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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 281-59.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, procedi à
abertura do anexo 87, à fI. 2.
Eu,

'.

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Sarnaria
Aux. de Mkroin*xmátca
SepromtCPADWSJO

ANEXO 87
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 281-59.2014.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n° 4.177/2018,
juntada aos autos principais à fi. 184.
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Síntese do dia

UMX

4 1
A análise de sentimento da rede mostra uma leve piora em relação ao volume de posta_ens
negativas sobre o PT no Facebook. As mensagens com teor negativo chegaram a 91% do total (eram /
87% no relatório passado), com 7% de postagens positivas e 2% de neutras. O número de tuítes
negativos foi menor que o verificado ontem, 49% a 53%, mas caiu também o número de postagens
positivas, de 41% para 36%. As publicações neutras subiram de 6% para 15%.
Sobre os temas abordados que se relacionavam ao Partido dos Trabalhadores, conforme alertado
no último relatório, percebe-se uma recorrência de ataques contra dois dos principais programas do
governo federal, o Bolsa Família e o Mais Médicos. Iniciadas no Facebook, as críticas articuladas em
redes, que por vezes dialogam entre si, começam a ganhar corpo também entre as maiores autoridades
do Twitter.

Em geral, são alvo dos ataques as falhas eventuais do cadastramento do Bolsa Família, que
tomam dimensões maiores pela exploração exaustiva de alguns fatos e por meio da produção de
memes. Um boato que vem sendo espalhado se baseia em uma reportagem do Jornal Nacional, que
aponta indícios de fraude na cidade de Barra do Quaraí, fronteira com o Uruguai, com residentes do
país vizinho recebendo o benefício. Algumas postagens que exploram esse fato passam a mensagem de
que seria o governo federal comprando votos, quando a responsabilidade pelo cadastramento das
famílias é das administrações municipais (parte delas comandadas, inclusive, por partidos de oposição).
É preciso combater esse tipo de informação ressaltando que as fraudes, comuns em qualquer
tipo de programa com amplo alcance, são pegas graças em grande parte ao trabalho do governo federal,
seja por meio da ação fiscalizatória do Ministério do Desenvolvimento Social, seja pela investigação
promovida por outros órgãos, como a Polícia Federal.

lo

Em relação ao Mais Médicos, algumas páginas que tradicionalmente fazem oposição ao PT
passaram a repercutir um vídeo da fala de um médico em audiência pública no STF, postado pelo
Conselho Federal de Medicina. Esse também é um caminho importante para se explorar, a divulgação
de vídeos editados que façam a contraposição ao discurso de crítica ao programa, promovendo o
diálogo por meio de uma plataforma que deve ser muito utilizada nas eleições de 2014.
Além disso, tanto no caso do Bolsa Família como no do Mais Médicos, é preciso produzir
novos conteúdos de defesa dos programas, pois tudo indica que continuarão sendo alvos de ataques
articulados nas redes.

J
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Destaques
PT
Twitter
O ranking de autoridades do Twitter de hoje reuniu primordialmente perfis opositores e
apoiadores do Partido dos Trabalhadores, com algumas postagens de perfis da mídia tradicional e
também da nova mídia. A maior autoridade do período analisado foi o perfil @blogdoplanalto, com a
seguinte mensagem: "Dilma saúda Bachelet pela vitória na eleição presidencial chilena". Entre as
.postagens de teor negativo, destacam-se o perfil @Rede45, oficial do PSDB, com o tuíte: "Dilma
enfraquece democracia ao participar de evento para atacar Judiciário", com 21 retweets, e o perfil do
jornalista Reinaldo Azevedo, @reinaldoazevedo, com a mensagem: "Em 46 dias, Haddad não consegue
mandar arrumar a grade de um viaduto, pondo em risco a vida dos paulistanos.", que obteve 23
retweets.

O perfil @portalbrasil aparece como segunda maior autoridade com a publicação: "País mais
culto, educado é capaz de enfrentar os desafios da era do conhecimento', afirma Dilma.
#JovemCientista". O perfil @turquim5 faz uma comparação ressaltando a diferença de abordagem
entre casos que envolvem petistas e seus familiares e os familiares de outros políticos e partidos: "Dona
Lu, mulher de Alckmin, terá R$ 36 milhões para o Fundo de Solidariedade., imaginem se fosse com a
mulher de Lula?". O perfil @blogdilmabr aparece como décima nona autoridade.
Dos três clusters analisados hoje, o cluster 50 é formado por opositores do Partido dos
Trabalhadores, e os principais alvos dos ataques foram os programas Bolsa Família e Mais Médicos. O
cluster 18 agregou apoladores do PT e jornalistas independentes, e o terceiro cluster, 83, foi composto
. majoritariamente por veículos de comunicação. De modo geral, o quadro hoje, a partir desta análise,
encontra-se estável, não há nenhum ataque novo.
Facebook

O programa Bolsa Família se tornou o principal alvo do período analisado. A mensagem de
maior repercussão publicada pela página Movimento Contra a Corrupção - ia autoridade do dia - é
uma montagem afirmando que "2.272 políticos recebiam bolsa-família. 10 prefeitos, 41 vice-prefeitos e
2.221 vereadores eleitos em 2012 recebiam o benefício. Os safados irão ressarcir o dinheiro aos cofres
públicos?". A publicação é de ontem (16) e já conta com 5.389 compartilhamentos. O programa
também foi criticado em grande parte das mensagens que circularam por dois dos principais clusters do
dia (cluster O e cluster 28). Dentro destas redes, foi possível identificar a disseminação de um boato que
sugere que o governo estaria cadastrando uruguaios na região da fronteira para receber o benefício em
troca de votos. A origem do boato é uma matéria exibida no Jornal Nacional.

O tema saúde continua sensível, sendo explorado em diversas postagens que incluen,
volume significativo de críticas ao programa Mais Médicos. Entre as vinte maiores autoridas, a
página OCC - Organização de Combate à Corrupção abordou o tema em sua mensagem mais relejnte
do período, uma montagem que exibia os dizeres "O STF NAO PODE NEGAR Médico fala a ve4lade
sobre o programa cubano do PT. Veja o filme e saiba a verdade!". O referido filme é o vídeo com o
depoimento de um médico participante do programa que critica o Mais Médicos em audiência pública
do STF, publicado pelo perfil cfmedicina no Youtube. A mensagem, publicada ontem, conta com 644
compartilhamentos e o vídeo registra 1,300 visualizações. A página O Brasil que se Lasque criticou o
SUS em sua mensagem de maior repercussão, que exibe uma fotografia de bebês acomodados em
caixas de papelão com a legenda:
"DILMA VAI MANDAR IMPORTAR CAIXAS E MAIS CAIXAS DE PAPELÃO DE CUBA.
Duma Rousseff, NÃO

o

Bebês em caixa de papelão em hospital federal.
Vocês estão vendo isso ?? O ministro da saúde que cuida desse assunto quer ser Governador de São
Paulo.
Você vai votar nele???????????

Publicada sábado (14) a mensagem conta com 1.205 compartilhamentos.
Outro destaque é a mensagem replicada na página Jo Soares (não é uma página oficial do
apresentador) e no perfil de Marco Sale, que compara custos, prazos e extensão da ponte da baía de
Jiaodhou, que liga o porto de Qingdao à ilha de Huangdao, na China, com a nova ponte do Guaíba, em
Porto Alegre, com os dizeres: "Vamos fazer esta mensagem chegar a todos os Brasileiros...." e o link
para uma matéria da revista
A primeira ocorrência da mensagem é do dia 29 de outubro, quando
acumulou 23.485 compartilhamentos. Requentada pela página Jo Soares no domingo (15), a mensagem
já conta com 4.415 compartilhamentos.
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PT - Twiuer - Análise de modularidade
Autoridade é uma métrica que estima o valor do conteúdo de cada página ou nó a partir do Fk
número de compartilhamentos de suas postagens. O valor desta métrica varia de O a 1. Quanto mai
próximo de 1, mais relevante a autoridade.
A análise de modularidade permite decompor uma rede complexa em comunidades modulares
(ou sub-redes). Aqui denominamos 'cluster' cada uma destas sub-redes. Esta análise permite detectar
grupos de atores que apresentaram fortes semelhanças entre si. A presente análise considerou os
clusters identificados na análise de modularidade.
Cluster 18 - agregou essencialmente perfis apoiadores do Partido dos Trabalhadores e jornalistas da
nova mídia. Entre os assuntos comentados destacam-se ações realizadas no governo Dilma referentes à
educação, como a mensagem do perfil @portalbrasil: "'País mais culto, educado é capaz de enfrentar os
desafios da era do conhecimento', afirma Dilma. #JovemCientista". O perfil @stanleyburburin postou
uma tabela em que mostra o Brasil como um dos países que tem um dos menores índices de desemprego
domundo, com 5,4%, e o perfil @blogdilmabr postou a seguinte mensagem: "Dilma: Retirar 36 milhões
de pessoas da extrema pobreza é a maior vitória do nosso país". Já @zehdeabreu destaca os 17 mil
ônibus escolares que Dilma disponibilizará.
Alguns perfis também fazem críticas a acusações ao PT e sobre a forma como são tratados os casos de
corrupção de outros partidos, como as mensagens dos perfis @pmoreiraleite, com a mensagem:
"Roberto Freire mergulhou abaixo da dignidade ao esconder-se atrás de Tuminha para atacar Lula.", e
@VIOMUNDO, que publicou: "Com medo de morrer, delator do mensalão tucano fica em presídio de
segurança máxima e se diz perseguido por Aécio". No mesmo sentido, o perfil @Marcia_Borbo traz a
mensagem: "Que fofa é a nossa Justiça! Mensaleiros do DEM só receberam pequena multa! Afinal, não
cairia bem o juiz da Papuda prender correligionários.".

