eu teria de
trazê-los à discussão.
Há apenas um documento - eram sete pontos trazidos
por ele - em que no primeiro ponto, na página 31, a Asepa apontou como
irregular a quantia de R$ 949,74, por não terem sido comprovadas as
despesas com transporte e viagem. O partido apresentou uma guia de
recolhimento comprovando a devida restituição ao erário da aludida despesa.
Então, esse era o único documento que, de fato, considerei,
porque estava comprovando uma restituição. Assim, não posso determinar
devolução do que já foi devolvido. Por isso, esse valor final não será alterado.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (vice-presidente no
exercício da presidência): Vossa Excelência aprova as contas com ressalvas?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Aprovo
com ressalvas, porque o valor das irregularidades é inferior a 5% do Fundo
Partidário. Aliás, bem inferior, porque são R$ 32.358,74.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (vice-presidente no
exercício da presidência): O valor da devolução das despesas irregulares?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Exato.
Porque 5% daria quase R$100 mil.

VOTO (mérito)

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, peço vênia à eminente relatora para seguir o parecer da
Asepa, que propõe a desaprovação parcial das contas.
Acredito que as irregularidades foram muitas e ainda há o
aspecto familiar para o qual não podemos fechar os olhos. Verifico ainda que
esse partido, em janeiro desse ano, recebeu R$ 263 mil de Fundo Partidário.
São aspectos que devem ser considerados.

k
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Então, peço vênia para desaprovar as contas parcialmente,
aplicando a sanção de um mês de suspensão do Fundo Partidário ao Partido
Político.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Estou
aprovando com ressalvas, apenas para manter aqui coerência no que toca ao
valor que entendemos irregular. Temos como parâmetro 5% do Fundo
Partidário.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Como
Vossa Excelência frisou, e está no voto, além dessas glosas determinando a
devolução, há ainda a questão do Fundo Partidário nos programas de
promoção e difusão da participação das mulheres na política, que não foi
utilizado. E aí são mais 5%. Há outras impropriedades que foram lançadas. Eu
sempre alego que a questão do percentual não é um dado objetivo. Não há um
limite numérico que tenhamos de seguir exatamente. A qualidade e gravidade
das impropriedades e das irregularidades devem ser consideradas.
Nesse aspecto, peço vênia para desaprovar as contas.

VOTO (mérito)

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
com todas as vênias à eminente relatora, desaprovo parcialmente a prestação
de contas nos termos do parecer da Asepa.

VOTO (mérito - vencido)

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Senhor Presidente,
acompanho a relatora no sentido de aprovar as contas com ressalvas, que é
também o parecer da Procuradoria-Geral Eleitoral.
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VOTO (mérito)

A SENHORA MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA: Senhor Presidente, peço vênia à relatora para desaprovar
parcialmente as contas, seguindo o parecer da Asepa.

VOTO (mérito)

O SENHOR MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO:
Senhor Presidente, voto com a divergência.

1!
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EXTRATO DA ATA

PC n° 714-68.2011.6.00.0000/DF. Relatora originária: Ministra
Luciana Lóssio. Redator para o acórdão: Ministro Henrique Neves da Silva.
Requerente: Partido Trabalhista Cristão (PTC) - Nacional, por seu delegado
(Advogados: Bruno Rangel Avelino da Silva - OAB: 23067/DF e outro).
Requerente: Daniel Sampaio Tourinho, presidente. Requerente: Cléio Gaspar
de Sá Freire, 1 1 tesoureiro.
Decisão: Preliminarmente, o Tribunal, por maioria, vencida a
relatora, assentou a preclusão da juntada de documentos, nos termos do voto
do Ministro Henrique Neves da Silva. Também por maioria, o Tribunal
desaprovou parcialmente as contas do PTC - Nacional, referente ao exercício
financeiro de 2010, aplicando a sanção de suspensão de repasse de valores
do fundo partidário pelo período de um mês, nos termos do voto do Ministro
Henrique Neves da Silva, que redigirá o acórdão. Vencidos a Ministra Luciana
Lóssio e o Ministro Teori Zavascki.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as Ministras
Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os Ministros
Teori Zavascki, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dm0.

SESSÃO DE 14.4.2016.*

* Sem revisão das notas de julgamento das Ministras Rosa Weber e Luciana Lôssio, dos Ministros Teori Zavascki e
Napoleão Nunes Maia Filho.
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CERTIDÃO
Certifico que o acórdão de fis. 470-507 foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico de 17.6.2016.
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dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, eu,
line Yokoy Oliveira, da Coordenadoria de Acórdãos e
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EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO HENRIQUE NEVES - REDATOR
PARA ACÓRDÃO NA PC n.° 714-68 JUNTO AO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL - TSE

Prestação de Contas n.° 714-68

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, vem, respeitosamente à
presença de V. Exa., opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Com pedido de efeitos modificativos)
Ao v. acórdão de fis., tendo em vista ocorrência das omissões e contradições a seguir
expostas:

1 - Da tempestividade

O acórdão embargado foi publicado no dia 17.06.16 (sexta) iniciando-se a
contagem no dia 20.06.16 (segunda), findando-se o prazo de três dias em 22.06.16 (quarta).
Portanto, são tempestivos os presentes Embargos de Declaração.
D

II— Da omissão quanto aos documentos de fis. 391 a 465
C) cr

0 e:r

Como se observa do acórdào, foi travado intenso debate acerca da preclusão para
juntada de documentos após intimação da parte, que não é o caso dos autos. Isso porque

RAN(•;EL FERREFRÃ
Advogados
os documentos foram juntados em sede de DEFESA, a partir da certidão e despacho de
fls. 386, a seguir:

"Considerando que o Partido Trabalhista Cristão (PTC) não possui
advogado constituído nos autos, aos 5 de fevereiro de 2016, faço estes
autos conclusos ao(a) Exmo(a) Sr(a) Ministra Luciana Lóssio, Relator(a),
nos termos do art. 44 da Resolução-1 SE n.° 23.464/2015."
"De ordem.
Intime-se o partido para regularizar a sua representação processual,
no prazo de 3 (três) dias."

Li

Naturalmente, após a intimação do partido para regularizar a representação, haveria
intimação para apresentação de DEFESA, nos termos do alt. 38 da Res. 23.464/15.

Todavia, recebida a intimação pessoal pelo partido, o seu patrono, podendo utilizar
o prazo de 15 dias para defesa (art. 38 da Res. 23.464/15), apresentou defesa no prazo
concedido para regularização da representação processual (3 dias). Vale transcrever os
seguintes trechos da defesa:

"Como se observa dos autos, o r. despacho de fis. determinou a abertura do
prazo de 15 dias para que o partido apresente alegações, nos termos do art.
38 da Resoluçào/TSE 23.432. Todavia, como não havia advogado
constituído nos autos, o partido foi intimado para regularizar sua
representação processual. Dessa forma, é a presente para regularizar a
representação processual, JÁ APRESENTANDO A PEÇA DE DEFESA
EM COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO, SEM A
NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO EM NOMEDO
ADVOGADO CONSTITUÍDO."

RÂNEi. FiRRElR\
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A Defesa foi apresentada de imediato, no prazo de 3 dias, em postura colaborativa,
sabendo-se que o prazo prescricional se avizinhava e também por não existir nas contas
irregularidade grave que ensejasse a sua reprovação, muito menos a suspensão do fundo.

Neste caso não se trata de preclusão, pelo contrário, o partido ANTECIPOU o
prazo de 15 dias que teria para apresentar defesa nos termos do art. 38 da Resolução
23.464/15. Portanto, deve ser sanada a omissão para que os documentos de fis. 391 a 464
mereçam a devida análise pelo Tribunal, com enfrentamento expresso pelo acórdão.

Ainda que o voto da relatora tenha mencionado que tais documentos não seriam
suficientes para sanar as irregularidades, tal manifestação genérica não é suficiente para
sanar a omissão, tendo em vista que os documentos e alegações ali contidas não foram
refutados/analisados pelo acórdão embargado, justamente porque decidiu-se pela
preclusão.

Portanto, é o caso de acolhimento dos presentes Embargos, com efeitos
modificativos, sanando a omissão, seja procedida a análise dos documentos de fis. 391 a
465, sob pena de cerceamento de defesa (CF, art. 5°, LV), causado pelo debate sobre
preclusão não aplicável a este caso concreto.

III - Da necessidade de aprovação das contas com ressalvas

Caso mesmo a partir da análise dos documentos os fundamentos do acórdão
permaneçam inalterados (o que se admite por amor ao debate), a conclusão deve ser pela
aprovação das contas com ressalvas.

O acórdão embargado desaprovou, por maioria, as contas o PTC referente ao
exercício de 2010, impondo ao partido a SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO
PELO PERÍODO DE 1 MÊS em contradição com o fundamento dos votos.
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O valor apurado como irregular pela ASEPA era de R$ 17.096,48 (0,86%), que
opinou pela desaprovação, tendo o Ministério Público opinado pela APROVAÇÃO das
contas com ressalvas. Vejamos o seguinte trecho do relatório do voto da Mm. relatora:

"( ... ) Após manifestação do partido, a Asepa emitiu parecer (Informação no
106/2015), em 117.2015, opinando pela desaprovação parcial das contas e
pelo RECOLHIMENTO ao Erário do montante de R$ 17.096,48
(dezessete mil, noventa e seis reais e quarenta e oito centavos), em
decorrência da utilização de recursos do Fundo Partidário com gastos não
comprovados (fls. 359-371). Por sua vez, a Procuradoria-Geral Eleitoral,
em 9.12.2015, opina pela aprovação das contas com ressalvas (fls. 375-

00

382)."

O voto da Ministra Luciana Lóssio, relatora originária do feito, divergiu da Asepa
para aumentar o valor do ressarcimento $ 32.358,74), que continuou em patamar ínfimo,
e, por isso, concluiu pela aprovação com ressalvas, nos seguintes termos:

( ... ) E, por fim, determino o recolhimento ao Erário, com recursos próprios,
do valor de R$ 32.358,74 (trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e oito reais
e setenta e quatro centavos), devidamente atualizado, relativo ao somatório
das seguintes irregularidades:
1. irregularidade de repasse no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
ao Diretório Regional de Sergipe;
2. ausência de comprovantes bancários e notas fiscais no importe de
R$ 11.647,37 (onze mil, seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e
sete centavos), referentes as saídas financeiras de despesas
relacionadas pelo PTC;
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3. despesas não nominais ou sem comprovação relacionadas pelo
partido, por meio de fundo de caixa, totalizando R$ 2.499,37 (dois
mil, quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos);
4. aquisição de automóvel, tido como abusivo o valor de R$
16.212,00 (dezesseis mil, duzentos e doze reais) [desconsiderou a
blindagem do veículo]. É como voto.

Após intensos debates acerca da preclusão para juntada de documentos, o Ministro
Henrique Neves divergiu também do voto de mérito para acompanhar o parecer da Asepa
e desaprovar as contas (considerando o aspecto familiar'). Ocorre que o parecer da
Asepa, embora opinasse pela desaprovação, estabelecia valor ainda menor de
ressarcimento (R$ 17.096,48), sendo essa a corrente vencedora.

Ocorre que em contradição com o montante considerado irregular tanto pela
Asepa (R$ 17.096,48), quando pela Ministra relatora R$ 32.358,74), a conclusão do
acórdão foi pela desaprovação das contas e, ainda, a suspensão de um mês de repasse do
fundo partidário.

Portanto, mesmo considerando os votos que imputavam maior débito (vencidos),
o valor irregular a ressarcir seria de R$ 32.358,74 de um total de gastos com receitas do
fundo partidário de R$ 2.563.85822 (dois milhões, quinhentos e sessenta e três mil
oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos).

Note-se que a não aplicação dos recursos na promoção de gênero no primeiro ano
em que se tornou exigível possui penalidade específica na lei 9.096/95, contra a qual não
se insurge o partido, embora já tenha aplicado o montante nos anos posteriores, tal como
alegado nos autos.
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Com as devidas vênias, a conclusão pela desaprovação e, ainda, com suspensão de
fundo é por demais desproporcional e contrária aos precedentes deste e. TSE, que são pela
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS nestas hipóteses.

Não houve prática de qualquer ação ou omissão no sentido de inviabilizar a
fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral. Pelo contrário, indica o parecer do MPE que
mesmo havendo relações de parentesco na administração do partido, os recursos
transitaram por conta específica e foi permitida a fiscalização pela Justiça Eleitoral,
que opinou pela regularidade de 99,14% dos recursos, desaprovando apenas 0,86%.

Vejamos o precedente da PC n.° 09 também do PTC e de relatoria do Mm.

#ó

Henrique Neves:

Prestação de contas anual. Partido Trabalhista Cristão (PTC). Exercício
financeiro de 2007. Aprovação com ressalvas. 1. Na linha do
entendimento deste Tribunal, "as faturas emitidas por agência de turismo
que atestam o valor da despesa com os serviços de transporte aéreo - desde
que nelas estejam identificados, o n° do bilhete aéreo, o nome do passageiro,
a data e o destino da viagem - podem ser consideradas como comprovante
de despesas realizadas, sem prejuízo de, se forem levantadas dúvidas sobre
a sua idoneidade, serem realizadas diligências de circularização" (PC n° 43,
Acórdão de 12.9.2013, de minha relatoria, DJE de 4.10.2013). 2. A utilização
de recursos do fundo partidário está regulada no art. 44 da Lei n° 9.096/95.
Para que as despesas de transporte e alimentação sejam enquadradas no
inciso 1 do referido artigo é essencial que o partido político demonstre, ainda
que sucintamente, a correlação entre o uso do dinheiro público e a atividade
partidária. 3. IRREGULARIDADES QUE, NA ESPÉCIE,
REPRESENTAM PEQUENA PARCELA DO TOTAL DE
RECURSOS RECEBIDOS (3,44% DO MONTANTE),
SITUAÇÃO EM QUE É POSSÍVEL A APROVAÇÃO DAS
CONTAS, COM RESSALVAS, sem prejuízo da determinação de
devolução dos valores das despesas não comprovadas ao Erário,
devidamente atualizados, utilizando, para tanto, recursos próprios. 4.
Contas aprovadas, com ressalvas, com determinação de devolução
de recursos financeiros ao Erário e comunicações. (Prestação de
Contas n° 9, Acórdão de 08/04/2014, Relator(a) Mm. HENRIQUE
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NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo
87, Data 13/05/2014, Página 64)
Note-se que no caso acima foram inicialmente consideradas irregulares despesas
com passagens aéreas de Daniel Sampaio Tourinho e outros, mas em sede de Embargos
de Declaração, reconheceu-se que havia prova da pertinência entre os gastos e a finalidade
partidária. Vejamos a ementa do acórdão dos Embargos:

Embargos de declaração. Omissão. 1. Reconhecida a omissão do acórdão
embargado em relação à análise de documento relevante 12ara o julgamento,
os embargos devem ser acolhidos para que o exame seja realizado.
Verificado que, ao contrário do que consta no acórdão embargado, a
agremiação demonstrou a pertinência das despesas de viagem com as
atividades do partido, a irregularidade deve ser considerada como sanada.
Embargos parcialmente providos, com efeitos modificativos, a fim de
sanar a omissão apontada, afastando, em parte, a determinação de
devolução de recursos ao erário. ED na PC 09. Rel Mm. Henrique Neves
da Silva.)
Registre-se no caso em comento a correlação entre as viagens e outros gastos do
Presidente e outros com a finalidade partidária é incontroversa, tendo sido feito juízo de
reprovabilidade moral da composição do partido em 2010 (já alterada) e não a identificação
de desvio de finalidade nos gastos.

Tanto é que o montante irregular representou, repita-se, R$ 32.358,74 no voto
vencido ou R$ 17.09648 no voto vencedor, do total de R$ 2.563.858,22 referente aos
gastos com fundo partidário em 2010.
S
Portanto, nos exatos termos do precedente da PC n.° 09, é o caso de provimento
dos Embargos com efeitos modificativos para aprovar as contas com ressalvas.

Vejamos ainda outros precedentes favoráveis ao acolhimento dos presentes
Embargos:

Advogados

S

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. IRREGULARIDADES.
PERCENTUAL IRRISÓRIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
PROVIMENTO. 1. Segundo entendimento deste Tribunal Superior,
identificadas falhas que, em seu conjunto, não comprometam o exame da
prestação de contas e não denotem má-fé do candidato, BEM COMO
REPRESENTEM PERCENTUAL INFIMO, admite-se a
aprovação das contas com ressalvas. Precedentes. 2. Na espécie sendo
irrisória a porcentagem das irregularidades identificadas nos autos desta
prestação de contas e estando ausentes, no acórdão regional, evidências de
que o candidato teria procedido com má-fé e de que teria havido prejuízo
na ação fiscalizadora da justiça Eleitoral, aplicam-se os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para que as contas sejam aprovadas
com ressalvas. 3. Agravo regimental provido para dar provimento ao
agravo e ao próprio recurso especial. (Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento n° 566747, Acórdão de 05/11/2015, Relator(a) Mm.
MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 221, Data 23/11/2015, Página 92)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2014.
DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA. FALHAS.
VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECOLHLVLENTO AO TESOURO NACIONAL.
TRANSFERÊNCIA DE SOBRAS DE CAMPANHA AO ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA. PEDIDO. REFORMA. RAZÕES
RECURSAIS. DESPROVIMENTO. 1. O provimento do recurso especial
do candidato, para aprovar com ressalvas suas contas, em nada alterou o
acórdão recorrido quanto à necessidade de devolução de valores ao Tesouro
Nacional e de transferência de sobras de campanha ao órgão partidário (arts.
29 e 39, 1°, da Res.-TSE 23.406/2014), não constando das razões recursais
nenhum pedido de reforma a esse respeito. 2. Agravo regimental
desprovido. (Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 430910,
Acórdão de 08/03/2016, Relator(a) Mm. ANTONIO HERMÁN DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Data 25/05/2016)
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA REPÚBLICA (PR).
DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DE
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 1. A aprovação das contas

apresentadas com ressalvas em função das irregularidades apuradas impõe
sempre a devolução dos respectivos valores ao erário. Precedente: TSE, PC
n° 978-22/DF, Rei. Mm. Laurita Vaz, redator para o acórdão Mm. Dias
Toffoli, DJe de 14.11.2014.2. IN CASU, AS FALHAS APONTADAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELA UNIDADE TÉCNICA, A
NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS E A APLICAÇÃO
INADEQUADA DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO,
ALÉM DE SEREM MERAMENTE FORMAIS, ALCANÇARAM
APENAS 1,02% DAQUELES RECURSOS - NO MONTANTE DE
R$ 84.198,82 (OITENTA E QUATRO MIL, CENTO E
NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
-, O QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE,
CONSIDERADO O PERCENTUAL IRRISÓRIO EM RELAÇÃO
AO TOTAL DA MOVIMENTAÇÃO CONTÁBIL. Precedentes do
TSE AgR-Al n° 7677-44/RS, Rei. Mm. Dias Toffoli, DJe de 21.10.2013 e
Pet n° 2.661 /DF, Rei. Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 21.5.2012). 3. Contas
apresentadas pelo Partido da República, relativas ao exercício financeiro de
2009, aprovadas com ressalvas, de acordo com o disposto no art. 27, II, da
Res.-TSE n<'21.841/2004, com a determinação de recolhimento ao Erário
do valor de R$ 84.198,82 (oitenta e quatro mil, cento e noventa e oito reais
e oitenta e dois centavos), devidamente atualizado, a ser pago com recursos
próprios, nos termos do art. 34, caput, da Res.-TSE n° 21.841/2004.
(Prestação de Contas n° 96960, Acórdão de 28/04/2015, Relator(a) Mm.
LUIZ FUX, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Data
30/09/2015)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PSC. DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 1. Afastam-se as
irregularidades na comprovação de despesas com passagens aéreas e
hospedagem quando apresentadas faturas com os dados referidos no
precedente PC n° 43/DF. 2. Os encargos decorrentes do inadimplemento
de obrigações não podem ser pagos com recursos do Fundo Partidário, pois
tais despesas não se incluem nas hipóteses do art. 44 da Lei dos Partidos
Políticos. Sendo o Fundo Partidário composto de recursos públicos, deve
ser utilizado de forma responsável. Se o partido político não faz a gestão
adequada de suas obrigações, devem ser pagos com recursos próprios juros
de mora e multas por atraso no pagamento de no show ou a este relativos.
3. A ausência de documento hábil a comprovar a contratação/realização
de serviço impede a adequada comprovação da despesa (art. 90 da Res.-TSE
n° 21.841/2004). 4. Conforme a jurisprudência deste Tribunal, em se
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tratando de irregularidades que representam percentual ínfimo em
relação aos recursos movimentados na campanha, é possível a
aplicação do princípio da proporcionalidade para aprovar as contas
com ressalvas. 5. Contas aprovadas com ressalvas e determinação de
restituição dos valores relativos às irregularidades na aplicação de recursos
do Fundo Partidário. (Prestação de Contas n° 94884, Acórdão de
26/03/2015, Relator(a) Mm. GILMAR FERREIRA MENDES,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 100, Data
28/05/2015, Página 168/169)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PTN. DIRETÓRIO NACIONAL.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2009. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. IMPOSIÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 1.
A aprovação das contas apresentadas com ressalvas em função das
irregularidades apuradas impõe sempre a devolução dos respectivos valores
ao erário. Precedente do TSE: PC n° 978-22/DF, Rel. Min. Laurita Vaz,
redator para o acórdão Mm. Dias Toffoli, DJe de 14.11.2014. 2. In casu, a)
as falhas apontadas na prestação de contas pela unidade técnica (i.e., a não
comprovação de despesas e a aplicação inadequada do Fundo Partidário,
além de serem meramente formais) ALCANÇARAM APENAS 5,19%
DAQUELES RECURSOS NO MONTANTE DE R$ 33.284,77
(TRINTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E OITENTA E QUATRO
REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS) circunstância que
autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, considerado o percentual irrisório em relação ao total
da movimentação contábil. Precedentes do TSE (AgR-AI n° 767744/RS, Rel. Mm. Dias Toffoli, DJe de 21.10.2013 e Pet n° 2.661 /DF, Rei.
Mm. Marcelo Ribeiro, DJe de 21.5.2012). b) compulsando os autos,
depreende-se, pela documentação acostada, que as falhas, omissões e
irregularidades encontradas pela COEPA na análise contábil não
comprometeram, no conjunto, a confiabilidade e a transparência das
contas. 3. Contas apresentadas pelo Partido Trabalhista Nacional, relativas
ao exercício financeiro de 2009, aprovadas com ressalvas, de acordo com o
disposto no art. 27, II, da Res.-TSE n°21.841/2004, com a determinação
de recolhimento ao Erário do valor de R$ 34.595,87 (trinta e quatro
mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos),
devidamente atualizado, a ser pago com recursos próprios, nos termos
do art. 34, caput, da Res.-TSE n° 21.841/2004. (Prestação de Contas n°
93233, Acórdão de 28/04/2015, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 108, Data 10/06/2015, Página
47/48)
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IV - Da desproporcionalidade da suspensão do fundo partidário

Subsidiariamente, na remota hipótese de se entender que, além do juízo de
reprovabilidade moral (que não importou em prejuízos ao erário além dos que foram
trazidos no acórdão embargado) o partido teria descumprido outros dispositivos legais
relacionados ao julgamento das contas e que isso seria suficiente para concluir para
desaprovação, certamente a suspensão do fundo mantém-se desproporcional.

Isso porque o montante desaprovado foi de R$ 32.358,74 e a suspensão de um mês
de fundo partidário representará R$ 263.593,99, ou seja, quase NOVE vezes o valor da
desaprovação. A discrepância se deve ao fato de que as contas deveriam ter sido aprovadas
com ressalvas.

Não tendo ocorrido isso, a suspensão do fundo é manifestamente desproporcional
e CONTRÁRIA AO INTERESSE PÚBLICO segundo o qual é relevante que os valores
do fundo sejam gastos de acordo com a sua finalidade e não que sejam
desproporcionalmente remetidos aos cofres públicos (opção que também seria contrária à
finalidade do fundo partidário).

Vejamos o seguinte precedente, de relatoria do Mm. Henrique Neves, onde
determinou-se o desconto da quanto considerada desaprovada e não a suspensão do fundo
partidário:
s

Prestação de contas anual. Partido Trabalhista do Brasil (PT do B).
Exercício financeiro de 2006. 1. Verificadas a ausência de
comprovação fiscal e a impossibilidade de aferição da destinação
de verbas originárias do Fundo Partidário, impõe-se a
desaprovação total das contas da agremiação. 2. A abertura de
conta bancária para a movimentação dos recursos do Fundo Partidário
é exigida pelo art. 40 da Res.-TSE n° 21.841, e a sua falta consubstancia
irregularidade insanável. 3. A ausência de esclarecimento sobre as
divergências entre o total das despesas efetuadas, conforme consta no
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Demonstrativo de Receitas e Despesas, e o somatório da
movimentação de débitos registrados nos extratos bancários impede o
efetivo controle da movimentação financeira do partido e,
consequentemente, da correta aplicação dos recursos do Fundo
Partidário, conforme as diretrizes estabelecidas no art. 44 da Lei n°
9.096/95. DESAPROVAÇÃO TOTAL DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS, COM DETERMINAÇÃO DE DESCONTO, NA
PRÓXIMA QUOTA MENSAL A SER REPASSADA DO
FUNDO PARTIDÁRIO, DA QUANTIA RECEBIDA PELO
DIRETÓRIO NACIONAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2006. (Petição n° 2659, Acórdão de 02/10/2013, Relator(a) Mm.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 206, Data 25/10/2013, Página 57)
Neste caso, ainda que mantida a conclusão do acórdão e a desaprovação das contas,
a única penalidade que atenderia aos ditames da proporcionalidade seria o desconto do
valor desaprovado (R$ 32.358,74) na próxima parcela do fundo partidário.

Portanto, subsidiariamente, requer-se o acolhimento dos presentes Embargos com
efeitos modificativos para que seja afastada a sanção de suspensão do fundo partidário.

V - Das demais contradições existentes no acórdão

Como se observa, os elementos trazidos no debate do julgamento e que
conduziram à desaprovação das contas, não possuem relação direta com o escopo de
análise das contas e, além disso, não correspondem à realidade.

Oportuna a transcnção dos seguintes trechos do debate produzido no acórdão:

"O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, peco vênia a eminente relatora para seguir o
parecer da Asepa, que propõe a desaprovação parcial das contas.
Acredito que as irregularidades foram muitas e ainda há o aspecto
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familiar para o qual não podemos fechar os olhos. Verifico ainda que
esse partido, em janeiro desse ano, recebeu R$ 263 mil de Fundo Partidário.
São aspectos que devem ser considerados.
Então, peco vênia para desaprovar as contas parcialmente, aplicando a
sanção de um mês de suspensão do Fundo Partidário ao Partido Político.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO (relatora): Estou
aprovando com ressalvas, apenas para manter aqui coerência no que toca
ao valor que entendemos irregular. Temos como parâmetro 5% do Fundo
Partidário.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Como
Vossa Excelência frisou, e está no voto, além dessas glosas determinando a
,, devolução, há ainda a questão do Fundo Partidário nos programas de
promoção e difusão da participação das mulheres na política, que não foi
utilizado. E aí são mais 5%. Há outras impropriedades que foram lançadas.
Eu sempre alego que a questão do percentual não é um dado objetivo. Não
há um limite numérico que tenhamos de seguir exatamente. A qualidade e
gravidade das impropriedades e das irregularidades devem ser consideradas.
Nesse aspecto, peço vênia para desaprovar as contas."

A esse respeito, vejamos os seguintes trechos do parecer do MPE:

"Acerca da destinação dos recursos em beneficio de familiares do
Presidente do PTC, consistente na aquisição de veículo automotivo
S

pertencente ao Vice-Presidente da agremiação partidária, de realização de
despesas que seriam de beneficio dos interesses do Presidente e de seus
familiares, bem como em virtude de a Fundação do PTC ser composta em
grande parte por familiares do Presidente, embora sejam questionáveis, não
afetam, em tese, a regularidade das contas, tendo em vista que os gastos em
questão foram efetivamente comprovados e segundo a manifestação do
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partido estariam atreladas à atividade partidária realizada pelos membros da
Executiva Nacional da agremiação. Além disso, denota-se que, DE
ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL
APRESENTADA, TAIS RECURSOS TRANSITARAM
NORMALMENTE PELAS CONTAS DO PARTIDO, COM
EFETIVA AQUISIÇÃO E RECEBIMENTO (AUTOMÓVEL), E
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUALMENTE
PRESTADOS, CIRCUNSTÂNCIAS ESTAS QUE NÃO
COMPROMETEM A TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANÁLISE. Conforme destacado
pelo Ministro Henrique Neves da Silva, no julgamento da PC n.° 4080-52,
PSESS 9.12.2010, "na prestação de contas, foi dito que recebido
determinado valor em dinheiro, dinheiro esse gasto de tal forma,
conforme documentação contábil. Se houver qualquer
irregularidade, pode-se fazer a apuração pelos meios próprios."

É importante registrar que as supostas irregularidades "morais" apontadas pelo v.
acórdão não foram capazes de inviabilizar a fiscalização no exame das contas por esta
Justiça Eleitoral, o que impede a responsabilidade por ato lícito neste caso.

Como se observa da manifestação da Asepa e dos trechos iniciais do voto vencido,
ambos trataram dos aspectos morais relacionados aos gastos do PTC, alegando que grande
parte dos valores do fundo partidário foram repassados ao Presidente do partido no ano
S

de 2010, sendo: (i) R$ 147.000,00 por meio de doação para campanha; (ii) 144.762,93 por
meio de passagens aéreas e; iii R$ 102.000,00 à titulo de remuneração R$ 8.500,00 por
mês).