.

Cluster 50 - composto por opositores do Partido dos Trabalhadores. Os perfis @rbrasiliense e @arycara
acusam Dilma de ter gasto 100 milhões de reais em publicidades na internet, com as respectivas
mensagens "Tia Dilma vai gastar este ano R$ 100 milhões de publicidade apenas na internet, mais que o
dobro dos gastos anuais do governo do Pará." e "Dilma gastou R$ 100 milhões em BLOGUEIROS?
Detalhe o dinheiro não era dela, era meu, seu, daquele senhor na fila do SUS, do Aluno sem escola".
Críticas ao Bolsa-Família e ao programa Mais Médicos também apareceram nesta rede, como na
postagem do perfil @josetomazfilho: "O JN diz q até uruguaios recebem bolsa família da dupla
Dilma-Lula (o Barba). E nós trouxas pagamos a conta" e do perfil @BlogOlhoNaMira: "Bolsa Famiia
do Lula está cadastrando até uruguaio. E os haitianos refugiados, será que também estão?
#PovoPagaTudo". Em relação ao Mais Médicos, destaca-se a mensagem do perfil @CongressoPodre:
"DILMA contratou com FIDEL 16 MIL "mais médicos" 160 MILHÕES ao Mês! NUNCA fizeram um
investimento desse no #SUS -".
Cluster 83 - formado majoritariamente por perfis de veículos de comunicação, entre os assuntos mais
relevantes nas mensagens destacam-se fala de Dilma sobre a eleição de Michelle Bachelet, no Chile,
como a postagem do perfil @brasi!247 "Dilma: Bachelet é 'amiga e parceira do Brasil'
http://brasil247,com/+agthf. Mudança no governo chileno vai ampliar nossas relações, diz presidente".
O mensalão e Joaquim Barbosa foram destaque em algumas mensagens como as dos perfis
@JornalOGlobo: "Juízes falam em ameaça de rebelião no Complexo da Papuda após chegada de
mensaleiros.", e @portalR7: "Barbosa quer saber se sistema prisional de São Paulo tem condições de
receber Genoino".

Autoridades - Geral

15

RankNodo
Autoridade
1
lovezain
0.023586784
2
blogplanalto
0.01343551
3
portaibrasil
0.009653662
4
dilmabr
0.009454618
5
jodaYlirica
0.008160828
6
osesturkiye
0.008061306
7 stanleyburburin 0.0069665606
8
pmoreiraleite
0.006468949
9
turguims
0.0061703823
10 letraslimitadas 0.0059713377
11
rbrasiliense
0.0056727706
12
toucans burned 0.005473726
13
caranovanocongr 0.005374204
14 Rede45
0.005075637
15 arykara
0.005075637
16 teresinhalopes 0.0049761147
17
edmilsonpapolo 0.004876592
18
PrSalomaoCarval 0.0045780255
19 blogdilmabr 0.004478503
20 reinaldoazevedo 0.0042794584
Cluster: 18
Rank
Nodo
Autoridade
1
blogplanalto
0.01343551
2
portaibrasil
0.009653662
3
stanleyburburin 0.0069665606
. 4 pmoreiraleite 0.006468949
5
turguim5
0.0061703823
6
toucans burned 0.005473726
7
blogdilmabr
0.004478503
8
zehdeabreu
0.003980892
9
VIOMUNDO 0.00388 13695
10
Marcia Borbo 0.003682325
11 RodP13
0.0034832803
12
BlogdoZeDirceu 0.0034832803
13
ptbrasil
0.0028861465
14 willmummy 0.0027866242
15 TVNBR
0.002687102
16
MGsemcensura 0.0025875797

17
18
19
20

ptfreire
vando correia
soldadonofront
ConversaAfiada

0.002388535
0.002388535
0.0022890128
0.0022890 128

Cluster: 50
Rank
Nodo
Autoridade
1
letraslimitadas
0.0059713377
2
rbrasiliense
0.0056727706
3
caranovanocongr 0.005374204
4
arykara
0.005075637
5
teresinhalopes
0.004976 1147
6
edmilsonpapolo 0.004876592
7
PrSalomaoCarval 0.0045780255
8
eufalosim
0.0041799364
9 coroneldoblog 0.003980892
10 CongressoPodre 0.0037818472
11
BiogOlhoNaMira 0.0037818472
12
fitzca
0.003682325
13 JorgeRibeiroSE 0.0035828026
14 josetomazfilho 0.003383758
15 ReginaBrasilia 0.003383758
16
ivani64
0.0030851911
17
gnatalini
0.0025875797
18 Amarina52 0.0025875797
19 marthaeferreira 0.0022890128
20 MirandaSa 0.0021894905

Cluster: 323
Rank
1
2
3
4
5

Nodo
lovezain
itsmylouis
crazygrmofo
blu3vatt0
sexorjb

Autoridade
0.023586784
0.0004976115
0.0004976115
0.00039808918
0.00019904459

Cluster: 83
Rank
Nodo
Autoridade
1
JornalOGlobo 0.003383758
2
portalR7
0.0027866242

17
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pgmhojeemdia
brasil247
UOLNoticias
JusticaemFoco
Reinaldo Cruz
LuizGama
EstadaoPolitica
Andreteixeiraca
depjoaoleite
GercinoG
Emiliano Jose
Bulluka
marcelo uns
JB Bittencourt
monicabayeh
minsaude
marcusphlavio
alessandro gate

0.0020899682
0.0017914013
0.001691879
0.00089570065
0.00059713377
0.0004976115
0.0004976115
0.00039808918
0.00029856688
0.00029856688
0.00029856688
0.00029856688
0.00019904459
0.00019904459
0.00019904459
0.00019904459
0.00019904459
0.00019904459
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PT - Facebook - Análise de modularidade

i

A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularida4/2 O
Cluster O - conta com uma composição bastante heterogênea que inclui as páginas Movimento $ntra
Corrupção, Bancada Do Pbdt Câmara e Isto é Brasil. Entre as mensagens mais relevantes que circuíãram
neste cluster no período, destaca-se a diversidade de temas a abordagens, entre eles críticas a políticas do
governo federal como Bolsa Família e o Marco Civil da Internet, à política previdenciária, e ao leilão do
aeroporto de Guarulhos.
Cluster 110 - composto por apoladores do Partido dos Trabalhadores, agregou as páginas Lula, Dilma
Rousseff, Palácio do Planalto e Partido dos Trabalhadores, além de algumas ligadas a veículos de
comunicação como Rede Brasil Atual e Carta Capital. Entre as mensagens mais relevantes do período,
podemos destacar temas como o apoio de Dilma a Michelle Bachelet, a defesa do programa Mais
Médicos e dos réus da AP470.
Cluster 28 - reuniu, essencialmente, páginas e perfis de opositores do Partido dos Trabalhadores, além
de algumas páginas vinculadas à imprensa tradicional como UOL Notícias, Estadão, Folha Poder e
CBN. As postagens de maior repercussão que circularam neste cluster têm como principal tema
abordagens negativas e críticas ao programa Bolsa Família. Entre elas, podemos destacar uma
mensagem que afirma que o governo oferece o benefício a uruguaios que, como contrapartida,
receberiam títulos de eleitor para votar no PT. O boato se apoia em matéria exibida no Jornal Nacional.

Autoridades - Geral
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nodo
Movimento Contra Corrupção
Mário Ernesto Piai Piai
AndrevTaynan
Lula
Danyelle Araújo
OCC - Organização de Combate à Corrupção
Capítulo João Otávio dos Santos
Marco Saies
Vida de Casada
Dilma Rousseff NÃO
jo soares
Falandoverdades 2
Bruno Toscano
Beleza-Afro Bahia
POR NUESTROS HERMANOS SIN VOZ
Alvaro Dias
Carlos Hilsdorf
FORAPT
Eric Mano Leroy

Autoridade
0.06304363
0.046222415
0.027819712
0.025159946
0.020990582
0.018474588
0.0 13298828
0.012004889
0.012004889
0.0 11286032
0.009488894
0.009345123
0.0092 73237
0.009129466
0.008770038
0.008051182
0.007907411
0.006541586
0.006541586

f

20

O brasil que se lasque

0.0061102724
uvq a1

Cluster: O
k

.