O fato de ter recebido remuneração não demonstra a existência de má-fé tendo em
vista que a Consulta 1732/TSE, embora não conhecida, teve três votos favoráveis à
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possibilidade de remuneração dos dirigentes. Ademais, a cada dia a responsabilidade
pessoal dos dirigentes é agravada, sendo razoável que possam ser remunerados, ainda mais
nos casos de dedicação exclusiva, como é o caso do Sr. Daniel Sampaio Tourinho.

Por segurança jurídica, ainda que o TSE entenda de maneira diversa, não se deve
imputar como irregularidade neste caso (e nem foi, de acordo com o parecer da Asepa).
Ademais, não obstante a ênfase na suposta imoralidade das contas do PTC de 2010, NÃO
i-iiÁ alegação de irregularidade nas despesas ou de inadequação entre os gastos e as
finalidades partidárias.

É oportuno esclarecer que o Presidente do partido, Sr. Daniel Sampaio Tourinho,
foi destinatário de valores maiores no ano de 2010 por ter sido candidato a Deputado
Federal nas eleições de 2010. Recebeu do partido doação de R$ R$ 147.000,00 cujo valor
foi destinado conforme estratégia política estabelecida pelo partido.

Em relação aos gastos com passagens aéreas, os valores são absolutamente
compatíveis com os gastos inerentes ao CARGO de Presidente Nacional de partido
político, com abrangência NACIONAL imposta por lei e cuja consequência imediata é a
OBRIGATORIEDADE fática de maior deslocamento.

Em razão disso, os gastos com passagens aéreas do PTC sempre foram
considerados regulares pelo TSE no julgamento de outras prestações de contas E
TAMBÉM NESTA, por haver comprovação de finalidade.

Da mesma maneira, foram considerados regulares pela Asepa a maior parte dos
gastos destinados outros então ocupantes de cargo no Diretório Nacional, mas parentes
do Presidente.
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Note-se que atualmente NÃO HÁ entre os membros da Comissão Executiva
parentes do Presidente, sendo certo que no julgamento das contas de 2010, ocorrido
em 2016, o partido vem sendo moralmente penalizado pelo Tribunal como se os
fatos ainda fizessem parte da realidade do PTC em 2016.
Oportuno registrar que a composição partidária de 2010 era LICITA (se não fosse
o Judiciário teria determinado a sua alteração), mas, ainda assim, a partir de conclusão do
próprio partido, já foi alterada. Na Comissão Executiva Nacional não existem mais
membros da família, conforme a seguir:

^iii

Cargo
Presidente
10 - Vice-Presidente
2° - Vice-Presidente
3° - Vice-Presidente
4° - Vice-Presidente
Secretário

Nome do ocupante
Daniel Sampaio Tounnho
Ciro Tiziani Moura
Anselmo José Gomes Domingos
Edivaldo de Holanda Braga
Cicio Gaspar de Sá Freire
Paulo Victor Queiroz de Souza

Secretário-Geral

Rivailton Pinto Veloso da Silva

Tesoureiro

Divino Ornar do Nascimento

Assim, os gastos com passagens aéreas então destinadas a parentes do Presidente
eram inerentes aos CARGOS exercidos, tanto é que atualmente destinados a outras
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pessoas, ocupantes dos mesmos cargos. Isso porque são despesas do CARGO e não das
pessoas que o ocupam. Registre-se que em todas as hipóteses (parentes e não parentes) a
correlação com a finalidade partidária NUNCA foi questionada, eis que provada nos autos.

Pois bem, embora a manifestação da Asepa e o voto da relatora tenham tratado do
aspecto MORAL, ao efetivamente analisar a regularidade das contas concluíram pela sua
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desaprovação pela irregularidade no valor de R$ 17.096,48 (Asepa), aumentado para R$
32.358,74 no voto vencido da relatora.

VI- CONCLUSÃO

Por todo o exposto, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para:

1. Sanar a contradição em considerar preclusa a DEFESA apresentada na primeira
oportunidade para falar nos autos com advogado constituído e, consequentemente, sanar
a omissão na análise dos documentos de fis. 391 a 465, capazes de afastar as irregularidades
ÍNFIMAS apontadas;

2. Ainda que se entenda não suficientes para suprir as irregularidades, é o caso de sanar a
contradição existente entre o fundamento do voto vencedor (acompanha parecer da Asepa
- desaprovação de R$ 17.096,48) para, considerando o valor ínfimo (0,86%) aprovar as
contas com ressalvas;

3. Subsidiariamente, caso se entenda por manter a desaprovação, que seja afastada a
penalidade de suspensão do fundo partidário, tendo em vista que manifestamente
desproporcional e prejudicial ao cumprimento dos compromissos contratuais formados
pelo partido, inclusive trabalhistas.

Pede deferimento.
Brasília, 22 de junho de 2016.
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recurso pelo Ministério Público Eleitoral em face da decisão de fls. 470-507.
Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, eu(
Aline Yokoy Oliveira, da Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções - COAF, lvre
a presente certidão.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00M000

CERTIDÃO
Certifico que foi publicada a Pauta de Julgamento n° 59/2016, da qual
constaram os Embargos de Declaração na Prestação de Contas n° 71468.2011.6.00.0000, no Diário da Justiça Eletrônico, em 24 de agosto de 2016.
Em 24 de agosto de 2016, eu, Joaquim Josino da Rocha Filho, da
Assessoria de Plenário, lavrei a presente certidão.

JOAQUIM JOSINO DA ROCHA FILHO
Assistente
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
N° 714-68.2011.6.00.0000

Prot. 6.05012016

ORIGEM: BRASÍLIA - DF
JULGADO EM: 25/08/2016 (SESSÃO N°85/2016)

PAUTA: 59/2016-23/08/2016

RELATOR: MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
PRESIDENTE DA SESSÃO: MINISTRO GILMAR MENDES
PROCURADOR-GERAL ELEITORAL: Dr. NICOLAO DINO
SECRETÁRIO: VICTOR DE SOUTO PEREIRA
AUTUAÇÃO

EMBARGANTE
ADVOGADOS

: PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - NACIONAL
: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA E OUTRO

DECISÃO

O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.
Votaram com o Relator a Ministra Luciana Lóssio e os Ministros Luiz Fux, Rosa Weber, Herman
Benjamin e Gilmar Mendes (Presidente). Ausência justificada do Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho.

Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 25 de agosto de 2016.
Í

VICTOR DE OiPEREIRA

As9d(Pinário substituto
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ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
N°714-68.2011.6.00.0000 - CLASSE 25 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Embargante: Partido Trabalhista Cristão (PTC) - Nacional
Advogados: Bruno Rangel Avelino da Silva - OAB: 23067/DF e outro

PARTIDO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRABALHISTA CRISTÃO (PTC). DIRETÓRIO
NACIONAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2010. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
OU CONTRADIÇÃO.
- O tema relativo à preclusão e os critérios adotados para
a fixação da sanção de suspensão de uma quota do
Fundo Partidário foram debatidos e decididos no acórdão
embargado, não restando, portanto, omissão ou
contradição a ser dirimidas.
Embargos de declaração rejeitados.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
BrasíliaZ sto de 2016.

MINIST

HENRIQÚE NEVES DXSILVA - RELATOR

ED-PC n° 714-68.2011.6.00.0000/DF

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, o Partido Trabalhista Cristão (PTC) opôs embargos de
declaração com efeitos modificativos (f Is. 510-526) contra o acórdão desta
Corte que, por maioria, assentou a preclusão da juntada de documentos e
desaprovou parcialmente a sua prestação de contas relativa ao exercício
financeiro de 2010, aplicando-lhe a sanção de suspensão de repasse de
valores do Fundo Partidário pelo período de um mês.
O acórdão embargado tem a seguinte ementa (f Is. 470-471):
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
2010. DESAPROVAÇÃO.
1. Verificadas as contas do Partido Político remanesceram
irregularidades relativas à.' a) não aplicação do percentual do Fundo
Partidário em programas de promoção e difusão da participação
feminina na política; b) repasse de valor ao Diretório Regional de
Sergipe; c) ausência de comprovantes bancários e notas fiscais
referentes às saídas financeiras; d) despesas não nominais ou sem
comprovação relacionadas pelo partido, por meio de fundo de caixa;
e) pagamento de despesas em espécie; f) aquisição de automóvel
por valor abusivo.
2. No processo de prestação de contas, não se admite a análise dos
documentos juntados a destempo, quando o partido foi intimado para
sanar a irregularidade e não o fez tempestivamente. Precedentes.
Ademais, na hipótese, os documentos apresentados
intempestivamente não sanavam as irregularidades, na linha do voto
da relatora.
3. Para a definição do resultado do processo de prestação de contas,
além do percentual que os vícios representam diante do volume
financeiro movimentado, devem ser observadas a qualidade e a
gravidade das impropriedades e das irregularidades verificadas.
4. Contas rejeitadas com determinação de devolução ao erário e um
mês de suspensão do Fundo Partidário,

O embargante alega, em síntese, que:
a) ao contrário do consignado no acórdão, não houve
preclusão consumativa do prazo para a apresentação dos
documentos de fls. 391-465, pois estes foram juntados aos
autos no momento da apresentação da sua defesa prévia, a
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qual foi protocolizada no prazo concedido para a regularização
da representação processual;
b) a defesa prévia foi apresentada antecipadamente ao prazo
que seria oportunizado a posteriori para tal providência, nos
termos do art. 38 da Res.-TSE n° 23.464;
c) houve omissão no acórdão ao deixar de analisar os
documentos apresentados às f Is. 391-465 dos autos, os quais
são aptos a afastar as supostas irregularidades apontadas;
d) há contradição entre a sanção imposta e os fundamentos
do voto vencedor, pois este julgou desaprovadas as contas,
tendo por fundamento valores ínfimos apontados por
irregulares;
e) conforme precedentes desta Corte, as contas devem ser
aprovadas com ressalvas, haja vista as eventuais
irregularidades apontadas na prestação de contas
corresponderem a valores irrisórios em relação aos recursos
movimentados na campanha;
f) é desproporcional a sanção imposta de suspensão, por um
mês, dos recursos do Fundo Partidário, uma vez que esta
representará o montante de R$ 263.593,99, ou seja, quase
nove vezes o valor tido por irregular constatado na sua
prestação de contas;
g) de acordo com precedente deste Tribunal, em situações
análogas, é possível o desconto do valor tido por irregular em
futuros repasses do Fundo Partidário;
h) as supostas falhas apontadas no acórdão recorrido não são
capazes de inviabilizar a fiscalização das contas pela Justiça
Eleitoral.
Requer seja sanada a contradição em considerar preclusa a
defesa apresentada antecipadamente e a omissão em analisar os documentos
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de fis. 391-465 dos autos, os quais são aptos a afastar as supostas
irregularidades apontadas.
Postula, caso não compreenda os documentos apresentados
suficientes a suprir as supostas falhas, que seja sanada a contradição existente
no fundamento do voto vencedor para, considerando o seu valor ínfimo,
aprovar com ressalvas as suas contas.
Pugna, ainda, na hipótese de manutenção da desaprovação
das contas, por que seja afastada a sanção de suspensão de repasse do
Fundo Partidário, haja vista a sua desproporcionalidade.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, os embargos de declaração são tempestivos. O
acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 17.6.2016
(sexta-feira), conforme certidão à fl. 508, e o apelo foi oposto no dia 22.6.2016,
quarta-feira (fl. 510), por advogado habilitado nos autos (procuração à fl. 397).
O embargante aponta que teria havido omissão na análise dos
documentos juntados pelo partido às fls. 391-465, os quais não foram
considerados no julgamento sob o argumento de preclusão da oportunidade de
apresentá-los.
Sustenta que não teria ocorrido preclusão, pois a juntada dos
documentos teria ocorrido no prazo de 15 dias para defesa, nos termos do art.
38 da Res.-TSE n° 23.464. Aduz que, até então, o partido não tinha advogado
constituído nos autos. Assim, somente depois de regularizada a representação
processual, poderia ter início o prazo para a apresentação de defesa.
Defende, então, que não teria havido preclusão, mas, sim,
pronta e imediata atuação do partido, que, no prazo de três dias para a
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regularização processual, se antecipou e já apresentou a defesa antes do
prazo previsto no art. 38 da Res.-TSE n° 23.464.
Não verifico, contudo, a alegada omissão. A possibilidade de
análise dos documentos apresentados com a defesa foi amplamente discutida
e examinada no acórdão embargado, considerando-se intempestiva a sua
apresentação em razão de ter sido dada oportunidade prévia à agremiação
para a regularização das pendências apontadas no parecer inicial da Asepa.
Confiram-se, a propósito, os seguintes trechos dos debates
travados e registrados no acórdão embargado (fis. 497-502):
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Senhor
Presidente, seria mais fácil discutirmos se há ou não preclusão,
porque me parece que, com a devida vênia da eminente relatora,
essa matéria foi mais do que examinada por este Tribunal. Cito
apenas como exemplo o Agravo Regimental no Recurso Especial n°
258-02, em que Sua Excelência trouxe esses mesmos argumentos e
ficou vencida. Houve pedido de vista do Ministro Dias Toifoli, do
Ministro João Otávio de Noronha e eu também pedi vista.
Eu revi o acórdão e verifiquei que a hipótese era que o TRE antes do
julgamento não admitiu juntada de documentos e daí é que veio toda
a questão. Parece-me que o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho
participou desse julgamento no final, sintetizando o que ficou
decidido. O último parágrafo do acórdão:

Existe um prazo para apresentar a documentação e esse prazo
não foi cumprido. A natureza e jurisdicional, não se pode juntar
documento a qualquer tempo. Então, acompanho a divergência
pedindo vênia a eminente relatora.
A primeira indagação que faço a Vossa Excelência: Houve intimação
sobre o fato para que o partido trouxesse os documentos
necessários, ele não os trouxe no tempo adequado e, somente ao
final do processo, já emitido o parecer, é que ele o fez, ou seja, fora
do prazo?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Exato. Mas é
a primeira vez que estamos analisando essa questão em processo
originário.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Com todo
respeito, peço vênia - a matéria já está mais do que decidida pelo
Tribunal em vários precedentes - para entender que há preclusão,
por se tratar de processo jurisdicional.
Assim temos decidido, e cito ainda o Agravo na Prestação de Contas
n° 968-75, do Ministro João Otávio do Noronha:
[ ... ] No processo de prestação de contas, não se admite a
análise dos documentos juntados na fase recursal quando o
partido foi intimado para sanar a irregularidade e não o fez
tempestivamente.
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A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Esse
precedente foi após a inovação da Lei n° 13.16512015?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Estamos
examinando a questão do dispositivo legal que permite que seja
juntado o documento em qualquer momento? Porque a Lei n°
13.16512015 dispõe que poderia ser juntado documento...
Se essa é a análise, então teríamos que examinar a
constitucionalidade do dispositivo. Eu tranquilamente enfrentaria a
inconstitucionalidade, por violência à celeridade, por violência à
segurança jurídica, mas teríamos de ouvir o Ministério Público, as
partes.
Penso que não e necessário, porque temos jurisprudência mais do
que consolidada de que nos processos jurisdicionais a parte é
intimada para produzir suas provas e está sujeita à preclusão.
[...]
O SENHOR MINISTRO TEORI ZA VASCKI: É caso?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): É caso. Ele
teve oportunidade de trazer os documentos antes, como destacado
pela Ministra Maria Thereza e pelo Ministro Henrique Neves, e não o
fez a tempo e modo, e agora, já na fase final, traz esses documentos.
Essa é a hipótese fática.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Se Vossa
Excelência me permite, a interpretação que demos na instrução,
tanto na prestação de contas quanto na de partidos, é que isso se
aplica para a hipótese em que o partido não é intimado sobre
determinada irregularidade. Assim, ele não pode ser surpreendido
por uma decisão, e pode a qualquer momento juntar documentos.
Quando intimado, em processo jurísdicional, ele tem um prazo a
cumprir. Se ele não junta documentos nesse prazo e não justifica a
razão pela qual não o faz, a matéria preclui.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Nesse caso, ele foi
intimado e não apresentou os documentos à época?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Não
apresentou.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Ele dispunha desses
documentos?
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Dispunha.
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: Vossa Excelência está
dando interpretação correta, mas penso que, nesse caso, se ele não
apresentou os documentos na época oportuna, quando intimado, e
veio a apresentar depois, de alguma forma, ele não agiu com a boafé processual que o voto de Vossa Excelência preconiza.
Por essa razão especifica, penso que realmente houve preclusão.

Assim, a matéria relativa à preclusão foi enfrentada no acórdão
embargado, e a maioria concluiu que, vencida a oportunidade dada para a

ií
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agremiação atender à diligência determinada, não seria possível admitir a sua
apresentação tardia junto com a manifestação sobre o parecer final.
Sobre o tema, cabe recordar que - tal como apreciado no
acórdão embargado - é certo que, após o parecer preliminar da Asepa (fls.
332-345), o partido foi intimado "para, no prazo de 20 dias, atender às
diligências apontadas nos itens 25 a 41 e manifestar-se sobre as
considerações descritas nos itens 42 a 43, todos do parecer do órgão técnico",

à f1.349 (despacho à fl. 347 e intimação às f Is. 349-350).
Atendendo ao chamado, o partido compareceu aos autos e
apresentou os esclarecimentos e os documentos que entendeu cabíveis (fls.
352-355 e Anexos 15 a 18).
Desta forma, exauriu-se a oportunidade para a apresentação
de documentos acerca dessas irregularidades, não podendo a posterior
oportunidade de defesa ser utilizada para juntar os documentos que não foram
apresentados no momento oportuno.
Não há, pois, omissão sobre o exame da matéria.
Ademais, conforme ressaltado pela eminente Ministra Luciana
Lóssio - relatora original do feito -, os documentos apresentados tardiamente
não são suficientes para sanar as irregularidades verificadas, conforme
também registrado no acórdão embargado (f Is. 503-504):
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Aprovo e
determino a devolução do valor de R$ 32.358,74, devidamente
atualizado, referente ao somatório das irregularidades.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Nesse valor
é preciso incluir a que Vossa Excelência excluiu, por conta dos
documentos.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Na realidade,
os documentos não sanavam nada. Eu os analisava, mas eles não
sanavam. Eu tinha de trazer isso à discussão para ver se eu poderia
ou não analisar esses documentos. Para saber se eles sanavam, ou
não, alguma irregularidade, eu teria de analisá-los. E, para analisálos, eu teria de trazê-los a discussão.
Há apenas um documento - eram sete pontos trazidos por ele - em
que no primeiro ponto, na página 31, a Asepa apontou como irregular
a quantia de R$ 949,74, por não terem sido comprovadas as
despesas com transporte e viagem. 0 partido apresentou uma guia
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de recolhimento comprovando a devida restituição ao erário da
aludida despesa.
Então, esse era o único documento que, de fato, considerei, porque
estava comprovando uma restituição. Assim, não posso determinar
devolução do que já foi devolvido. Por isso, esse valor final não será
alterado.

Aduz, ainda, o embargante que teria havido contradição entre o
decidido no acórdão embargado e outros precedentes deste Tribunal, haja vista
o reduzido percentual das despesas impugnadas, relativamente ao total dos
recursos movimentados.
Tal irresignação não merece prosperar, pois a contradição
sanável por meio de embargos diz respeito àquela interna ao próprio julgado,
que evidencia desarmonia entre a fundamentação e a conclusão, e não
eventual divergência entre diferentes acórdãos (ED-PC n° 545-81, rei. Mm.
Dias Toffoii; ED-AgR-REspe n° 3450-93, rei. Mm. Nancy Andrighi; ED-AgRREspe n°312-67, rei. Mm. Joaquim Barbosa).
Na espécie, a gravidade e a multiplicidade das irregularidades
foram examinadas no acórdão embargado, concluindo a douta maioria que a
hipótese dos autos ensejava a rejeição parcial das contas. Sobre o tema, ao
votar, asseverei o seguinte (f is. 504-505):
Senhor Presidente, peço vênia a eminente relatora para seguir o
parecer da Asepa, que propõe a desaprovação parcial das contas.
Acredito que as irregularidades foram muitas e ainda ha o aspecto
familiar para o qual não podemos fechar os olhos. Verifico ainda que
esse partido, em janeiro desse ano, recebeu R$ 263 mil de Fundo
Partidário. São aspectos que devem ser considerados.
Então, peço vênia para desaprovar as contas parcialmente,
aplicando a sanção de um mês de suspensão do Fundo Partidário ao
Partido Político.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LOSSIO (relatora): Estou
aprovando com ressalvas, apenas para manter aqui coerência no
que toca ao valor que entendemos irregular. Temos como parâmetro
5% do Fundo Partidário.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA. Como Vossa
Excelência frisou, e está no voto, além dessas glosas determinando
a devolução, ha ainda a questão do Fundo Partidário nos programas
de promoção e difusão da participação das mulheres na política, que
não foi utilizado. E aí são mais 5%. Ha outras impropriedades que
foram lançadas. Eu sempre alego que a questão do percentual não é
um dado objetivo. Não ha um limite numérico que tenhamos de
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seguir exatamente. A qualidade e gravidade das impropriedades e
das irregularidades devem ser consideradas.
Nesse aspecto, peço vênia para desaprovar as contas.

Por oportuno, também merecem ser recordadas as
preocupações externadas pela eminente Ministra Luciana Lóssio e que
constam do acórdão embargado (fls. 484-485):
Nesse contexto, é de causar estranheza que aproximadamente 25%
dos recursos do Fundo Partidário destinados ao PTC (R$
500.000,00) tenham sido gastos com o seu presidente e familiares,
ainda que detentores de funções dentro da agremiação, como
destacado pela Asepa.
Entre essas despesas, contabilizam-se gastos com passagens
aéreas que totalizam R$ 110.467,65 (cento e dez mil quatrocentos e
sessenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e R$ 53.077,95
(cinquenta e três mil e setenta e sete reais e noventa e cinco
centavos) com hospedagens.
Some-se ainda a compra de um veículo ano 200612007 no valor de
R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) de propriedade de Diego
Almeida Tourinho, acrescidos de R$ 5.818,62 (cinco mil, oitocentos e
dezoito reais e sessenta e dois centavos) pagos somente em
manutenção, no mesmo ano de aquisição do bem.
Dos documentos acostados, com relação aos aluguéis pagos
também a Diego Almeida Tourinho, é preciso perquirir se afronta a
moralidade o aluguel de bem imóvel pago com recursos públicos a
parente do presidente da agremiação, além do estranho fato de o
IPTU do referido imóvel se encontrar em nome de terceiros (fl. 45 do
Anexo 16).
Acrescente-se que, entre renumerações e doações para campanha
eleitoral, o valor de R$ 249.235,18 (duzentos e quarenta e nove mil,
duzentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) foi repassado
exclusivamente a Daniel Sampaio Tourinho, presidente do PTC.
Nesse valor, foram ainda computados R$ 12.000,00 (doze mil reais),
pagos mensalmente a título de serviço autônomo (fls. 170-239 do
Anexo 6).
Vale ainda mencionar o fato de que para todos os demais candidatos
ao cargo de Deputado Federal, as eleições de 2010 pelo PTC - 10
candidatos -, foram destinados apenas 5,41% de recursos do Fundo
Partidário, valor este total de R$100.000,00 aproximadamente, ao
passo que para o Presidente do Partido fora destinado R$
147.000,00.
Ademais, embora já tenha me manifestado pela possibilidade de
remuneração dos dirigentes partidários, desde que observado o
limite legalmente estabelecido, o que observo, na espécie, é o
vultoso valor destinado ao presidente e seus familiares.
Causa-me também preocupação a real destinação do Fundo
Partidário, tendo em vista o repasse de R$ 399.833, 18 (trezentos e
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noventa e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e dezoito
centavos) ao então extinto Instituto de Estudos Políticos São Paulo.
Isso porque o referido instituto teve seu patrimônio transferido à
Fundação Conceição Tourinho (fls. 23-24 do Anexo 14), tendo esta 7
(sete) membros com sobrenome Tourinho, os quais, salvo melhor
juízo, aparentam ser, além do Presidente, seus parentes, fato este
não refutado pelo Partido: Daniel Sampaio Tourinho (Presidente);
Diego Almeida Tourinho (Conselheiro Membro); Daniel de Almeida
Tourinho (Conselheiro Membro); Ignez Sampaio Tourinho
(Conselheiro Suplente); Vera Lúcia Sampaio Tourinho (Conselheiro
Suplente); Túlio Ramiro Sampaio Tourinho (Presidente da Diretoria
Executiva); e Fernando Tourinho Ribeiro de Souza Filho (Conselheiro
Fiscal) (fls. 5-22 do Anexo 16).

Assim, a sanção imposta ao partido político - no patamar
mínimo de suspensão das quotas do Fundo Partidário, com expressa
referência ao valor atualmente percebido pela agremiação -. está devidamente
justificada no acórdão embargado, diante das graves irregularidades e das
impropriedades que foram verificadas e registradas.
A revisão dos critérios que levaram a maioria deste Tribunal a
fixar sanção da quota do partido implicaria novo julgamento da causa, o que
não condiz com o recurso dos embargos de declaração.
Por fim, no que tange à alegada contradição atinente ao valor
do ressarcimento ao erário, ressalto que o voto por mim proferido adotou o
parecer da Asepa apenas no que tange à conclusão do julgamento pela
desaprovação parcial das contas e à consequente imposição de sanção de
suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário pelo prazo de
um mês, sem, no entanto, dissentir dos valores indicados no voto da relatora
originária a título de recomposição ao erário. Essa questão ficou bem elucidada
no seguinte trecho do acórdão embargado (f Is. 504-505):
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Senhor
Presidente, peço vênia à eminente relatora para seguir o parecer da
Asepa, q ue propõe a desaprovação parcial das contas.
Acredito que as irregularidades foram muitas e ainda há o aspecto
familiar para o qual não podemos fechar os olhos. Verifico ainda que
esse partido, em janeiro desse ano, recebeu R$ 263 mil de Fundo
Partidário. São aspectos que devem ser considerados.
Então, peço vênia para desaprovar as contas parcialmente,
aplicando a sanção de um mês de suspensão do Fundo Partidário ao
Partido Político.
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A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO (relatora): Estou
aprovando com ressalvas, apenas para manter aqui coerência no
que toca ao valor que entendemos irregular. Temos como parâmetro
5% do Fundo Partidário.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA: Como Vossa
Excelência frisou, e está no voto, além dessas glosas
determinando a devolução, há ainda a questão do Fundo Partidário
nos programas de promoção e difusão da participação das mulheres
na política, que não foi utilizado. E aí são mais 5%. Há outras
impropriedades que foram lançadas. Eu sempre alego que a questão
do percentual não é um dado objetivo. Não há um limite numérico
que tenhamos de seguir exatamente. A qualidade e gravidade das
impropriedades e das irregularidades devem ser consideradas.
Nesse aspecto, peço vênia para desaprovar as contas.

Na espécie, não vislumbro os vícios apontados nos embargos
de declaração, pois as questões indicadas foram suficientemente enfrentadas e
decididas no acórdão embargado, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte.
Por essas razões, voto no sentido de conhecer dos
embargos de declaração opostos pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC) e
rejeitá-los.
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MATÉRIA DE FATO

O DOUTOR BRUNO RANGEL (advogado): Senhor Presidente,
apenas uma questão de ordem. O montante total é R$ 32.000,00 (trinta e dois
mil reais).
Então, a suspensão de um mês de Fundo Partidário do partido,
que recebe hoje em torno de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais),
parece extremamente desproporcional e contrário ao pacífico entendimento
desta Corte.

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, exatamente nesse ponto defendido pelo ilustre
advogado, afirmo que não há omissão.
Esse caso consiste na prestação de contas em que mais de
25% do Fundo Partidário foi utilizado - ainda que de forma lícita, ou não, isso
será apurado nos meios próprios - para distribuição de salário e contribuição
para a campanha da família do presidente do partido, numa fundação em que,
pelo menos, sete membros têm o sobrenome do presidente.
Todos esses fatos foram considerados no acórdão, o que levou
à desaprovação das contas.
Considerada essa gravidade, o Tribunal entendeu que é
suficiente, para o caso concreto, a aplicação mínima de um mês.

4
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EXTRATO DA ATA
/
ED-PC n° 714-68.2011.6.00.0000/DF. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Embargante: Partido Trabalhista Cristão (PTC) Nacional (Advogados: Bruno Rangel Avelino da Silva - OAB: 23067/DE e
outro).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Gilmar Mendes. Presentes as
Ministras Rosa Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Luiz Eux, Herman
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 25.8.2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000 - DF
CERTIDÃO

Certifico que o acórdão de fis. 533-545 foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico de 9.9.2016.
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezes
Jurandir Pinto da Silva Filho, da Coordenadoria de Acórdãos e Resol
COAR E, lavrei a presente certidão.

L

.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000 - DF

TERMO DE JUNTADA

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, junto
a estes autos o(s) documento(s) protocolado(s) sob o(s) n° (s) 8.317/2016, que
segue(m).
Eu,andir Pinto da Silva Filho, da Coordenadoria de Acórdãos e
Resoluçõ
COARE lavrei este termo.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
8.31712016
14I09/2016-11:4

/:.

RANGEL FERREIRA
Advogados
EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO HENRIQUE NEVES RELATOR 1
PC n.° 714-68 JUNTO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE
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Prestação de Contas n.° 714-68

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, vem, respeitosamente à
presença de V. Exa., opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ao v. acórdão de fis., para esclarecimento quanto à forma de execução do julgado.

1— Da tempestividade

O acórdão embargado foi publicado no dia 09.09.16 (sexta) iniciando-se a
contagem no dia 12.09.16 (segunda), findando-se o prazo de três dias em 14,09.16
(quarta). Portanto, são tempestivos os presentes Embargos de Declaração.