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nodo
Autoridade
Movimento Contra Corrupção 0.06304363
TVBerno
0.00043131335
Associação Cannábica Do Brasil 0.0003594278
Bancada Do Pdt Câmara
0.00028754224
Isto é Brasil
0.0002 1565668
Augusto Leme
0.000 14377112
Mano Fernandes Testoni
0.00014377112
Eduardo Moresco
0.00014377112
Cosme Teixeira
0.00014377112
Coletivo Carranca
0.00014377112
Alberto Jorge Silva
0.00014377112

Cluster: 110
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo

Autoridade
Lula
0.025159946
Partido dos Trabalhadores
0.0058227303
Dilma Rousseff
0.0058227303
Jorge André Irion Jobim
0.002300338
Felipe Netto Alves Siqueira Junior 0.001797139
Palácio do Planalto
0.0016533679
Rede Brasil Atual
0.0015814822
Elvino Bohn Gass
0.0007907411
Mara Fuseto
0.00064697
CartaCapital
0.00064697
BLOG DA DILMA
0.00064697
Almir Aguiar
0.00064697
Fã Clube Dilma Rousseff
0.0005750845
Blog de Leitte
0.0005750845
Sabino Ferreira
0.0005031989
CUBA en la memoria
0.000503 1989
PTAlvorada
0.00043131335
Dilma Doismilequatorze
0.00043131335
Cidadania Debate
0.0003594278
Carlos Bordalo Lotad
0.0003594278
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Cluster: 964
azoL)

Rank
Nodo
Autoridade
1
Mário Ernesto Piai Piai 0.046222415
2
Gracias Ferraz
0.00021565668

Cluster: 28
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Juarez Rodrigues
LulaMensaleiro
Revoltados ON UNE
Conversa com petistas
leda Dietrich
UOL Notícias
Chega de Corruptos
estadao
Oziel Ferraz
Edir Bernardes
Planeta Brasil
Brasil sem PT
C13N
Ordinarium & Liberum
Ivandelio Sanctus
Willamis Franca
Eu NAO quero Dilma Rousseff Presidente do
Brasil
Folha Poder
31 de março
Rodrigo Simões Lemos Dias

Autoridade
0.0056070737
0.005535188
0.0048163324
0.0027316513
0.002444109
0.0022284524
0.0019409101
0.0015814822
0.0013658257
0.00093451224
0.00093451224
0.0007907411
0.0005750845
0.0005031989
0.0005031989
0.0003594278
0.0003594278
0.00028754224
0.00028754224
0.00021565668
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1L&k

A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularida.

Autoridades - Geral
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
dilmabr

Autoridade
0.11225444
0.026660431
gi
PocoslO
0.026660431
Rede45
0.026192704
turguim5
0.018709075
odiahoje
0.016838167
Porra Serra
0.015902713
AlimacVic
0.0 13096352
ConversaAfiada 0.013096352
stanleyburburin 0.011693171
gipolitica
0.011225444
saviosouzacruz 0.009822263
cristilobo
0.009822263
PedroZaccaro
0.009822263
brasil247
0.009354537
VEJA
0.00888681
Estadao
0.00888681
geraldoazevedof 0.0074836295
Enio PTrem
0.0074836295
fernandobeiles 0.0070159025

Cluster: 46
Rank
Nodo
Autoridade
1
dilmabr
0.11225444
2
lu audrey
0.0009354537
3
blogdobarbosa 0.0009354537

Cluster: 45
Rank
1
2
3
4

Nodo
Autoridade
PocoslO
0.026660431
turguims
0.018709075
odiahoje
0.016838167
saviosouzacruz 0.009822263
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n

•

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Enio PTrem
fernandobelies
FidorAndrade
educacaoptbahia
anisionogueira
RodP13
Gzgozzi
zumalta
UDN tofora
Baroni73
MiguelBBargas
BomDiaVietna
midiacrucis
joaopaulo pt
helshmanlacerda
biaca118

0.0074836295
0.0070159025
0.006080449
0.006080449
0.005612722
0.0042095417
0.0037418148
0.0037418148
0.0037418148
0.003274088
0.003274088
0.003274088
0.002806361
0.0023386343
0.0018709074
0.00 18709074

Cluster: 56
Rank
Nodo
Autoridade
1
ConversaAfiada 0.0 13096352
2 PedroZaccaro 0.009822263
3 jaimeramos21 0.006548176
4
Aninhaodc
0.006080449
5
pdra!ex
0.005144995
6
EngCas
0.005 144995
7
ricardope
0.0046772687
8 magnamoreira 0.0042095417
9
Marcos 2014 0.0042095417
10 meicobr 0.0037418148
11
regsouzal
0.00374118148
12
ProfJaneslei
0.0037418148
13 nedicr56 0.003274088
14
AgeBevilacgua 0.003274088
15 robsongfreire 0.003274088
16 emirsader 0.003274088
17
Rutger Hauer 0.002806361
18
tinezbarros
0.002806361
19 ariostocunhafi 0.002806361
20 ronaidevet 0.0023386343

Cluster: 19

W

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nodo
Rede45
gcamarotti
AecioB!og
psdbap
PSDB RNOficial
PSDBMULHER45
RadioPSDB
psdbmg
exame noticias
PSDB45 PA
psdbba
PSDBconversa

1')

1CrT

r'c

Autoridade
0.026192704
0.0037418148
0.0023386343
0.0018709074
0.0018709074
0.0018709074
0.0018709074
0.0014031805
0.0014031805
0.0014031805
0.0009354537
0.0009354537

!
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Análise de modularidade - PSDB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularida4.

Autoridade Geral
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo

Autoridade
Plantão Brasil
0.062083334
Po Serra
0.04875
Aécio Neves
0.042083334
Rede Brasil Atual
0.028333334
BIog de Leitte
0.02 1666666
Notícias da Tucanada
0.02125
Folha de S.Paulo
0.020833334
Zé Maria
0.020416666
Fora Alckmin! Fora tucanos
0.01875
Falandoverdades 2
0.0 16666668
Joao Deus Netto
0.015
Exército das Estrelas
0.014583333
Jorge André Irion Jobim
0.01375
Marcelo Bancalero
0.0125
lmpeachment do Renan Calheiros 0.011666667
CELSOAMORIM
0.01125
Engenharia de Opinião
0.00875
MEXICAMBIOS
0.007916667
Conversa com petistas
0.007916667
Maria Do Socorro Campos
0.007916667

Cluster: 1
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nodo
Aécio Neves
PSDB
José Serra
Queremos Aécio Neves
Chega de Corruptos
Blog do Noblat - O Globo
PSDB SC
PSDB PE
Marco Tebaldi
Diário Tucano PSDB

Autoridade
0.042083334
0.0070833336
0.004583333
0.0033333334
0.0020833334
0.0020833334
0.00083333335
0.00083333335
0.00083333335
0.00083333335

28

11

Danilo Jpsdb Brusgue

0.00083333335

Cluster: 85
Rank
Nodo
Autoridade
1
Plantão Brasil
0.062083334
2
Evandro Mizael da Silva 0.0025
3
Conversa Afiada Oficial 0.00 16666667

Cluster: 123

•

Rank
1
2
3
4
5
6

Nodo

Autoridade
Po Serra
0.04875
Ivan Valente
0.00375
Banidos pela Direita
0.0016666667
Geraldo Elísio Machado Lopes 0.00125
Somos Ouro Preto
0.00083333335
Renato Janine Ribeiro
0.00083333335

Cluster: 199
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nodo
Autoridade
Jorge André Irion Jobim 0.01375
George Teixeira
0.0070833336
Jagueline Miriã Rudinelli 0.006666667
PTParaná
0.00375
Fora Alckmin
0.0025
Zanuja Castelo Branco 0.0016666667
Maria Dirce Cordeiro
0.00125
Ana Paula Perciano
0.00125
Luis Alberto Thomaz
0.00083333335

I1i
Twitter
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A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modu1aridac.

Autoridades Geral
Rank
Nodo
Autoridade
1 JornalOGlobo 0.03009576
2
Voberjunior
0.025991792
freire roberto
3
0.024623804
4
soldadonofront 0.019151846
5
BlogdoZeDirceu 0.019151846
6
TerralloticiasBR 0.016415868
7
Emiliano Jose 0.01504788
8
anabee
0.013679891
9 GaudTorguato 0.013679891
10 myfizzypop 0.013679891
11 joanadarcbeta 0.012311902
12
folha com
0.010943913
13
folha poder
0.010943913
14
wladimirpt
0.010943913
15 turguim5 0.009575923
16 blogdejamildo 0.009575923
17 chinabhz 0.009575923
18
iDivaOnline
0.009575923
19 adilsongomesf 0.008207934
.20
Wellington CW 0.008207934

Cluster: 41
Rank
Nodo
Autoridade
1
Voberjunior
0.025991792
2
freire roberto
0.024623804
3
folha poder
0.010943913
4 adilsongomesf 0.008207934
5
Wellington CW 0.008207934
6
Luizmelo50
0.0068399454
7
23pps
0.0068399454
8
Pepontocom
0.0068399454
9
vinilabanca
0.0054719565
10
edmilson fco
0.0054719565

1

5~a1
3

1

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Eduardo40Brasil 0.0054719565
HerbertLobo
0.004103967
teresinhalopes
0.004103967
Sergio Guerra 0.004103967
EneasBari
0.0027359782
nilsonlima23
0.0027359782
VictorAlbanez 0.0027359782
pps23
0.0027359782
luizclaudioce
0.0027359782
josetomazfilho 0.0027359782

Cluster: 28
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nodo
soldadonofront
GaudTorquato
wladimirpt
turquims
chinabhz
taimeramos21
frulanis
geraldoazevedof
clicksergipe
MiguelCampos12
Aninhaodc
zehdeabreu
robertrodolfo
mesquita diego
FreeMaraih