•

RANGEL FERREIRA
Advogados

(f4t

II - Da necessidade de esclarecimento

Como se observa, o acórdão embargado manteve a desaprovação parcial das
contas e aplicou pena de suspensão de 1 (um) mês do fundo partidário destinado ao
PTC. Ocorre que as contas parcialmente desaprovadas referem-se ao exercício de
2010, quando o valor mensal do fundo partidário destinado ao PTC era menor do que
o atualmente recebido.

Embora não expresso no acórdão embargado, o TSE possui entendimento
consolidado no sentido de que a sanção de desaprovação deve considerar os valores
recebidos pelo partido durante o exercício financeiro a que se refere o processo e não
os valores atuais. Vejamos:

Prestação de contas anual. Partido Trabalhista do Brasil (PT do B).
Exercício financeiro de 2006. 1. Verificadas a ausência de comprovação
fiscal e a impossibilidade de aferição da destinação de verbas
originárias do Fundo Partidário, impõe-se a desaprovação total das
contas da agremiação. 2. A abertura de conta bancária para a
movimentação dos recursos do Fundo Partidário é exigida pelo art. 40
da Res.-TSE no 21.841, e a sua falta consubstancia irregularidade
insanável. 3. A ausência de esclarecimento sobre as divergências entre o
total das despesas efetuadas, conforme consta no Demonstrativo de
Receitas e Despesas, e o somatório da movimentação de débitos
registrados nos extratos bancários impede o efetivo controle da
movimentação financeira do partido e, consequentemente, da correta
aplicação dos recursos do Fundo Partidário, conforme as diretrizes
estabelecidas no art. 44 da Lei n° 9.096/95. Desaprovação total da
prestação de contas, com determinação de desconto, na próxima
quota mensal a ser repassada do Fundo Partidário, da quantia..

1
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Advogados

rece
DE 2006. (Petição n° 2659, Acórdão de 02/10/2013, Relator(a) Mm.
HENRIQUE NEVES DA SILVA, Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico, Tomo 206, Data 25/10/2013, Página 57)

Em sentido semelhante, mas em maior extensão - já que nem mesmo a
suspensão do fundo foi aplicada, somente o desconto dos valores considerados
irregulares - foi o julgado abaixo:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB). EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2009. DESAPROVAÇÃO PARCIAL. 1. Verificada a
impossibilidade de aferição do correto emprego de verbas originárias
do Fundo Partidário, em razão da insuficiência dos documentos
apresentados, impõe-se a desaprovação das contas partidárias. 2. Nos
termos do arts. 28, IV, e 29, II, da Res.-TSE n o 21.841, a suspensão dos
repasses dos valores relativos ao Fundo Partidário pelo diretório
nacional ao ente regional deve ocorrer a partir da publicação da decisão
regional que rejeitou as referidas contas. Precedente: Prestação de
Contas n° 21, rel. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 26.9.2014; Pet no 2.712,
rel. Min. Arnaldo Versiani, DJ de 10.12.2007. 3. Havendo comunicação
pelo Tribunal Regional Eleitoral e regular intimação do diretório
regional que teve as contas rejeitadas, não pode o órgão nacional da
agremiação partidária alegar desconhecimento para descumprir a
determinação da Justiça Eleitoral de suspensão dos repasses das quotas
do Fundo Partidário. 4. "E entendimento deste Tribunal Superior que o
pagamento de juros e multas cíveis, devidos em decorrência de
obrigações não satisfeitas, não se subsume ao comando normativo
contido no inciso 1 do art. 44 da Lei n° 9.096/95, sendo, portanto, defeso
utilizar as verbas do Fundo Partidário para o cumprimento desse fim"
(PC n° 978-22, rei. Min. Laurita Vaz, redator para o acórdão Mm. Dias
Toifoli, DJe de 14.11.2014). 5. Nos termos do § 2° do art. 80 da Res.TSE no 21.841, cabe ao diretório nacional dos partidos políticos a
consolidação das informações referentes aos gastos com pessoal. A
recusa em fornecer os dados solicitados, mesmo depois de reiteradas
oportunidades, constitui falha grave, que obsta a correta análise das
contas por esta Corte Superior.

(FIs_J_
RANGEI, FE RREIRA
Advogados
6. O partido político não pode se negar a fornecer integralmente os
documentos cópias de contratos e relatórios solicitados pela unidade
técnica, sob pena de se frustrar a atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral. 7. A determinação de devolução ao erário, prevista no art. 34
da Res.-TSE no 21.841, decorre da natureza pública dos recursos que
constituem o Fundo Partidário e independe da sorte do processo de
prestação de contas. 8. Hipótese Em Que E Razoável E Proporcional
A Sanção De Desconto Do Valor Correspondente As_
Irregularidades Do Primeiro Duodécimo A Ser Pago A Agremiação
Partidária Após O Trânsito Em Julgado. Inteligência Do Art. 32A
30, Da Lei N° 9.096/95. Prestação de contas do PSDB referente ao
exercício financeiro de 2009 desaprovada parcialmente. (Prestação de
Contas n° 97907, Acórdão de 14/04/2015, Relator(a) Min. ADMAR
GONZAGA NETO, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 96, Data 22/05/2015, Página 13/14)
Note-se por este último julgado que o TSE já vinha entendendo em alguns
casos, mesmo antes da lei 13.165/15, que a razoabilidade e proporcionalidade
demandavam o desconto apenas dos valores desaprovados e não a suspensão do
fundo.

Neste caso, uma vez mantida a suspensão do fundo, requer-se o conhecimento
e provimento dos presentes Embargos de Declaração para que seja aplicada a
suspensão de um mês, tomando como referência o valor recebido pelo PTC no
exercício financeiro de 2010 e não os recebidos quando da execução, tal como
entendimento da PC 2659.

Pede deferimento.
Brasilia, 14 de setembro d
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000- DF
TERMO DE INTIMAÇÃO COM VISTA DOS AUTOS
Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis,
entrego estes autos ao Ministério Público Eleitoral, para intimação pessoal da
decisão de fls. 533-545, nos termos do art. 18, II, h, da Lei Complementar n.° 75/93.
/
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000 - DF
CERTIDÃO
Certifico que decorreu o prazo legal em 19.9.2016 sem interposição de recurso
pelo Ministério Público Eleitoral em face da decisão de fls. 533-545.
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, eu, Jujandir
Pinto da Silva Filho, da Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções - COAR/lavrei a
presente certidão.

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, faço estes
autos conclusos ao Exmo. Sr. MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA.

\\

ANDRÉA
Coodenadok
Gabinete

'ILVA
e Resoluções

LEN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE PLENÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO

Certifico que foi publicada a Pauta de Julgamento n° 88/2016, da qual
constaram os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Prestação de
Contas n° 714-68.2011.6.00.0000, no Diário da Justiça Eletrônico, em 10 de outubro de
2016.
Em 10 de outubro de 2016, eu, Tania Maria Borges Galdino, da Assessoria
de Plenário, lavrei a presente certidão.

TANIA MARIA BORGES GALDINO
Analista Judiciário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE PLENÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

CERTIDÃO
Certifico que foi publicada a Pauta de Julgamento n° 119/2016, da
qual constaram os Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na
Prestação de Contas n° 714-68.2011.6.00.0000, no Diário da Justiça Eletrônico, em 05
de dezembro de 2016.
Em 05 de dezembro de 2016, eu, Tania Maria Borges Galdino, da
Assessoria de Plenário, lavrei a presente certidão.

TANIA MAR ORGES GALDINO
Analista Judiciário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASPLEN

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na
Prestação de Contas N°714-68.2011.6.00.0000

Prot. 8.31 7/2016

ORIGEM: BRASÍLIA - DF
PAUTA: n°119/2016 (05/12/2016)

JULGADO EM: 06/12/2016 (SESSÃO N°142/2016)

RELATOR(A): MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
PRESIDENTE DA SESSÃO: MINISTRO LUIZ FUX
PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a). NICOLAO DINO
SECRETÁRIO(A): VICTOR DE SOUTO PEREIRA
AUTUAÇÃO

EMBARGANTE
ADVOGADOS

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO (PTC) - NACIONAL
: BRUNO RANGEL AVELINO DA SILVA e Outro

DECISÃO

O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator. Votaram com o Relator as Ministras Luciana Lóssio e Rosa Weber, e os Ministros Teori
Zavascki, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Luiz Fux (Presidente).

Por ser verdade, firmo a presente.
Brasília, 6 de dezembro de 2016.

VICTOR DE SÇMJTO PEREIRA

Assessor de-Plenário substituto

o
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ACÓRDÃO
20s EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
N° 714-68.2011.6.00.0000 - CLASSE 25— BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Embargante: Partido Trabalhista Cristão (PTC) - Nacional
Advogados: Bruno Rangel Avelino da Silva - OAB: 23067/DF e outro

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO (PTC). AUSÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
- Os segundos embargos de declaração somente são
cabíveis para sanar omissão, contradição e obscuridade
do acórdão em relação aos primeiros embargos de
declaração, o que não é evidenciado na espécie.
Embargos de declaração não conhecidos.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nos termos do
voto do relator.
Brasília, 6 de ezembro de 2016.

MINI RO HENFÍQUE NEVES A SILVA - RELATOR

/
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA:
Senhor Presidente, trata-se de segundos embargos de declaração opostos
pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC) (fls. 548-551) contra o acórdão deste
Tribunal (fis. 533-543) que rejeitou os primeiros embargos de declaração, à
unanimidade, em relação ao acórdão anterior que, por maioria, assentou a
preclusão da juntada de documentos e desaprovou parcialmente a prestação
de contas relativa ao exercício financeiro de 2010, aplicando a sanção de
suspensão de repasse de valores do Fundo Partidário pelo período de um
mês.
O acórdão embargado tem a seguinte ementa (fl. 533):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTIDO TRABALHISTA
CRISTÃO (PTC). DIRETÓRIO NACIONAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2010. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
- O tema relativo à preclusão e os critérios adotados para a fixação
da sanção de suspensão de uma quota do Fundo Partidário foram
debatidos e decididos no acórdão embargado, não restando,
portanto, omissão ou contradição a ser dirimidas.
Embargos de declaração rejeitados.
O embargante alega, em síntese, que:
a) há entendimento desta Corte Superior no sentido de que a
sanção de desaprovação das contas do partido deve considerar os valores
recebidos durante o exercício financeiro a que se refere, e não os valores
atuais do repasse do Fundo Partidário;
b) há julgados, de minha relatoria (Pet n° 26-59), em que
houve determinação de desconto, na próxima quota mensal do Fundo
Partidário, da quantia anteriormente repassada cujo emprego não foi
regularmente comprovado, bem como da relatoria do Ministro Admar Gonzaga
Neto (PC n° 979-07), no qual foi assentado que, mesmo antes da
Lei n° 13.16512015, a razoabilidade e a proporcionalidade permitem o desconto o
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apenas dos valores desaprovados, e não a suspensão do repasse mensal do,
Fundo Partidário.
Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de
declaração, a fim de que a suspensão de um mês do valor do repasse do
Fundo Partidário tenha como parâmetro o valor recebido no exercício
financeiro de 2010.
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, os embargos de declaração são tempestivos. O
acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 9.9.2016
(sexta-feira), conforme certidão à fl. 546, e o apelo foi oposto no dia 14.9.2016,
quarta-feira (fl. 548), por advogado habilitado nos autos (procuração à fl. 397).
A pretexto de aclarar o acórdão, os embargantes pretendem,
na verdade, rediscutir a severidade da sanção imposta.
Contudo, além de os embargos de declaração não serem o
recurso apropriado para veicular tal desiderato, observo que essa questão foi
expressamente apreciada no acórdão embargado, tendo sido externadas as
razões que levaram à aplicação da sanção.
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da intervenção do
advogado e do esclarecimento do relator registrado no acórdão embargado
(fl. 544):
O DOUTOR BRUNO RANGEL (advogado): Senhor Presidente,
apenas uma questão de ordem. O montante total é R$ 32.000,00
(trinta e dois mil reais).
Então, a suspensão de um mês de Fundo Partidário do partido, que
recebe hoje em torno de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil
reais), parece extremamente desproporcional e contrário ao pacífico
entendimento desta Corte.

4
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O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA (rela
Senhor Presidente, exatamente nesse ponto defendido pelo ilu
advogado, afirmo que não há omissão.
Esse caso consiste na prestação de contas em que mais de 25% do
Fundo Partidário foi utilizado - ainda que de forma lícita, ou não, isso
será apurado nos meios próprios - para distribuição de salário e
contribuição para a campanha da família do presidente do partido,
numa fundação em que, pelo menos, sete membros têm o
sobrenome do presidente.
Todos esses fatos foram considerados no acórdão, o que levou à
desaprovação das contas.
Considerada essa gravidade, o Tribunal entendeu que é suficiente,
para o caso concreto, a aplicação mínima de um mês.

Embora o diretório nacional afirme que esta Corte Superior
teria entendimento consolidado no sentido de que a sanção de desaprovação
deve considerar os valores recebidos pelo partido durante o exercício
financeiro a que se refere o processo e não os valores atuais, anoto que, no
caso concreto, concluiu o Tribunal, diante das circunstâncias averiguadas, pela
adequação da reprimenda consistente em um mês de suspensão de repasse
das quotas do fundo partidário (fl. 471).
Assim, a questão tida como omissa foi devidamente
examinada no acórdão embargado, não havendo os vícios apontados nos
embargos de declaração.
Por essas razões, voto no sentido de não conhecer dos
embargos de declaração opostos pelo Partido Trabalhista Cristão (PTC).

VOTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, na espécie, adoto a fundamentação constante no meu voto
proferido no AgR-REspe n° 65-48/RN, nos seguintes termos:
"[ ... ] penso, à luz da nova redação dada pela Lei n°
Lei dos Partidos Políticos, deva ser enfrentada.