Autoridade
0.019151846
0.013679891
0.010943913
0.009575923
0.009575923
0.008207934
0.0068399454
0.0068399454
0.004103967
0.004103967
0.004103967
0.0027359782
0.0027359782
0.0027359782
0.0027359782

Cluster: 3
Rank
Nodo
Autoridade
1
JornalOGlobo
0.03009576
2
TerralloticiasBR 0.016415868
3
portalR7
0.0054719565

Cluster: 25
Rank
Nodo
Autoridade
1
BlogdoZeDirceu 0.019151846
2
Emiliano Jose 0.01504788
3
anabee
0.013679891

FL
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4 michaelrosa13 0.0068399454
RCTV canal27 0.0068399454
5
6
GersonCarneiro 0.0054719565
7
StellaMendonca 0.004103967
8 maramandrea 0.0027359782
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A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularida4
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1

Autoridades - Geral
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Autoridade
Eduardo Campos
0.06673114
Zé Maria
0.058994196
Silvio Roberto
0.030947777
VC Sabia Católico
0.027079303
Maria Do Socorro Campos
0.020309478
CaiaFarsa
0.01934236
Frente de Luta Transporte Público PE 0.0 18375242
Oziel Ferraz
0.017408123
Monica Lopes
0.012572533
George Teixeira
0.0 10638298
Desgovernadora
0.010638298
PSB Nacional 40
0.010638298
Vanderlan Vasconselos
0.00967118
Apostolado da Divina Misericórdia 0.008704062
Jorge André Irion Jobim
0.008704062
Fernando Naia De Rio Tinto
0.007736944
Ponto de Notícias
0.007736944
Roberto Henrigues
0.0067698257
Vanderlan Cardoso
0.0067698257
Kaline Adjuto Meira
0.0058027077

Cluster: 48
Rank
1
2
3
4
5
6
7

Nodo
Eduardo Campos
PSB Porto Alegre
Pref De Riacho Das Almas
Evaldo Costa
Ricardo Coutinho
PSB RS
Miguel Manso

Cluster: 17
Rank Nodo Autoridade

Autoridade
0.06673114
0.003868472
0.00290 13539
0.0029013539
0.00 1934236
0.001934236
0.00 1934236

1

Zé Maria 0.058994196

Cluster: 117
Rank
Nodo
Autoridade
1
VC Sabia Católico
0.027079303
2
Apostolado da Divina Misericórdia 0.008704062

Cluster: 110
Rank Nodo Autoridade
1
CaiaFarsa
0.01934236
2
Monica Lopes 0.012572533

Síntese do dia

1L
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No dia de hoje, a análise de sentimento da rede mostra um quadro de relativa estabilidde
Facebook, comparando-se ao último relatório. O volume de postagens negativas sobre o PT ch gou a
88%, próximo aos 91% do levantamento anterior, com 8% de postagens positivas e 3% de publicações
neutras. No Twitter, o número de mensagens negativas cresceu em relação ao resultado verificado
ontem, alcançando 58% do total (no último relatório esse índice era de 53%). A quantidade de tuítes
positivos caiu de 36% para 32%, enquanto as publicações neutras chegaram a 10%.

Sobre os temas abordados, persiste a recorrência de ataques ao Bolsa Família, terceiro assunto
mais mencionado no Twitter, perdendo somente para a presidenta Dilma e o ex-presidente Lula. No
Facebook, também é o terceiro tema mais comentado, ocupando 10% das postagens e ficando atrás
novamente de Dilma e Lula. Destacam-se ainda os ataques ao Mais Médicos, frequentes e articulados
em redes específicas.

Uma mensagem que repercutiu entre autoridades de ambas as redes de forma positiva trazia a
imagem de uma carta escrita à mão de Carliene Sena da Cunha, na qual agradece ao ex-presidente Lula
pela instituição do Prouni. Trata-se de um material que ainda tem potencial de divulgação, mas que
também pode servir como parâmetro para a produção e circulação de novos conteúdos, trazendo
histórias de vida de pessoas que tiveram novas oportunidades a partir de programas criados e gestados
nos governos Lula e Dilma.

Como mencionado acima e em relatórios passados, o Bolsa Família continua sendo alvo quase
permanente de ataques. Além da defesa do programa, é importante desnudar o preconceito explícito de
certo tipo de mensagem, como aquelas que criticam de forma ácida os beneficiários do programa,
chamando-os de "vagabundos", entre outros adjetivos pejorativos. Também é necessário divulgar o
reconhecimento internacional que o programa obteve e evidenciar como certos grupos políticos que
antes atacavam o Bolsa Família hoje reconhecem suas virtudes, como lembrou a presidenta Dilma em
• entrevista concedida a emissoras de rádio em Pernambuco.

Destaques

Twitter

De modo geral, o quadro continua estável no Twitter. Dos três principais clusters, um é formado
por apoiadores do PT em geral; outro, fundamentalmente por opositores, e o terceiro, por interlocutores
do perfil Dilma Boiada. Entre as autoridades, hoje, prevaleceram perfis com postagens favoráveis ao
PT.

O ex-presidente Fernando Colior de MeIlo apareceu como quarta maior autoridade do período,
postando a seguinte mensagem: "Na aeronave presidencial, junto com @dilmabr e dos ex-presidentes
Lula, FHC e Sarney, além do ministro Renato Mosca", mostrando foto de todos dentro do avião
presidencial rumo à Africa do Sul. Este foi um dos assuntos mais comentados entre as autoridades,
sendo que essa postagem atingiu 146 retweets.

Fernando Rodrigues, jornalista da Folha de S.Paulo, pelo perfil @FR_BSB divulgou a imagem
de Coilor e aparece como oitava autoridade. O perfil da revista Carta Capital, @cartacapital, e o do
Jornal O Globo, @JornalOGlobo, também divulgaram a imagem. Já o perfil de José Simão,
@jose_simao, terceira maior autoridade do período, retweetou uma foto com uma montagem que
coloca o personagem da novela "Amor à Vida", Felix, entre Fernando Henrique Cardoso e Dilma, no
avião presidencial: "Felix no avião da Dilma! @samara7days: FOTO DO ANO!", a postagem atingiu
154 retweets.

O posto de maior autoridade do dia ficou com o perfil Dilma Boiada, @dilmabr, que postou a
seguinte mensagem "Governo FHC = sem luz + internet discada; Governo Dilma = muitos com TV a
cabo, vendo em inglês, comentando na internet... #VoiceFinale", atingindo 103 retweets. A visita da
presidenta Dilma Rousseff à Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca (PE), foi um assunto comentado entre
alguns perfis das autoridades, como no próprio perfil oficial da presidenta, @dilmabr. Segunda maior
autoridade, ela postou uma foto da visita e a seguinte frase: "Hoje foi um dia feliz em Pernambuco",
com 130 retweets. Os perfis @blogdoplanalto e @humbertocostapt também postaram foto da visita.

Entre as publicações negativas, destaca-se o perfil @reinaldoazevedo, que faz uma acusação a
Paulo Henrique Amorim com a seguinte mensagem: "E um blogueiro lulo-petista fez o primeiro roteiro
do livro de Tuma Jr; que compromete o PT! Leiam e-mail", com 42 retweets.

Facebook
A montagem da página Movimento Contra Corrupção, que afirma que "2.272 políticos
recebiam bolsa-família. 10 prefeitos, 41 vice-prefeitos e 2.221 vereadores eleitos em 2012 recebiam o
benefício. Os safados irão ressarcir o dinheiro aos cofres públicos", postada segunda-feira (16) _sgiií'
como a mensagem de maior relevância da primeira autoridade do período, agora com
compartilhamentos.
A segunda autoridade do dia e o perfil de Mano Ernesto Piai Piaj, cuja postagem de _maior
repercussão contém uma foto do humorista Marcelo Madureira. Na legenda da imagem, um texto
critica duramente o ex-presidente Lula, partindo de uma citação atribuída ao humorista: "Vai demorar
gerações para corrigir o mal que esse picareta fez ao Brasil, principalmente à juventude". A mensagem
chega a pedir a prisão do ex-presidente e pede "massiva divulgação". Publicada no dia 7 de dezembro,
a postagem registra, até o presente momento, 50.878 compartilhamentos.
A página Fora PT é a terceira autoridade do dia e sua mensagem de maior relevância é uma
montagem que exibe os dizeres:
"Um partido sério expulsaria seus filiados corruptos, mas a facção...
PT faz homenagem a condenados do mensalão
Ex-funcionário da liderança do partido na Câmara lançou livro recheado de ataques à imprensa e ao
STF"
A mensagem, publicada ontem (17), já registra 2.315 compartilhamentos.
Páginas estratégicas como Lula e Dilma Rousseff ocupam boas posições no ranking de
autoridades. O destaque fica por conta da mensagem de maior repercussão postada na página de Lula
ontem (17): a fotografia de uma carta de agradecimento endereçada ao ex-presidente. A legenda da
mensagem, que já conta com 4.407 compartilhamentos, destaca trechos da carta de Carliene Sena da
Cunha, "que estuda na Universidade Católica de Brasília pelo Prouni. Filha de rodoviário e empregada
doméstica, ela conta na carta a sua história de vida, que também é a história da construção de um Brasil
mais justo e com mais oportunidades.".

.