13.13512015 à

4
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Na espécie, cuida-se de matéria eminentemente de direito e não
estamos a reexaminar fatos e provas, para verificar a correta
aplicação da sanção ao quadro fático delineado no acórdão
impugnado.
[...
Além disso, tenho, assim, como o Ministro Luiz Fux, que se deve
"repudiar uma visão do processo que eleva filigranas estéreis a um
patamar de importância maior que o próprio direito materia!'.
A finalidade do processo, portanto, é dar efetividade ao direito
material, a teor do que já proclamado por um dos maiores
defensores do próprio processo civil e um dos notáveis idealizadores
do Novo Código de Processo Civil, o eminente Ministro Luiz Fux, no
julgamento do AgR-REspe n° 1281-66/RJ.
Citando ele, na doutrina nacional, os professores Cândido
Dinamarco, José Roberto dos Santos Bedaque e Carlos Alberto
Alvaro de Oliveira, "a doutrina processual vem paulatinamente
adequando os institutos deste ramo do Direito para que cumpram a
sua verdadeira função: a de conferir efetividade aos direitos
materiais".
Justificando a sua posição, acrescentou:
Deveras, o descrédito social gerado em razão de decisões que
se furtam à resolução do mérito por apego exagerado a
questiúnculas procedimentais, sem qualquer fundamento
razoável, gera uma crise de efetividade dos direitos e
compromete, no limite, a sobrevivência dos Poderes
instituídos. Persistindo a orientação formalista, veremos
ressuscitado o regime romano das legis actiones, do purismo
formal excessivo e absoluto desse período, do qual data a
conhecida passagem das Institutas de Gaio (1V11 1), em que se
relata a perda de uma causa em virtude de a parte ter utilizado
o termo "vide" no lugar de "árvore", que era o correto.
Nesta toada, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira observa que o
formalismo excessivo faz com que o seu poder organizador,
ordenador e disciplinador aniquile o próprio direito ou
determine um retardamento irrazoável na solução do litígio.
Nas palavras do saudoso Catedrático da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul, "as formas processuais cogentes não
devem ser consideradas formas eficaciais (Wirkform), mas
formas finalísticas (Zweckform), subordinadas de modo
instrumental às finalidades processuais. Se a finalidade da
prescrição foi atingida na sua essência, sem prejuízo a
interesses dignos de proteção da contra parte, o defeito de
forma não deve prejudicar a parte, mesmo em se tratando de
prescrição de natureza co gente, pois, por razões de equidade
justiça do caso concreto, segundo Radbruch), a essência deve
sobrepujar a forma" (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de.
O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo
excessivo. In: Revista de Processo. São Paulo: RT, n° 137,
p. 7-31, 2006).
[...]
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De efeito, o principio da máxima efetividade das normas
constitucionais, nas lições de Konrad Hesse, (HESSE, Konrad.
Elementos de direito constitucional da República Federal da
Alemanha, p. 68), significa que, "na resolução dos problemas
jurídico-constitucionais, [deve] ser dada a preferência àqueles
pontos de vista que, sob os respectivos pressupostos,
proporcionem às normas da Constituição força de efeito ótima".
E tal compreensão deve ser estendida a fortiori quando se
procede à leitura das disposições de natureza
infraconstitucional concretizadoras dos imperativos magnos,

máxime porque "a principal manifestação da preeminência
normativa da Constituição consiste em que toda a ordem
jurídica deve ser lida à luz dela e passada pelo seu crivo'

(CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MOREIRA, Vital.
Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Ed., 1991,
p. 45). Trata-se do fenômeno, difundido pelo jurista Paulo
Ricardo Schier, de filtragem constitucional (Filtragem
Constitucional. 1999), segundo o qual as normas do
ordenamento jurídico, em geral, e, em nosso caso particular, a
legislação eleitoral, devem ser apreendidas sob a lente dos
vetores constitucionais, de maneira a concretizar os valores
nela albergados.
A Constituição de 1988 foi o estopim de um marco científico,
consistente na difusão da doutrina neoconstitucionalista no
Brasil, cuja metodologia assume a existência de uma conexão
necessária entre direito e moral. No plano teórico, afasta-se o
estatalismo, o legicentrismo e o formalismo interpretativo na
análise do sistema jurídico, e desenvolvem-se mecanismos
para a efetividade dos princípios constitucionais que abarcam
os valores mais caros à nossa sociedade (COMANDUCCI,
Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis
metateórico. Trad. Miguel Carbonell. In lsonomía. Revista de
Teoria y Filosofia dei Derecho, n° 16, 2002). Impossível,
portanto, interpretar as normas processuais eleitorais de modo
desfavorável à consecução do acesso à justiça (CRFB/88,
art. 50, XXXV) e desconectada da necessidade de conferir
aplicabilidade às normas de direito material.
[. .
O formalismo desmesurado ignora, ainda, a boa-fé processual
que se exige de todos os sujeitos do processo, inclusive, e com
maior razão, do Estado-Juiz. Nas palavras de Dinamarco,
"a supervalorização do procedimento, à moda tradicional e sem
destaques para a relação jurídica processual e para o
contraditório, constitui postura metodológica favorável a essa
cegueira ética que não condiz com as fecundas descobertas da
ciência processual nas últimas décadas" (DINAMARCO,
Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 142 ed. São

Paulo: Malheiros, 2009. p. 267).
Nesse contexto, em 29 de setembro de 2015, veio ao ordenamento
jurídico pátrio a Lei n° 13.165, que "altera as Leis nos 9.504, de 30 de

setembro de 1997, 9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737,
de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para reduzir os custos das
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campanhas eleitorais, simplificar a administração dos
Políticos e incentivar a participação feminina".
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A referida lei, ao promover alterações na Lei n° 9.096/95 e na
Lei n o 9.504/97, trouxe à baila um novo regime de arrecadação de
recursos pelos partidos políticos, mormente no que se refere às
campanhas eleitorais.
A revogação do art. 81 da Lei n° 9.5041971 deu-se em consonância
com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que na sessão
de 17.9.2015, por maioria e nos termos do voto do ministro relator,
Luiz Fux, "julgou procedente em parte o pedido formulado na Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4650 para declarar a
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as
contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais'2.
Assim, nesta sistemática atual, o Fundo Partidário torna-se a
principal fonte de recursos financeiros para manutenção dos partidos
políticos.
Talvez, por esse motivo, o Congresso Nacional, na Lei Orçamentária
n° 13.115/2015, tenha triplicado os recursos financeiros destinados à
composição do Fundo Partidário, que "passou de R$ 289,6 milhões
(dotação inicial prevista no projeto) para R$ 867,6 milhões", que em
2014, por exemplo, distribuiu R$ 371,9 milhões"3.
As demais fontes de recursos financeiros para os partidos políticos,
em razão de seu caráter facultativo, não podem ser efetivamente
consideradas como naturalmente garantidas, e, fazendo minhas as
palavras do Ministro Gilmar Mendes, porquanto é consabido que a
doação de pessoa física não é tradição no sistema eleitoral
brasileiro.
Corroborando essa tese, o próprio relator da ADI n° 4650/DF,
Ministro Luiz Fux, asseverou, em seu voto, que:
Deveras, as pessoas jurídicas são as grandes protagonistas no
financiamento das campanhas eleitorais, respondendo pela
absoluta maioria das doações. E os dados a este respeito são
bastante eloquentes. De acordo com a substanciosa petição
apresentada pela entidade Clínica de Direitos Fundamentais da
prestigiada Faculdade de Direito da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro - Clínica UERJ Direitos, nas eleições de 2012,
por exemplo, as pessoas naturais doaram pouco menos de 5%
dos recursos. Mesmo entre as pessoas jurídicas existe uma
1
Lei no 9.504197.
Art. 81. As doações e contribuições de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais poderão ser feitas a partir do
registro dos comitês financeiros dos partidos ou coligações.
§ 1° As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a dois por cento do faturamento bruto do ano
anterior à eleição.
§ 2 0 A doação de quantia acima do limite fixado neste artigo sujeita a pessoa jurídica ao pagamento de multa no valor
de cinco a dez vezes a quantia em excesso.
§ 3° Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica que ultrapassar o limite fixado no § 1 0 estará
sujeita à proibição de participar de licitações públicas e de celebrar contratos com o Poder Público pelo período de
cinco anos, por determinação da Justiça Eleitoral, em processo no qual seja assegurada ampla defesa.
§ 40
As representações propostas objetivando a aplicação das sanções previstas nos § 2 0 e 3° observarão o rito
previsto no art. 22 da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990, e o prazo de recurso contra as decisões
proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial.
2
Fonte: Notícias STF, sitio do Supremo Tribunal Federal na internet.
Fonte: Câmara Notícias, sítio da Câmara dos Deputados na internet.

20s ED-PC n° 714-68.2011.6.00.0000/DF

forte concentração entre os principais doadores. No pleito de
2010, por exemplo, apenas 1% dos doadores, o equivalente a
191 empresas, foi responsável por 61% do montante doado.
Não bastasse, os dez principais financiadores — em geral
construtoras, bancos e indústria — contribuíram com
aproximadamente 22% do total arrecadado (Fonte: Instituto
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social e Transparency
International, em estudo intitulado A responsabilidade das
empresas no processo eleitoral, 2012, p. 34).
Reconheceu, ainda, em seu voto, a dependência — dos partidos
políticos — dos recursos financeiros do Fundo Partidário, nestes
termos:
Ademais, penso que a opção por excluir o financiamento por
pessoas jurídicas não ensejará consequências sistêmicas
sobre a arrecadação de recursos, seja porque se mantém o
acesso aos recursos do fundo partidário e à propaganda
eleitoral gratuita, seja porque persistiria o financiamento por
pessoas naturais. Perfilhando similar entendimento, cumpre
registrar a precisa ponderação da Clínica UERJ Direitos e do
Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais, segundo a
qual
"( ... ) a exclusão da possibilidade de pessoas jurídicas doarem a
campanhas não terá qualquer efeito adverso sobre a
arrecadação dos fundos por parte dos candidatos. De um lado,
todos os partidos têm acesso ao fundo partidário e ao horário
eleitoral gratuito nos veículos de telecomunicação, que já
proporcionam aos partidos e candidatos meios suficientes para
promoverem suas campanhas. De outro, como as pessoas
físicas ainda poderão efetuar contribuições a campanhas
políticas, o efeito da restrição às doações de pessoas jurídicas
será meramente o de exigir que os candidatos angariem
fundos de um número maior de indivíduos".
De tão relevante é a garantia de subsistência mínima dos partidos
políticos — como entes de expressão da soberania popular—, que a
própria Constituição Federal afiançou no § 31 do seu art. 17, o seu
"direito a recursos do Fundo Partidário".
Daí porque a aplicação de sanção às agremiações partidárias deve
levar em conta a nova situação, na qual os recursos do Fundo
Partidário se confundem com a própria sobrevivência econômica dos
partidos; cabendo, neste momento, uma interpretação mais
consentânea com o objetivo da Constituição, de sorte a efetivar o
comando do caput de seu art. 17: "é livre a criação, fusão,
incorporação e extinção de partidos políticos".
Consoante doutrina do eminente Ministro Gilmar Mendes 4 , "os
partidos políticos são importantes instituições na formação da
vontade política" e "exercem uma função de mediação entre o povo
e o Estado no processo de formação da vontade política,
especialmente no que concerne ao processo eleitora!'.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. curso de Direito constitucional. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 722.
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Em outras palavras, o partido político é instituição de assento
constitucional, cujo objetivo é dar efetividade à soberania popular e à
consolidação da própria democracia: pilares do estado democrático
de direito.
A sua preservação, do ponto de vista econômico, deve ser, por isso,
garantida.
Passo à análise do agravo regimental sob a ótica da aplicação da
sanção, à luz da Lei n° 13.165/2015.
A nova redação do caput do art. 37 da Lei n° 9.096195, dada pela Lei
n° 13.16512015, dispõe que "a desaprovação das contas do partido
implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância
apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por
cento)' em substituição à anterior, in verbis:
Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação
total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei.
[ ... 1
30 A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do
§
Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da
prestação de contas de partido, deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser
repassado, da importância apontada como irregular, não
podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal
competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.
Conquanto se entenda, obviamente, que as leis, "em face do
caráter prospectivo de que se revestem, devem, ordinariamente,
dispor para o futuro", "o sistema jurídico-constitucional brasileiro,
contudo, não assentou, como postulado absoluto, incondicional e
inderrogável o princípio da irretroatividade" (STF-ADI-MC
n° 605-3/DF, Rei. Min. Celso de Mello, de 23.10.91).
No citado julgado, o Ministro Celso de Mello afirma que "o princípio
da irretroatividade somente condiciona a atividade jurídica do Estado
nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem
a inibir a ação do Poder Público eventualmente configuradora de
restrição gravosa (a) ao status libertatis da pessoa (CF, art. 5. XL),
(b) ao status subjectionais do contribuinte em matéria tributária
(CF, art. 150, III, a) e (c) à segurança jurídica no domínio das
relações sociais (CF, art. 5., XXX VI)".
Para concluir que, "na medida em que a retroprojeção normativa da
lei não gere e nem produza os gravames referidos, nada impede que
o Estado edite e prescreva atos normativos com efeito retroativo".
Isso não quer dizer que as leis devam retroagir apenas quando a
retroatividade conste expressamente do referido texto legal.
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Nessa linha de raciocínio, no julgamento do Recurso Especial
n o 1 1 53.083/MT 5 , a então redatora designada para lavrar o acórdão,
Ministra Regina Helena Costa, asseverou:
Em meu entender, a retroação da lei mais benéfica é um
princípio geral do Direito Sancionatório, e não apenas do Direito
Penal.

4

'O

Quando uma lei é alterada, significa que o Direito está
aperfeiçoando-se, evoluindo, em busca de soluções mais próximas
do pensamento e anseios da sociedade. Desse modo, se a lei
superveniente deixa de considerar como infração um fato
anteriormente assim considerado, ou minimiza uma sanção aplicada
a uma conduta infracional já prevista, entendo que tal norma deva
retroagir para beneficiar o infrator.
Constato, portanto, ser possível extrair do art. 50, XL, da Constituição

da República princípio implícito do Direito Sancionatório, qual seja: a

lei mais benéfica retroage. Isso porque, se até no caso de sanção
penal, que é a mais grave das punições, a Lei Maior determina a
retroação da lei mais benéfica, com razão é cabível a
retroatividade da lei no caso de sanções menos graves, como a
administrativa.
Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte Superior:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. ABANDONO
DE CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE REVISÃO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 1° DA
LEI 1.508/67, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ANISTIA
DAS FALTAS. PAD ENCONTRADO APÓS O PEDIDO DE
REVISÃO DA PENA DEMISSIONAL. FATO NOVO. REVISÃO
DA PUNIÇÃO. AÇÃO

RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. Na esfera administrativa, as anistias concedidas por normas
jurídicas devem ter a interpretação mais ampla e benéfica
possível, para atingir, de maneira adequada, eficaz e completa,
os direitos do Servidor Público que tutela.
2. Os Decretos de anistia, os de indulto, o perdão do ofendido
e outros benefícios, embora envolvam concessões ou favores
e, portanto, se enquadrem na figura jurídica de privilégios, não
suportam exegese estrita, sobretudo se não se interpretam de
modo a que venham causar prejuízo. Assim se entende, por
incumbir ao hermeneuta atribuir à regra positiva o sentido que
dá maior eficácia à mesma, relativamente ao motivo que a
ditou, e ao fim colimado, bem como aos princípios seus e da
legislação em geral (Maximiliano in Hermenêutica e Aplicação
do Direito, Forense, Rio de Janeiro, 1985, p. 250).
3. No caso, a pena de demissão foi aplicada em 17.04.67 por
ter o Servidor faltado ao serviço por 30 dias, sendo que a
Legislação Estadual vigente à época prescrevia tal pena para
STJ-REsp no 1.153.083/MT, Rei. Mm. Sérgio Kukina, redatora para o acórdão: Mm. Regina Helena Costa
DJede 19.11.2014.

L^^1
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esses casos. Entretanto, em 03.11.67 foi editada a Lei 1.508,
do Estado do Rio de Janeiro, q ue anistiou as faltas do

Servidores Estaduais até o limite de 30 dias. Tal norma inovou
a realidade iurídica até então vigente e alterou o patrimônio
lurídico do Servidor que, beneficiado pela anistia, não poderia
mais ter sido alcançado pela pena de demissão. Considerando
o princípios do Direito Sancionador, a novatio le qis in meilius
deve retroagir para favorecer o apenado.
4. Ademais, a Administração Pública não trouxe aos autos
qualquer prova que afirme qual o lapso temporal de ausência
do Servidor, para confirmar a tese da justa demissão. Destarte,
continua a se negar à análise do mérito da decisão do
Processo Disciplinar, fato inadmissível aos olhos da Justiça.
Por isso, a certidão, que atesta a ausência do Servidor público
por não mais de 30 dias consecutivos do local de trabalho,
acostada nos autos do Processo Administrativo Disciplinar,
encontrado na Repartição Pública após a impetração, constitui
documento novo, para os fins do art. 485, VII do CPC.
5.Ação Rescisória julgada procedente.
(AR 1.3041RJ, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Rei. p/ Acórdão Ministro NAPOLEAO NUNES MAIA
FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/05/2008,
DJe 26/08/2008, destaque meu).
Por outro lado, concordo com o Senhor Ministro Sérgio Kukina
em não adotar a fundamentação apresentada na sentença e
no acórdão do Tribunal de origem. Entendo deva aplicar a lei
mais benéfica, não com base na aplicação analógica do
art. 106 do Código Tributário Nacional, mas com fundamento
no princípio implícito da retroatividade da lei mais benéfica,
extraído do art. 5 0, XL, da Constituição da República,
pertinente ao Direito Sancionatório, bem como afastar a multa
aplicada com base no art. 538, parágrafo único, do Código de
Processo Civil, nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro
Relator. (Grifei)
O julgado citado recebeu a seguinte ementa:
ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PODER DE
POLÍCIA. SUNAB. MULTA ADMINISTRATIVA.
RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. POSSIBILIDADE.
ART. 50, XL, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIO
DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AFASTADA A APLICAÇÃO DA
MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. O art. 51, XL, da Constituição da República prevê a
possibilidade de retroatividade da lei penal, sendo cabível
extrair-se do dispositivo constitucional princípio implícito do
Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica
retroage. Precedente.
II. Afastado o fundamento da aplicação analógica do art. 106
do Código Tributário Nacional, bem como a multa aplicada com
base no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. \\AJ
Recurso especial parcialmente provido
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21
Assim, sendo a retroação da lei mais benéfica um princípio geral do
Direito Sancionatório, cabe ao operador do direito dar-lhe a máxima
efetividade, dispensado o legislador de dizer o óbvio.
Com efeito, a regra de regência do direito material pela lei vigente no
tempo do fato (princípio tempus regit actum) sofre temperamento
quando se está diante de sucessão de normas sancionadoras, ainda
que a penalidade não assuma o caráter criminal, ou seja, mesmo
que se trate de norma intimidadora de natureza administrativa,
tributária ou eleitoral.
É que as normas limitadoras, independentemente do ramo do direito
em que se insiram, atingem a esfera individual dos titulares de
direitos subjetivos e somente se justificam pelo critério legislativo de
proteção a bens jurídicos.
Naturalmente, a existência e os limites da sanção devem ser
contemporâneos à data de sua imposição, ou seja, somente se
legitima a incidência da sanção que revele o grau máximo de
reprovabilidade considerado na data de sua aplicação, sob pena de,
em se admitindo a incidência de uma sanção maior que aquela
atualmente vigente, a pretexto de a conduta haver sido considerada
mais grave pela legislação da data do fato, a invasão na seara
individual evidenciar-se desproporcional.
Com efeito, vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do
tempus regit actum como regra, mas, preservado o direito adquirido
do indivíduo, como assentado no art. 50, XXXVI, da Constituição
Federal, nada obsta a retroação da lei que venha favorecer-lhe. Ao
contrário, parece-me que a incidência retroativa da norma mais
favorável é medida que assegura a coerência entre a sanção
aplicada e o grau de reprovabilidade do fato ilícito.
Na mesma linha, em âmbito administrativo-tributário, é a previsão do
art. 106, II, alíneas a e c do Código Tributário Nacional.
Com efeito, qualquer sanção, seja administrativa, penal ou eleitoral,
decorre do reconhecimento da relevância do bem jurídico protegido,
a ponto de justificar a invasão da esfera individual para imposição de
penalidade.
Nesse contexto, se o fato praticado sob a vigência de uma lei mais
severa deixa de ser considerado ilícito ou tem o grau de sanção
reduzido por uma lei posterior, isso significa que, em relação ao bem
jurídico que pretendia tutelar, tal penalidade passou a ser
considerada desproporcional aos olhos do ordenamento jurídico.
Do mesmo modo, a aplicação da penalidade definida em lei anterior
mais gravosa revela-se igualmente desarrazoada e desproporcional,
salvo se houver circunstância especial que distinga o fato praticado
sob a vigência da lei mais grave a justificar a proporcionalidade da
sanção então prevista, mesmo com a superveniência da lei mais
benéfica.
Não sendo esse o caso, a lei posterior mais favorável deve ser
aplicada aos fatos anteriores à sua vigência, ainda que se trate de
ilícito administrativo, tal qual a hipótese dos autos, cujos fatos se
referem às eleições de 2010, cujo processo ainda pende de
julgamento.
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Por fim, se, nos termos da § 11, incluído pela Lei n° 13.16512015, ao
art. 37, "os órgãos partidários poderão apresentar documentos
hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para
sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada
em julgado a decisão que julgar a prestação de contas", com muito

mais razão, cabe aqui apreciar matéria eminentemente de direito,
com vistas a lhe dar a maior efetividade possível.
Do exposto, dou parcial provimento ao agravo regimental, para
reconhecendo a violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, aplicar, na espécie, a sanção do caput do art. 37
da Lei n° 9.096/95: "a sanção de devolução da importância apontada
como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento)".

ESCLARECIMENTO

A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Senhor
Presidente, conversei com o Ministro Henrique Neves e acompanho Sua
Excelência apenas em parte, divergindo nos termos do voto que proferi no
Agravo Regimental no Recurso Especial n° 65-48, julgado em 3 de maio
de 2016, no qual eu e o Ministro Gilmar Mendes ficamos vencidos.
No recurso especial, entendi que, em razão da nova
sistemática trazida pela Lei n° 13.16512015, a qual dispõe que não há mais
doação de pessoas jurídicas para os partidos políticos, o Fundo Partidário
passou a ter representatividade diferenciada na vida dos partidos políticos.
Desse modo, entendo que um mês de Fundo Partidário
em 2010 é bem diferente do valor correspondente a um mês do Fundo
Partidário em 2016, porque hoje há para os partidos políticos apenas a verba
oriunda do Fundo, já que eles não têm mais doação de pessoas jurídicas.
Assim, acompanho o relator apenas em parte.
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Justamente por essa preocupação é que ficou apenas em um mês.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: A minha
divergência é no sentido de ser um mês com base no valor daquela época, e
não no valor atual, pois hoje o Fundo Partidário triplicou.
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EXTRATO DA ATA

20s ED-PC n° 714-68.2011.6.00.0000/DE. Relator: Ministro
Henrique Neves da Silva. Embargante: Partido Trabalhista Cristão (PTC) Nacional (Advogados: Bruno Rangel Avelino da Silva - OAB: 23067/DF e
outro).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu dos
embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Luiz Fux. Presentes as Ministras Rosa
Weber e Luciana Lóssio, os Ministros Teori Zavascki, Herman
Benjamin, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o
Vice-Procurador-Geral Eleitoral, Nicolao Dino.

SESSÃO DE 6.12.2016.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000 - DF

CERTIDÃO
Certifico que o acórdão de fls. 558-571 foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico de 5.4.2017.
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, eu,
Jurandir Pinto da Silva Filho, da 000rdenadoria de Acórdãos e Resoluções
COARE, lavrei a presente certidão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000 - DF

TERMO DE JUNTADA

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, junto a estes
autos o(s) documento(s) protocolado(s) sob o(s) n° (s) 2.825/2017, que segue(m).
Eu \Jurandir Pinto da Silva Filho, da 000rdenadoria de Acórdãos e
Resoluçõe Aç COARE, lavrei este termo
\\ )

1 AY

\

nDunai buperior ieitorai
PROTOCOLO JUDICIARIO
2.82512017 Reimp.
1010412017-1747
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RANGEI, F E R R E 1 R A
Advogados

EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO ADMAR GONZAGA, RELATOR DA
PC n.° 714-68 JUNTO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

Prestação de Contas n.° 714-68

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, vem, respeitosamente à
presença de V. Exa., opor os presentes

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

co m
Contra o v. acórdão de fls., para sanar contradição relacionada ao "não conhecimento" dos
Embargos anteriores e, baseado em fato novo, requerer que a execução do julgado se dê
pela forma menos gravosa, nos termos do precedente firmado na PC 26054 em 28 de
março de 2017.

1— Da tempestividade

O acórdão embargado foi publicado no dia 05/04/17 (quarta), findando-se o prazo
de três dias em 08.04.17 (sábado), prorrogando-se para o dia 10/04/17 (segunda). Portanto,
são tempestivos os presentes Embargos de Declaração.

II— Da contradição no acórdão embargado

O acórdão embargado é contraditório por enfrentar o mérito dos Embargos de
Declaração e, ainda assim, conclui pelo seu não conhecimento, gerando grave prejuízo
processual ao ora embargante. Tal acórdão foi assim ementado:

M r.

co

RANGEL

FERREIRA

A cl v o g a cl o s

"SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTIDO
TRABALHISTA CRISTÃO (PTC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU
CONTRADIÇÃO. Os segundos embargos de declaração somente
são cabíveis para sanar omissão, contradição e obscuridade do
acórdão em relação aos primeiros embargos de declaração, o que não
é evidenciado na espécie. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS. Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral,
por unanimidade, em não conhecer dos embargos de declaração, nc
termos do voto do relator. Brasília, 6 de dezembro de 2016. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Presentes as Ministras Rosa Weber e Luciana Lóssio, os
Ministros Teori Zavascki, Herman Benjamin, Napoleão Nunes Mala Filho
e Henrique Neves da Silva, e o Vice Procurador Geral Eleitoral, Nicolao
Dino."
Embora TEMPESTIVOS e apresentados por advogado com procuração nos
autos, de maneira contraditória os Embargos de Declaração NÃO FORAM
CONHECIDOS, embora o acórdão tenha adentrado o seu mérito para entender que a
omissão alegada não estaria presente.
Note-se que até mesmo esclarecimentos foram prestados na resposta aos
Embargos de Declaração não conhecidos. Vejamos os seguintes trechos do acórdão:
"(...) O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, os embargos de declaração são
tempestivos. O acórdão embargado foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico de 9.9.2016 (sexta-feira), conforme certidão à fi. 546, e o apelo
foi oposto no dia 14.9.2016, quarta-feira (fl. 548), por advogado habilitado
nos autos (procuração à fi. 397).

RANGEI, FE RR EIRA
Advogados

A pretexto de aclarar o acórdão, os embargantes pretendem, na verdade,
rediscutir a severidade da sanção imposta. Contudo, além de os embargos
de declaração não serem o recurso apropriado para veicular tal desiderato,
observo que essa questão

foi

expressamente apreciada no acórdão

embargado, tendo sido extemadas as razões que levaram à aplicação da
sanção.
(...)
Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da intervenção do
advogado E DO ESCLARECIMENTO DO RELATOR
REGISTRADO NO ACÓRDÃO EMBARGADO (fi. 544):
O DOUTOR BRUNO RANGEL advogado: Senhor Presidente, apenas
uma questão de ordem. O montante total é R$ 32.000.00 (trinta e dois mil
reais). Então, a suspensão de um mês de Fundo Partidário do partido, que
recebe hoje em torno de R$ 260.000.00 (duzentos e sessenta mil reais).
parece extremamente desproporcional e contrário ao pacifico entendimento
desta Corte.
ESCLARECIMENTO
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): Senhor Presidente, exatamente nesse ponto defendido pelo
ilustre advogado, afirmo que não há omissão.
Esse caso consiste na prestação de contas em que mais de 25% do
Fundo Partidário foi utilizado —AINDA QUE DE FORMA LÍCITA.
OU NÃO, ISSO SERÁ APURADO NOS MEIOS PRÓPRIOS —para
distribuição de salário e contribuição para a campanha da família do
presidente do partido, numa fundação em que, pelo menos, sete membros
têm o sobrenome do presidente. Todos esses fatos foram considerados no
acórdão, o que levou à desaprovação das contas. Considerada essa
gravidade, o Tribunal entendeu que é suficiente, para o caso concreto, a
aplicação mínima de um mês. ( ... )"

RANGEL FF'R R E R A
A

ti

vogados

Portanto, com as devidas veniai; estão preenchidos todos os pressupostos para
CONHECIMENTO dos Embargos de Declaração, ainda que, no mérito, a conclusão
tenha sido pelo seu desprovimento.
Dessa forma, visando adequar a conclusão do acórdão embargado é que se requer
o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes Embargos, ainda que apenas
para esclarecimento quanto ao CONHECIMENTO dos Embargos anteriores, sob pena
de grave prejuízo processual ao recorrente caso não se operem os efeitos da interrupção
do prazo para interposição de outros eventuais recursos.
Destaque-se a completa inexistência de intuito protelatório nos presentes
Embargos de Declaração, que ataca especificamente ponto controverso do acórdão
embargado.
III. Do fato novo a ser considerado na execução do julgado - precedente da PC
260541 julgada em 28/03/2017
Recentemente, o Plenário deste e. TSE embora não tenha decidido, por maioria,
não aplicar o art. 37 da lei

9.096/952,

reconheceu como desproporcional a execução de

suspensão do fundo partidário que prive a agremiação de 100% dos recursos durante o
período de suspensão.
Na PC 26054 foi determinada a execução da suspensão de 3 meses do fundo
partidário por meio do desconto de 50% do fundo pelo período de 6 (seis) meses,

1

Julgamento ocorrido em 28/03/17. PC 26054 (PCO). A partir de 39 minutos
"https://www.youtube.com/watch?v=l hzNjn-q5Pw"
2
"Art. 37. A desaprovação das contas do partido implicará exclusivamente a sanção de devolução da
importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20% (vinte por cento). (Redação dada
pela Lei n 2 13.165, de 2015)"

RANGEL

FERREIRA

Advogado

compatibilizando a aplicação de penalidade e a continuidade da atividade partidária, sobre
a qual também pesa relevante interesse público.

É relevante o fato de que após o julgamento da ADI 4650 os partidos passaram a
encontrar no fundo partidário a sua fonte quase exclusiva de financiamento, fazendo com
que a suspensão do fundo inviabilize por completo a atividade partidária, gerando efeito
cascata com atrasos de salários e outras despesas essenciais, que implicarão em multas e
juros.

Dessa forma, pugna-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos
presentes Embargos de Declaração também para que seja aplicado o artigo 37 da lei
9.096/95, afastando a suspensão do fundo partidário ou, subsidiariamente, para que seja
aplicado a este caso o mesmo entendimento firmado na PC 26054 quanto à forma de
execução do julgado.