Outro destaque do período é a mensagem mais relevante da página Carta Capital, que também
figura entre as autoridades exibindo uma fotografia divulgada pelo ex-presidente Fernando ColIor em
sua conta no Twitter, com a legenda: "Na aeronave presidencial, junto com @dilmabr e dos
ex-presidentes Lula, FHC e Sarney, além do ministro Renato Mosca. Mosca é chefe do cerimonial da
Presidência da República.". A postagem, também publicada ontem, recebeu 2.685 compartilhamentos e
já virou meme em mensagens de menor repercussão até o momento.
O programa Bolsa Família continua sendo alvo de diversas críticas, que também são dirigidas
aos beneficiários do programa, como, por exemplo, nas mensagens mais relevantes das páginas O
pesadelo de qualquer político e Verdade Oculta, que figuram entre as autoridades do período. Até o
momento, há uma grande pulverização de publicações atacando o programa, de modo que nenhuma
delas viralizou alcançando um volume de compartilhamentos particularmente expressivo. Entretanto,
cabe ressaltar que o grande volume de críticas capilarizadas merece atenção e cuidado. A mensagem
mais relevante publicada pela página Dilma Rousseff, publicada ontem, defende o programa e obteve,
até o momento, 905 compartilhamentos.
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PT - Twiuer - Análise de modularidade
Autoridade é uma métrica que estima o valor do conteúdo de cada página ou nó a partir do
número de compartilhamentos de suas postagens. O valor desta métrica varia de O a 1. Quanto mais
próximo de 1, mais relevante a autoridade.
T~~ ict1
A análise de modularidade permite decompor uma rede complexa em comunidades modu ares
ç4
(ou sub-redes). Aqui denominamos 'cluster' cada uma destas sub-redes. Esta análise permite dete r
c'
grupos de atores que apresentaram fortes semelhanças entre si. A presente análise considerou os
clusters identificados na análise de modularidade. São eles:
Cluster 124 - formado por perfis de apoiadores do Partido dos Trabalhadores e jornalistas da mídia
independente. Entre os assuntos mais comentados, destaca-se a visita da presidenta Dilma Rousseff à
Refinaria Abreu Lima, em Ipojuca, com o perfil oficial da presidenta, @dilmabr, e o perfil
@blogdoplanalto postando fotos da visita. A publicação do perfil @dilmabr traz a foto da presidenta
cumprimentando os funcionários da refinaria e recebeu 125 retweets com a seguinte mensagem: "Hoje
foi um dia feliz em Pernambuco".
O perfil do jornalista Paulo Henrique Amorirn, @ConversaAfiada, postou imagem da carta que Carliene
Sena escreveu para o presidente Lula, agradecendo pelo ProUni e por projetos do governo que criaram
oportunidades para sua família. O post atingiu 71 retweets. O perfil do jornal inglês The Guardian,
@guardian, fez um post sobre o Bolsa Família, "Bolsa familia: Brazil's flagship social welfare
programme celebrates a decade of pioneering poverty relie", em tradução livre: "Bolsa Família:
Principal programa de bem-estar social do Brasil celebra uma década de pioneirismo no alívio da
pobreza". A postagem possui 52 retweets. O perfil @blogdilmabr postou a seguinte mensagem: "Dilma
Rousseff anuncia mais R$ 1,9 bilhão para mobilidade urbana em Pernambuco e a construção do Arco
Metropolitano @ptnacional".

.

Cluster 27 - composto por perfis opositores do Partido dos Trabalhadores. O perfil @arykara postou a
seguinte mensagem: "FAVORITEM> PT vai se livrar dessa mancha chamada Mensalao da forma que
eles fizeram com Celso Daniel.". Na postagem, um link direcionando para o site globo.com com a
matéria intitulada "Juízes denunciam ameaça de rebelião na Papuda", alegando que a prisão está um
caos desde a chegada dos condenados da Ação Penal 470. A matéria fala sobre uma possível rebelião no
dia 24 de dezembro, véspera de Natal.
A postagem "Dilma repassou mais de R$7 bilhões para Angola; 1 dos 'chefes' do país gasta... R$250 mil
por garota de programa" foi postada pelos perfis @Aitofe12Nonato e @MirandaSa...., que retweetou de
@ferrisi. O perfil @letraslimitadas faz uma acusação à filha de Lula, Lurian, com a seguinte mensagem:
"Fundada pela filha de Lula, Lurian, a ONG "Rede 13 Santa Catarina", de Blumenau, recebeu mais de
R$ 20 milhões.". A matéria divulgada no Jornal Nacional anteontem (16), cujo título é "Polícia Federal
descobre uruguaios e até mortos recebendo Bolsa Família", continua repercutindo na rede, com
postagens como as dos perfis @JorgeRibeiroSE e @teresinhalopes.
o

Cluster 1016 - rede formada por interlocutores positivos e negãtivos do perfil Dilma Boiada, @dilmabr.

Autoridades - Geral
Rank

Nodo

Autoridade

1

dilmabr

0.02874177

2

TuiterHits

0.024292579

3

dilmabr

0.015750134

4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

jose simao
Coilor
reinaldoazevedo
LuisChataing
lovezain
FR BSB
aikebatista
blogplanalto
ConversaAfiada
cartacapital
caranovanocorigr
marisascruz
guardian
arykara
JornalOGlobo
portaibrasil
hurnbertocostapt

0.015038263
0.0111229755
0.010856024
0.009966186
0.009521267
0.009165332
0.00889838
0.008453461
0.0075636236
0.006940737
0.00631785
0.005961915
0.0047161416
0.004627158
0.0045381743
0.00444919
0.0043602064

Cluster: 124
Rank
Nodo
1
dilrnabr
2
blogplanalto
3
ConversaAfiada
4
guardian
5
portaibrasil
6
humbertocostapt
7
turguim5
8
BlogdoZeDirceu
9
macaxeirageral
10
zehdeabreu
11
TVNBR
12
toucans burned
13
ernirsader
14
stan 1 eyburburin
15
RobertoToledoRS
16
HelioCosta15
17
soldadonofront
18
tijolaco
19
franontheroad
20
blogdilmabr

Autoridade
0.015750134
0.008453461
0.0075636236
0.0047161416
0.00444919
0.0043602064
0.0043602064
0.004182239
0.0038263036
0.0033813845
0.0032924009
0.003203417
0.0030254493
0.0026695142
0.0026695142
0.0026695142
0.0024915466
0.002224595
0.00213561 14
0.0021356114

Cluster: 27
Rank
Nodo
Autoridade
1
carariovanocongr 0.00631785
2
marisascruz
0.005961915
3
arykara
0.004627158
4 letraslirnitaclas 0.003648336
5 teresinhalopes 0.0032924009
freire roberto
6
0.0032924009
7
Roxmo
0.0031144333
8
JorgeRibeiroSE 0.0030254493
9
joaopaulom
0.0029364657
10 MirandaSa 0.0028474818
11
edrnilsonpapolü 0.0024915466
12
Organizadantipt 0.0024025626
13
CongressoPodre 0.002313579
14
emir kalig
0.002313579
15
deiinisd
0.002313579
16
Liane LC
0.0021356114
17 Aitofe12Nonato 0.0020466275
18
iten fabio
0.0019576438
19 reminiscences 0.0019576438
20 coroneldoblog 0.0019576438

Cluster: 1016
Rank
1
2
3
4

Nodo
Autoridade
dilmabr
0.02874177
FotosDaflistoria 0.00035593522
Vicky Grayson 0.00017796761
JudePaulia
0.00017796761

Cluster: 408
Rank Nodo Autoridade
1
TuiterHits 0.024292579

tPt
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PT - Facebook - Análise de modularidade
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.
São eles:
Cluster 103 - composto por apoiadores do Partido dos Trabalhadores, inclusive as páginas
Rousseff, Lula, Palácio do Planalto e Partido dos Trabalhadores. Entre as mensagens mais relevan$s que
circularam por esse cluster no período, podemos destacar as mensagens de defesa dos programas ociais
do governo do ex-presidente Lula, além de uma crescente ocorrência de postagens em defesa do j1refeir
de São Paulo, Fernando Haddad, particularmente no que se refere à questão do aumento do IPTU
paulistano.
Cluster O - agregou, essencialmente, opositores do Partido dos Trabalhadores. As mensagens contêm
ataques ao programa Bolsa Família, à presidenta Duma e à Petrobras. Entre as postagens contrárias ao
Bolsa Família, destacamos aquelas que sugerem que os beneficiários do programa deveriam ser
proibidos de exercer o direito ao voto.

.

Cluster 1 - composto por perfis e páginas bastante heterogêneos, esse cluster agregou por padrão de
compartilhamento páginas como Movimento Contra Corrupção, Movimento Pró-Corrupção e Michel
Temer. Entre as mensagens com maior volume de compartilhamentos que circularam por esse cluster,
destacamos a expressiva ocorrência de mensagens atacando a presidenta Dilma, e algumas publicações
de apoio a Snowden,
Cluster 5 - composto essencialmente por opositores do Partido dos Trabalhadores, esse cluster reuniu
páginas como Fora PT e Revoltados On Line. Entre as mensagens mais relevantes que circularam a
partir desse cluster no período, o discurso predominante é o de críticas a programas do governo como
Bolsa Família e a transposição do São Francisco. As publicações também criticam José Genoino e
associam o partido à corrupção.