IV. Conclusão

Pelo exposto, requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes
Embargos para: (i) esclarecer que os Embargos anteriores devem ser conhecidos; (ii) aplicar
o entendimento firmado na PC 26054 quanto à forma de execução do julgado.

Pede deferimento.
Brasília, 10 de abril de 2017.

Bruno Rangei
OAB/DF 23.067
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000 - DF
TERMO DE INTIMAÇÃO COM VISTA DOS AUTOS

Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, entrego estes
autos ao Ministério Público Eleitoral, para intimação pessoal da decisão de fls.
558-571, nos termos do art. 18, II, h, da Lei Complementar n.° 75/93.
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VA 2ne Yokoy Oliveira
Acordaos e Resoluçøesta Judiciário
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS TSE-PC-000071 4-68.2011.6.00.0000

NOTA DE CIÊNCIA
Ciente o Ministério Público Eleitoral da decisão proferida nos autos
referidos em epígrafe.

NICOLAO DINO
Vice-Procurador-Geral Eleitoral
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000- DF
CERTIDÃO
Certifico que decorreu o prazo legal em 20.4.2017 sem interposição de recurso
pelo Ministério Público Eleitoral em face da decisão de fls. 558-571.
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete,
Jurandir Pinto da Silva Filho, da Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções lavrei a presente certidão.
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Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000
CERTIDÃO E CONCLUSÃO
Certifico que estes autos foram redistribuídos ao(à) Exmo(a). Sr(a).
Ministro(a) ADMAR GONZAGA, Relator(a), nos termos do artigo 16, § 70 , do RITSE,
em 2 de maio de 2017.
Ao(s) 2 de maio de 2017, faço estes autos conclusos ao(à) Exmo(a). Sr(a).
Ministro(a) ADMAR GONZAGA, Relator(a).
MORAIS
CRISTIANO '
Seção de Autuaçribuição - SEADI
Gabinete do MJsro Admar Gonzaga
Recebido em OS i(C' b/1Z
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração na Prestação de Contas N° 714-68.2011.6.00.0000
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Certifico que foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 12/05/2017 a
Pauta de Julgamento n° 77/2017, da qual constaram os Embargos de Declaração
nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Prestação de
Contas N° 714-68.2011.6.00.0000.
Em 12/05/2017, eu, Sílvia Alves Cavalcante Monteiro, da Assessoria de
Plenário, lavrei a presente certidão.

SílviaesCãVã[cãnte Monteiro
Assessoria de Plenário
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração nos Embargos de
Declaração na Prestação de Contas N° 714-68.2011.6.00.0000
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Certifico que foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 22/05/2017 a
Pauta de Julgamento n° 83/2017, da qual constaram os Embargos de Declaração
nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Prestação de
Contas N° 714-68.2011.6.00.0000.
Em 22/05/2017, eu, Sílvia Alves Cavalcante Monteiro, da Assessoria de
Plenário, lavrei a presente certidão.

Sílvia AlveCavalcanteMõnteiro
Assessoria de Plënário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ASSESSORIA DE PLENÁRIO
Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Prestação de
Contas N° 714-68.2011.6.00.0000
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DE PAUTA DE JULGAMENTO

Certifico que foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 26/05/2017 a
Pauta de Julgamento n°87/2017, da qual constaram os Embargos de Declaração
nos Embargos de Declaração na Prestação de Contas N° 714-68.2011.6.00.0000.
Em 26/05/2017, eu, Sílvia Alves Cavalcante Monteiro, da Assessoria de
Plenário, lavrei a presente certidão.

Sílvia AIveavfnté Monteiro
Assessoria de Plenário

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000 - DF

TERMO DE JUNTADA

Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, junto a
estes autos o(s) documento(s) protocolado(s) sob o(s) n° (5) 4.101/2017, que
segue(m).
Eu,,,Jurandir Pinto da Silva Filho, da Coordenadoria de Acórdãos e
Resoliães- COARE, lavrei este termo.
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PROTOCOLO JUDICIARIO
4.101/2017
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EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO ADMAR GONZAGA, RELATOR DA
PC n.' 714-68 JUNTO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

JUNTADA URGENTE! !!!

Prestação de Contas n.° 714-68

1•

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO/PTC - NACIONAL vem,
respeitosamente à presença de V. Exa., requerer a DESISTÊNCIA dos embargos de
declaração apostos.

Pede deferimento.
Brasília, 29 de junho de 2017.
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Tayntra Tiemi Ono

OAB/DF 48.454
Junte-se à PC 714-68. Anote-se. Homologo o pedido de desistência.
Brasília, 29 de maio de 2017.
Minislr-Adrnàr Gonzaga
Relator
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iL\NGEI. FERRETRA
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SUBSTABELECIMENTO

Substabeleço, com reservas, os poderes que me foram outorgados por
PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO/PTC - NACIONAL, para atuação na

% PC ri.° 714-68 junto ao Tribunal Superior Eleitoral - TSE à advogada Taynara
Tiemi Ono OAB/DF 48.454, com endereço no SIG, quadra 01, lote 495, Ed.
Barão do Rio Branco, sala 17.

Brasília, 29 de junho de 2017.
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Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria Judiciária
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000
CERTIDÃO
Ao(s) 30 de maio de 2017, certifico que procedi à atualização da autuação
deste feito em conformidade com o substabelecimento de fls.589.
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ISABELLE MENDES DE SOUSA
Seção de Autuação e Distribuição - SEADI
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-682011.6.00.0000 - DF
CERTIDÃO
Certifico que o despacho de fis. 588 foi publicado no Diário da Justiça
Eletrônico de 31.5.2017.
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, eu,
Jurandir Pinto da Silva Filho, da Coordenadoria de Acórdãos e Resolyçõs COARE, lavrei a presente certidão.

TERMO DE INTIMAÇÃO COM VISTA DOS AUTOS

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete,
entrego estes autos ao Ministério Público Eleitoral, para intimação pessoal do
despacho de fls. 588, nos termos do art. 1 -U--h,ia Lei Co lementar fl.° 75/93.
(

Analist Judiciário

ANDRÉA FARIA DA SILVA
Coodenadora dcórdãos e Resoluções
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PRESTAÇÃO DE CONTAS TSE-PC-000071 4-68.2011.6.00.0000

NOTA DE CIÊNCIA
Ciente o Ministério Público Eleitoral da decisão proferida nos autos
referidos em epígrafe.

FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Substituto eventual do Procurador-Geral Eleitoral
(Portaria PGRIMPF n° 603/2016, DOU de 29/7/2016)
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000 - DF
CERTIDÃO

Certifjç que a decisão de fls. 588 transitou em julgado em 5.6.2017.
Aoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, eu,
Enim iha, da Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções - COARE,
lavrei a

lo
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE REMESSA
Aos 9 de junho de 2017, em atendimento ao disposto no art. 60, § 5 1 , da
Resolução-TSE n° 23.46412015, faço remessa destes autos à Assessoria de Exame
de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa), para ciência:
• do acórdão que desaprovou parcialmente as contas do partido (fls.
470-507);
• da certidão do trânsito ep julgado (fl. 593).
»
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José Wtfton Alves Freire
Chefe dà SEDAP/CPADI
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N°714-682011.6.00.0000

TERMO DE JUNTADA

Aos 19 de junho de 2017, junto a estes autos documento protocolizado
sob o n°4.713/2017, que segue.
wk

40

, Miguel Mendonça de Alvarenga, da Seção de
IL
Gerenciamento de Dados Partidários (SEDAP), lavrei este termo.
Eu,

i riounai uperior weitorai
PROTOCOLO JUDICIARIO
4.713/2017

1910612017-13:36
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EXCELENTÍSSIMO SR. MINISTRO ADMAR GONZAGA, RELATOR
DA PC n.'714-68 JUNTO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE

JUNTADA URGENTE!

Prestação de Contas n.° 714-68

PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO - PTC, vem, respeitosamente à
presença de V. Exa., nos termos do artigo 60, 40 da Resolução/TSE n. 23.464/15 e
precedente das PC 26054, requerer o PARCELAMENTO DA PENA DE
SUSPENSÃO DO FUNDO PARTIDÁRIO, conforme adiante exposto.

No julgamento das presentes contas houve aplicação da pena de suspensão de 1
mês do fundo partidário. A supressão integral dos recursos do fundo partidário, além dc
privar o partido do pagamento de despesas ordinárias, ocorrerá em irtomento de grande
apreensão política para o país, quando os partidos políticos estão diuturnamcnte
mobilizados em torno de sua finalidade institucional.

Retirar l00% dos recursos neste momento é retirar do PTC e seus filiados a
possibilidade de participação política, favorecendo outras bandeiras ideológicas que
poderão levantar suas bandeiras com recursos cio Estado. Por óbvio que o partido não
pretende que a punição seja afastada, pias apenas o direito de cumpri-la çi
IGUALDADE de condições com os demais partidaqçdcram a suspensão do fundo
parcelada.

3-5
RANGEI. FERREIRA
A cl v o g a d o

1 - Dos fundamentos para parcelamento da suspensão de 1 mês por meio do
desconto de 50% em 2 meses

O artigo 60, § 40 da Resolução/TSE n.° 23.464/15 prevê a possibilidade do
parcelamento das sanções aplicadas aos partidos, sem excetuar a suspensão do fundo
partidário. Vejamos:

(...)
§ 40 Na hipótese de parcelamento das sanções previstas nesta
resolução, devem ser observados os seguintes procedimentos:
1 - o valor de cada parcela mensal deve ser acrescido de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês subsequente ao da publicação da decisão
até o mês anterior ao do pagamento, acrescido de l% (um por
cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado Art. 406 da Lei n° 10.406/2002 e art. 13 da Lei n°
10.522/2002).
II - após a realização do pagamento de cada parcela, o órgão que
proceder ao desconto ou o devedor que efetuar o seu pagamento
deve encaminhar cópia do comprovante de pagamento mediante

4

requerimento dirigido à autoridade judicial que determinará a sua
juntada nos autos da prestação de contas.

Além disso, em recente julgamento de contas partidárias, o Plenário entendeu pela
possibilidade de parcelamento da sanção de suspensão do fundo partidário. Vejamos os
seguintes trechos do voto proferido na PC 26054:

Voto. Ministra Luciana Lóssio:

RANGEL FERREIRA
À d v o g a cl o s
"( ... ) Não

é razoável imaginarmos que o partido ficará três meses sem

dinheiro algum,uma vez que ele não recebe mais doação de pessoa
jurídica. Como ele irá manter suas despesas básicas, como pagar as
contas de água e luz, os funcionários e as instalações? Por essa razão é
que a lei traz a penalidade de multa de 20 0/o em cima do valor
irregularmente aplicado. No México, país com o qual temos firmado
convênios de atuação no que toca à aplicação de prestação de contas,
a sanção não se aplica retirando por completo os valores do fundo
dados ao partido. Os partidos permanecem com pelo menos 30% de
renda mensal, justamente para que eles possam pagar suas despesas
mensais.
(...)

VOTO (retificação)
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
relator: Senhor Presidente, com todas as vênias, entendo que essa matéria
já foi reiteradamente discutida aqui no Tribunal e nossa jurisprudência
formou-se no sentido tempos regit actum.
Mas a Ministra Luciana Lóssio trouxe um ponto que me fez pensar na
seguinte solução: no caso, proponho ser mantida a suspensão pelo

valor de três meses, mas podemos aumentar o espaço temporal para
o desconto para seis meses, ficando 50% da parcela de cada mês do
fundo para que o partido receba algum recurso.
SERIA. ENTÃO: O VALOR DE TRÊS MESES DESCONTADO
EM SEIS PARCELAS, O QUE RESULTARIA EM UM PRAZO
DE SUSPENSÃO DE 50% DO FUNDO POR MÊS, OU SEJA
SUSPENSÃO DO VALOR DE TRÊS MESES A SER
EXECUTADA NO ESPAÇO DE SEIS MESES, DE FORMA
QUE O PARTIDO, NESSES SEIS MESES, TENHA METADE
DE SEUS VALORES RETIDOS PARA 0 CUMPRIMENTO DA

RANGEL FERREIRA
A d v o

a cl ()

SUSPENSÃO E A OUTRA METADE UTILIZADA PARA SUA
MANUTENÇÃO. Talvez seja uma forma alternativa.
A SENHORA MINISTRA LUCIANA LÓSSIO: Parao partido

não fique sem remuneração alguma.
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (presidente): Vossa
Excelência ajusta o voto para estender o prazo?
O SENHOR MINISTRO HENRIQUE NEVES DA SILVA
(relator): FAÇO ESSE AJUSTE PARA ESTENDER O PRAZO DO

CUMPRIMENTO DA SUSPENSÃO DAS COTAS. FICA A
SUSPENSÃO DO VALOR DE TRÊS MESES A SER
IMPLEMENTADA EM SEIS PARCELAS DE 50%.
(...)
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido
da Causa Operária (PCO) - Nacional, referente ao exercício financeiro de
2011, nos termos do voto do relator. (...)"

Dessa forma, tanto pela Resolução/TSE n.° 23.464/15 quanto pelo precedente da
PC 26054 e pelo PRINCÍPIO DA ISONOMIA, há fundamento para que a penalidade
aplicada ao PTC, ora requerente, seja parcelada.

II - Da não incidência da suspensão sobre os recursos destinados à Fundação
1

Além do parcelamento, requer-se, ainda, a aplicação do § único do artigo 50 da
Resolução/TSE n.° 23.464/15, segundo o qual:

Art. 50. ( ... )
Parágrafo único. O instituto ou fundação de pesquisa e de

doutrinação e educação política NÃO SERÁ ATINGIDO PELA
SANÇÃO APLICADA AO PARTIDO POLÍTICO EM CASO

RANGEL FERRETRA
\ d

i cl

DE DESAPROVAÇÃO DE SUAS CONTAS, exceto se tiver
diretamente dado causa à reprovação (Lei n° 9.096/95, art. 37. 14).

Como se observa do acórdão, não está presente a exceção que autorizaria a
aplicação da penalidade à Fundação, razão pela qual devem ser preservados os repasses
legais de 20% para tal entidade.

III — Conclusão

Dessa forma, com base na previsão do art. 60, § 4° da Resoluçàofl'SE n.°
23.464/15 c/c precedente da PC 26054, requer-se:

1.

O parcelamento da suspensão do fundo partidário para que a pena de 1 (um) mês

de suspensão do fundo partidário ocorra em 2 (dois) meses, com desconto de SO% em
cada um deles;

2.

A incidência do art. 50, § único da Resolução/TSE n.° 23.464/15 para que sejam

mantidos os repasses legais para Fundação vinculada ao PTC.

Pede deferimento.
Brasília, 19 de junho de 2017.

Bruno\ Rangel
04B/1F 23.067
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
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PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE CONCLUSÃO
Aos 19 de junho de 2017, faço estes autos conclusos ao Exmo. Senhor
Ministro GILMAR MENDES, Presidente.
,JtUjPAOl
Alessandro Rodrigus da Costa>i__
Coordenador da CPADI
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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 714-68.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, procedi
ao encerramento do 2 0 volume, à fI.601
Eu,
, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
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