Autoridades - Geral

.

Rank

Nodo

Autoridade

1

Movimento Contsa Corrupção

0.0567003 15

2

Mário Ernesto Piai Piai

0.054670338

3

FORAPT

0.039459415

4

AndreyTaynan

0.026584355

5

Danvelle Araújo

0.019854844

6

OCC

7

Lula

8

Beleza-Afro Bahia

0.013236562

9

Duma Rousseff

0.012624788

10

Vida de Casada

0.012096438

11

Capítulo João Otávio dos Santos

0.011957399

12

Transparência Política

0.010594811

13

CartaCapital

0.009788382

14

Dieta Dicas no Face

0.009093 184

-

Organização de Combate à Corrupção 0.01643447
0.015544618

4/5

T

15
16
17
18
19
20

Bruno Toscano
Verdade Oculta
Falandoverdades2
Marco Saies
Folha de S.Pauio
O pesadelo de qualquer Político

0.008815105
0.008342371
0.008064291
0.007980868
0.007869637
0.007341286

Custer: 103
Rank
Nodo
1
Luld
2
Duma Rousseff
3
Falandoverdades 2
4
Exército das Estreias
5
Partido dos Trabalhadores
6
Palácio do Planalto
7
Po Serra
8
Brasil 247
9
Blog de Leitte
10
Stanley Burburinho
11
Paulo Teixeira
12
Gerson Carneiro
13
Rede Brasil Atual
14
Jorge André Irion Jobim
15
George Teixeira
16
Fernando Haddad Prefeito
17
Fora Alckmin! Fora tucanos
18
MobilizaçãoBR
19
Plantão Brasil
20
Médicos Sem Fronteiras

Autoridade
0.015544618
0.012624788
0.008064291
0.0069797835
0.0035872194
0.0035037957
0.00344818
0.0029754457
0.0026139428
0.0024192876
0.0024192876
0.002280248
0.002057785
0.0020299768
0.0018909374
0.0017518979
0.0016684742
0.0015016268
0.0015016268
0.00 1446011

Cluster: O
Rank
Nodo
Autoridade
1
Mário Ernesto Piai Piai
0.054670338
2
Regina Kohl Tavares
0.0005283502
3
Carlos Alberto
0.00027807904
4
Valmir Soares da Rocha
0.00022246322
5
Maria Luiza Costa Vasconcelos 8.342371e-05
6
Lobão Entrevista
8.342371e-05
7
A Barricada
8.342371e-05
8
Raul Emilio Jafet
5.5615805e-05

9
10

Jose Carlos Soares
Jorge Baggio

5.5615805e-05
5.5615805e-05

Cluster: 1
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Autoridade
Movimento Contra Corrupção
0.056700315
Umbigo Brasil
0.00030588693
Movimento Pró-Corrupção
0.00030588693
Correio Braziliense - Oficial
0.0002502711
Pelo fim da Escravidão Animal - STOP Animal Slavery 0.00022246322
Marco Aurelio M. Cardoso
0.00022246322
Jota Caballero
0.00019465532
Feijoada Política
0.00019465532
Adilson de Lucca
0.00016684741
Pensamento Limpo
8.342371e-05
Nei Moreira
8.342371e-05
Jairo Araripe
8.342371e-05
Miguel Afonso Almeida de Oliveira
5.5615805e-05
Bian Cano
5.5615805e-05
Vereador Gilberto Natalini
5.5615805e-05
Tadeu Do Agogô
5.56 15805e-05
Repórter Jotapê
5.56 15805e-05
Minas Gerais
5.5615805e-05
Michel Temer
5.5615805e-05
Carlos Sinésio DeAraújo Cavalcanti
5.5615805e-05

Cluster: 5
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nodo
FORAPT
Revoltados ON UNE
Controlados não
SBT Jornalismo
Liberdade.BR
Planeta Brasil
Recife Politicando
Eugenlo Macedo
PastorAlberto Rodrigues da Silva
Ana Maria Alvim Souza
Adria Castro
PeTralhas

Autoridade
0.039459415
0.0020855928
0.00038931065
0.000 16684741
0.00016684741
0.00011123161
0.00011123161
0.00011123161
8.342371e-05
8.342371e-05
8.342371e-05
5.5615805e-05

TtL

olaEï7c
(47

13
14
15
16
17
18

Claudio Marco Planas de Almeida
Reia Lemos
Põe o dedo aqui
Jussara Bastas
Eu NAO quero Duma Rousseff Presidente do
Brasil
Erico Machado

5.5615805e-05
5.5615805e-05
5.5615805e-05
5.5615805e-05
5.5615805e-05
5.5615805e-05

Twitter - PSDB
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Análise de modularidade - PSDB - Twitter
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.

Autoridades - Geral
Rank
Nodo
1
jose simao
2
Rede45
3
Pocoslo
4
ConversaAfiada
5
zehdeabreu
6
dilmabr
7
PedroZaccaro
8
turguim5
9
AecioBlog
10
cvnaramenezes
11
toucans burned
12
MauMeirelies
13
stanleyburburin
14
PSDB45PE
15
Estadao
16
emirsader
17
saviosouzacruz
18
JornalOGlobo
19
MGsemcensura
20
DiarioTucano

Autoridade
0.040376443
0.03734062
0.021250758
0.021250758
0.02003643
0.019732848
0.01730419
0.015482696
0.014875531
0.0130540375
0.012143291
0.011232544
0.010018215
0.00941 105
0.009107468
0.008803885
0.008196721
0.008196721
0.0075895567
0.0072859745

Cluster: 29
Rank
Nodo
Autoridade
1
Pocoslü
0.021250758
2
zehdeabreu
0.02003643
3
PedroZaccaro
0.01730419
4
biacal18
0.0072859745
5
BLOGdoPEPE 0.0063752276
6
Greenhaigli
0.0036429872
7
NescioNever
0.0036429872
8
BomDiaVietna 0.0036429872
9
taleslacerda
0.0030358227
10
blogdomello
0.0030358227

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

carlosffrank
geraldoazevedof
RicardoJFV
MarkosOliveira
soldadonofront
rei lux
JaildonLima
catal huyuk
r wobeto
chicogregorio

0.0027322404
0.0027322404
0.0027322404
0.0027322404
0.002428658
0.002428658
0.002428658
0.0021250758
0.0018214936
0.0018214936

Cluster: 35

40

Rank
Nodo
Autoridade
1
Rede45
0.03734062
2
AecioBlog
0.014875531
3
PSDB45PE
0.00941105
4 Diariolucano 0.0072859745
5
PSDB SP
0.0051608984
6
QueremosAecio 0.004553734
7
PSDB45 PA
0.0042501516
8
psdbba
0.0036429872
9
psdbpb
0.0036429872
10 joaopaulom 0.003339405
11
duarte nogueira 0.0027322404
12 PSDBconversa 0.0027322404
13
VanVanPimenta 0.0027322404
14
PSDB GOTAS 0.002428658
15
LidPSDBsenado 0.002428658
16 psdbce
0.002428658
17
psdbro45
0.0021250758
18
psdbrng
0.0021250758
19
psdbap
0.0021250758
20 PSDB45Acre 0.0018214936

Cluster: 42
Rank
1
2
3
4

Nodo
Autoridade
turguirn5
0.015482696
toucans burned 0.012143291
brasil247
0.00667881
oswaldornouranet 0.0060716453

Fk
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5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20

miue1aneIocwb 0.0060716453
Porra Serra
0.004553734
Deusa06
0.0039465697
Kzlobo
0.0039465697
wrns23
0.0036429872
rcabriiiicosta
0.0036429872
profnewtonlima 0.0036429872
Durval1.3PT
0.003339405
ribeiro ana
0.0030358227
ChicoReisJr
0.0030358227
rogeriocorreia
0.0027322404
marioscand
0.0027322404
profespindola
0.002428658
FabioCoiteense 0.002428658
lfsinoreira
0.0021250758
Gzgozzi
0.0021250758

Cluster: 70
Rank
Nodo
Autoridade
1
ihamma
0.005768063
2
Aloysio Nunes 0.004857316
3
BiogOlhoNaMira 0.0042501516
4
LeonardoGSaade 0.0042501516
5
ReginaBrasilia
0.003339405
6
rnarthaeferreira 0.0027322404
7
paulobauer45
0W027322404
8
OTogaPreta
0.0027322404
9
Zaga Silos
0.002428658
10
Welbi
0.0021250758
11
MarKramer
0.0018214936
12
bschopenhauer
0.0018214936
13
arykara
0.0018214936
14
HugoAgOgO
0.0018214936
15
CBNoíicial
0.0018214936
16
nortonlimajr
0.0015179113
17
UOLNoticias
0.0015179113
18
EI com
0.0015179113
19
rnendestharne
0.001214329
20
deputadoazeredo 0.001214329

Facebook - PSDB
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Análise de modularidade - PSDB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.

Autoridade Geral
Rank
Nodo
1
Plantão Brasil
2
Aécio Neves
3
Po Serra
4
Política no Face
5
Falandoverdades 2
6
Ivani Paula
7
BlogdeLeitte
8
PSDB
9
Marcelo Bancalero
10
Socialista Morena
11
Fora Alckmin! Fora tucanos
12
Folha de S.Paulo
13
Jagueline Miriã Rudineili
14
Rede Brasil Atual
15
Gerson Carneiro
16
CELSO A MORIM
17
Jorge André Irion Jobim
18
Exército das Estrelas
19
Notícias da Tucanada
20
Brasil 247

Autoridade
0.092568755
0.0502048
0.04599181
0.038033936
0.034757167
0.02855471
0.027501462
0.02012873
0.016383851
0.016149795
0.013458163
0.0127559975
0.012170861
0.011117613
0.01076653
0.0 10532475
0.008543008
0.008543008
0.00842598
0.00842598

Cluster: 13
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nodo

Autoridade
Plantão Brasil
0.092568755
Seja Dita Verdade
0.0010532475
Sergio Granja
0.00046811
Compartilhe a Verdade
0.00046811
Assembleia Popular Horizontal :: Belo Horizonte 0.00046811
Antonio Ateu
0.00046811
Vanderlei Sirague
0.0003510825
Edilson Moura li
0.0003510825
João Ataliba Nogueira
0.000234055

Cluster: 3

•

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nodo

Autoridade
Aécio Neves
0.0502048
Blog da Nariz Gelado
0.0024575775
Cícero Lucena
0.000702165
Psdb Pará
0.0005851375
Enrigue Carlos Natalino
0.0005851375
Wandenkolk Gonçalves
0.0003510825
Tuca Pinheiro
0.0003510825
Lucivaldo Rodrigues Mendes Mendes 0.0003510825
Pros Foz
0.000234055
Jpsdb Pará De Minas
0.000234055
Jornalismo Político
0.000234055
Guilherme Macalossi
0.000234055
A Ditadura da Corrupção
0.0002340 55

Cluster: 9
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo

Autoridade
PSDB
0.02012873
PSDB MG
0.0057343477
Conversa com Brasileiros
0.0042 1299
Tucano Psdb
0.003978935
Antonio Carlos Dias Souza
0.0024575775
José Serra
0.0017554126
Ouero Aécio
0.00 1638385
PSDB SC
0.00 140433
Expedito Junior
0.0012873025
0.0012873025
Antonio Jmbassahv
Anderlucio Francisco de Carvalho 0.0012873025
Willamis Franca
0.001170275
Marco Antônio Tebaldi
0.001170275
deputado federal Rodrigo de Castro 0.0010532475
Duarte Nogueira
0.0008191925
Blog do Cançado
0.0008191925
PSDB na Rede
0.000702165
Jornalista Genivaldo Barbosa
0.000702165
Deputado Vanderlei Macris
0.000585 1375
Psdb Assembleia Legislativa Rs
0.000585 1375

16ML
Fk

('I

Cluster: 8
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nodo

Autoridade
Po Serra
0.04599181
Luiz Demetrius da Fonseca
0.0040959627
Movimento de Solidariedade aos Presos Políticos do PT 0.00187244
Mara Fuseto
0.000702165
Eudes Leal
0.0005851375
Democracia Itapagipe
0.0005851375
Nilson Santos
0.0003510825
Causa-me Espécie
0.0003510825
So Paulo contra o PSDB
0.000234055
SapoPimentado Da Lagoa Maior
0.000234055
Pedro Reis Oliveira
0.000234055
Mara Selma
0.000234055
Ana Paula Perciario
0.000234055

Twitter
TPSIÀAL FROR
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Análise de modularidade - PSB - T'witter
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.

Autoridades Geral
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
freire roberto
LhaLucia
Eduardo40Brasil
AldoNunes57
gj
portalR7
BetoAlbuguergue
MarkitodeSouza
Estadao
soldadonofront
RegisBeaGalo
Ninjadecloset
Emiliano Jose
emersonscruz
brasil247
joaopaulom
zehdeabreu
BlogClaudioNun
PSBBA
UOLNoticias

Autoridade
0.036096256
0.028074866
0.026737968
0.020053476
0.020053476
0.020053476
0.014705882
0.014705882
0.013368984
0.013368984
0.013368984
0.012032085
0.012032085
0.012032085
0.012032085
0.012032085
0.010695187
0.010695187
0.010695187
0.010695187

Cluster: 37
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nodo
Eduardo40Brasil
BetoAlbuguergue
PSBBA
revistavoto
silva marina
Apartear
fbezerracoelho
MigManso
HerbertLobo
Cel Amiel

Autoridade
0.026737968
0.014705882
0.010695187
0.009358289
0.006684492
0.004010695
0.004010695
0.004010695
0.004010695
0.0026737968

11
12
13
14

psbrs
esclepicencia
bocaonews
SitioChicoBruno

0.0026737968
0.0026737968
0.0026737968
0.0026737968
!19R

Cluster: 28

o

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8

Nodo
AldoNunes57
soldadonofront
RegisBeaGalo
zehdeabreu
blogdobarbosa
LCMaririho
nortonlimajr
RafaVelotrol

Fx

Autoridade
0.020053476
0.013368984
0.013368984
0.010695187
0.006684492
0.004010695
0.0026737968
0.0026737968

Cluster: 18
Rank Nodo Autoridade
1
freire roberto 0.036096256
2 joaopaulom 0.012032085
3 caminho21 0.0053475937

Cluster: 58
Rank
1
2
3
4
5

Nodo

Autoridade
0.020053476
g
Estadao
0.013368984
fabianagalvao 0.009358289
0.0026737968
EdmarLyra
blogplana!to 0.0026737968
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Análise de modularidade - PSB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.
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Autoridades - Geral
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Rank
2
3
4
5
6
7
8
•9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Eduardo Campos
NE1O
Maria Do Socorro Campos
Verdade Oculta
Frente de Luta Transporte Público PE
PSB Nacional 40
ZéMaria
George Teixeira
Silvio Roberto
Jornal do Commercio
Prazer Fluminense
Oziel Ferraz
VC Sabia Católico
CaiaFarsa
Renildo Vieira
O brasil que se lasque
Jorge André Irion Jobim
Amanda Gurgel
Meu professor de História mentiu pra
mim
Miguel Manso

Autoridade
0.037729766
0.023863269
0.022250887
0.01967 1073
0.019348597
0.017736213
0.017091261
0.016446307
0.015801355
0.0 14833924
0.014833924
0.0 14188971
0.012899064
0.0122541115
0.0112866815
0.010319252
0.009996776
0.009351822
0.008061916
0.0077394387

Cluster: 532
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nodo
Eduardo Campos
Evaldo Costa
Ascom Uruçuca
Obci Cidadania
MAP NOVO Brasil
Beto Albuquerque
Márcio França
Eduardo Campos PARA Presidente
Roberto Wagner

Autoridade
0.037729766
0.0035472428
0.0022573364
0.0012899064
0.0012899064
0.00 12899064
0.00096742983
0.00096742983
0.0006449532

10
11
12

Felipe Amaral
Marina Silva
Jose Ricardo Kuiava

0.0006449532
0.0006449532
0.0006449532

Cluster: 31
Rank
1
2
3
4
5

Nodo

Autoridade
NE1O
0.023863269
Jornal do Commercio 0.014833924
Diario de Pernambuco 0.0038697193
Miguel Costa
0.0006449532
Lusimar Lima
0.0006449532

Cluster: 243
Rank
Nodo
Autoridade
1
Zé Maria
0.017091261
2
Arnanda Gurgel 0.009351822

Síntese do dia
O relatório de hoje mostra uma melhora na imagem do PT, de acordo com
análise de sentimento da rede. No último levantamento, o volume de postagers
negativas sobre o partido havia chegado a 88% no Facebook, agora, esse
índice baixou para 78%. As postagens positivas subiram de 8% para 180/,
enquanto as neutras ficaram em 4%.
No Twitter, o número de mensagens positivas superou o de negativas,
chegando a 46% do total de tuítes que mencionam o partido. No relatório
anterior, esse índice era de 32%. As postagens negativas, que eram 58%,
caíram para 40%, sendo que 15% dos tuítes avaliados foram considerados
neutros.
Entre os temas abordados, Dilma, com 46%, e Lula, com 18%, aparecem como
os assuntos mais recorrentes das mensagens do Twitter. A novidade em relação
aos levantamentos anteriores é o aparecimento de Snowden na terceira
colocação, com 7%. O Bolsa Família vem em seguida, com 6%, e o salário
mínimo também aparece no rol, com 4%. As menções ao ex-analista da CIA
quase não aparecem entre as maiores autoridades do período analisado, sua
relevância está associada a uma divulgação pulverizada de tuítes, em parte
motivados pela campanha de rede que pede que o Brasil conceda asilo político
a ele.
No Facebook, o assunto mais mencionado foi a presidenta Dilma, com 38% do
total de mensagens, vindo a seguir o PT citado de forma direta, com 16%, e o
ex-presidente Lula, com 14%. A Petrobras entra na lista sendo citada em 12%
das publicações, muito em função da declaração de Aécio Neves dizendo que
vai "reestatizar"a Petrobras, e da resposta da presidenta, ironizando o
adversário. O Bolsa Família e o SUS continuam como temas presentes, assim
como observado nos relatórios anteriores, mas com dimensão menor, ocupando
cada um 3% das postagens.
O duelo verbal entre Dilma e Aécio propicia um resgate de como a Petrobras foi
tratada durante o governo FHC. E importante lembrar como a empresa foi
duramente castigada com uma série de restrições, sendo proibida, por exemplo,
de tomar empréstimos no exterior com juros de 6% ao ano, entre outras
medidas que minaram sua saúde financeira e a própria estrutura. A mudança de
nome para "Petrobrax" é um símbolo forte de gestão "entreguista" que, junto a
outros pontos, pode ser explorado para mostrar que os governos Lula e Dilma,
na prática, conseguiram recuperar a empresa, reforçando seu papel público.
Outra questão que poderia propiciar conteúdos interessantes de comparação
entre os modelos petista e tucano é a política de reajuste do salário mínimo.
1
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Produzir gráficos e buscar dados que falem de sua evolução ao longo dos
governos, assim como o aumento de seu poder de compra, rendem memes com
possibilidade de alta circulação no Facebook e no Twitter.

Destaques
PT
Twitter
Dos quatro clusters de hoje, um é formado por opositores em geral e
outro majoritariamente por apoiadores. Há um terceiro composto por veículos da
mídia tradicional e o último tem interlocutores do perfil oficial da presidenta
Dilma e do perfil Dilma Balada. No cluster formado por opositores do PT, o
principal foco de críticas hoje foi o programa Bolsa Família, além de menções à
filha de Lula, Lurianpor conta de sua ONG, em Santa Catarina.
Como maior autoridade do período, aparece o perfil @Estadao, com a
seguinte mensagem: "Dilma confirma salário mínimo entre R$ 722 e R$ 724 em
janeiro", atingindo 81 retweets. O reajuste foi um dos assuntos mais
comentados no Twitter. Em segundo lugar, aparece o perfil oficial da presidenta
Dilma, @dilmabr, que postou a seguinte mensagem "Com as jogadoras da
seleção brasileira de futebol pic.twitter.com/folAerXas5" e uma foto em que
aparece abraçando a jogadora Marta. A postagem atingiu 125 retweets.
O perfil oficial do deputado Marco Feliciano, @marcofeliciano, apareceu
como sexta maior autoridade com a mensagem: "Rindo muito aqui com os tuítes
de gente atoa, subintelectuais, pseudo-intelectuais, petralhas, fossas vivas,
comunas, débeis e afins. Rssss", que atingiu 473 retweets, com 126 pessoas
curtindo. O perfil oficial da Polícia Federal, @agenciapf, que apareceu em um
dos clusters também pautando o debate sobre o Bolsa Família, ficou como
décima autoridade com a mensagem: "PF descobre uruguaios e até mortos
recebendo Bolsa Família. Confira matéria de ontem:http://gl .globo.com/jornalnacional/noticia/201 3/1 2/policia-federal-descobre-uruguaios-e-ate-mortosrecebendo-bolsa-familia.html ... via @JNTVGloboBrasil".
Sobre o caso Snowden, apenas o portal Gi, que aparece como décima
primeira autoridade do período, fala a respeito: "Dilma nega pedido de asilo e diz
que não interpretará carta de Snowden". Porém, na análise de sentimento do
Twitter, Snowden ficou com 7% do total de temas mais relevantes, e a hashtag
asilosnowden foi uma das mais utilizadas ontem, provavelmente por conta do
2

tuitaço organizado pelo Partido Pirata. O assunto foi tratado em mensagens
muito pulverizadas que acabaram não ganhando força na formação de uma
rede, por isso não ficaram tão perceptível nos clusters ou entre as autoridades.
Facebook

TP1LL

A página Organização de Combate à Corrupção chegou ao primeiro lug!
do ranking de autoridades do período. Sua mensagem de maior repercussão no
período é uma montagem que exibe os dizeres: "Reclama que os 20 anos de
Regime Militar foi ditadura, mas aplaude os 45 anos de terror, miséria e
opressão da ditadura cubana.. Demagogo!". A legenda da imagem afirma:
"Comunistas, esquerdopatas, petralhas, militontos, idiota úteis são demagogos.
Todos apoiam ditaduras genocidas.". Publicada ontem (10), a postagem conta
com 1.658 compartilhamentos.
A página Movimento Contra Corrupção continua bem posicionada no
ranking, ocupando o segundo lugar. Sua mensagem de maior repercussão,
publicada na terça-feira (17), exibe uma fotografia do ex-presidente Lula com os
dizeres "Dilma compara Lula a Mandela. Que tal 27 anos de cadeia pra começar
a ficar parecido?". A mensagem obteve 7.828 compartilhamentos. A publicação
de maior repercussão do perfil de Mário Ernesto Piai Piai exibe uma imagem do
humorista Marcelo Madureira e um texto criticando duramente o ex-presidente
Lula, acumulando cerca de 3 mil novos compartilhamentos no período.
Os ataques ao programa Bolsa Família persistem e postagens
explorando fraudes chegam ao ranking de autoridades. A página Fora PT, em
sua publicação de maior relevância, explora o tema exibindo a imagem da
manchete do Gi "Fraude no Bolsa Família beneficia mortos e até estrangeiros
no RS" e os dizeres "Uma fraude envolvendo o Bolsa Família, do governo
federal, está beneficiando estrangeiros, funcionários públicos e até mesmo
pessoas que já morreram no Rio Grande do Sul. No município de Barra do
Quaraí, fronteira com o Uruguai, golpistas usaram endereços falsos para se
cadastrar no programa, inclusive terrenos onde existem apenas antenas de
telefone e caixas d'água.". A mensagem foi publicada no dia 17 de dezembro,
. registrando 3.726 compartilhamentos, e replicada ontem na página Dilma
Rousseff, Não, onde recebeu 603 compartilhamentos.
Analisando os principais clusters do período, verificamos a existência de
três grupos compostos, majoritariamente, por opositores do partido, contra
apenas um cluster formado por apoiadores. Os destaques ficam por conta do
cluster 994, marcado pela presença de um discurso militarista e anticomunista.
Essa rede foi agregada a perfis e páginas ligados a uma movimentação do DEM
para lançar Ronaldo Caiado candidato a presidente, e ao cluster 316, que
agregou perfis e páginas ligados a articulações "contra corrupção" e a página
Tucano PSDB. Neste cluster, o discurso predominante busca deslegitimar o
governo por meio de mensagens que sugerem que os dados divulgados pelo
3
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governo federal são manipulados ou fraudulentos e que o discurso das
principais figuras do partido é inconsistente com as práticas do governo petista.
Mensagens dizendo que o sorteio da Copa do Mundo foi fraudado
seguem recebendo um volume expressivo de compartilhamentos. Um exemplo
é a publicação de maior repercussão da página Beleza-Afro Bahia sugerindo
que o casal Camila Pitanga e Lázaro Ramos declinaram do convite para
apresentar o sorteio ao descobrir que o mesmo seria manipulado. A mensagem
foi publicada no dia 10 de dezembro, mas mantém a página entre as
autoridades, somando, até o momento, 19.613 compartilhamentos.

Dados Gerais
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PT - Twitter - Análise de modularidade
Autoridade é uma métrica que estima o valor do conteúdo de cada página
ou nó a partir do número de compartilhamentos de suas postagens. 0 valor

.

desta métrica varia de O a 1. Quanto mais próximo de 1, mais relevante a
autoridade.
A análise de modularidade permite decompor uma rede complexa em
comunidades modulares (ou sub-redes). Aqui denominamos 'cluster' cada uma
destas sub-redes. Esta análise permite detectar grupos de atores que
apresentaram fortes semelhanças entre si. A presente análise considerou os
clusters identificados na análise de modularidade. São eles:
Cluster 55 - composto por opositores do Partido dos Trabalhadores. Entre os
principais assuntos desta rede destacam-se críticas ao Bolsa Família tendo como
gancho uma investigação feita pela Polícia Federal e divulgada no Jornal Nacional. O
perfil oficial da PF, @agenciapf, aparece nesta rede com a seguinte mensagem: "PF
descobre uruguaios e até mortos recebendo Bolsa Família. Confira matéria de
ontem :http://gl .globo.com/jornal-nacional/noticial2ol 3/12/policia-federal-descobreuruguaios-e-ate-mortos-recebendo-bolsa-familia.html ... via @JNTVGloboBrasil", com
125 retweets. Outros perfis como @marisascruz, @joaopaulom e @Zaga_Silos
também pastaram mensagem de críticas ao programa.
A filha de Lula, Lurian, foi alvo, novamente, de acusações em mensagens desta rede.
Os perfis @AlbertoTomasi e @DecioNeves divulgaram a pastagem "Fundada pela filha
de Lula, Lurian, a ONG "Rede 13 Santa Catarina", de Blumenau, recebeu mais de R$
20 milhões". O perfil @MirandaSa_ pastou um tuíte contra o prefeito de São Paulo,
Fernando Haddad: "CHANTAGISTA (como todo petista)! Haddad fala em cortar
hospitais e creches se não aumentar o IPTU". A página do apresentador da TV
Bandeirantes, Danilo Gentili, ficou fora do ar por um determinado período e o perfil
@edmilsonpapolo acusou petistas pelo problema: "Petralhas atacam o Facebook do
Danilo Gentili, e sua página é tirada do ar. Proteste. #FacebookCensurouDaniloGentili".
Cluster 88 - agregou apoiadores do Partido dos Trabalhadores. Entre os assuntos
mais comentados neste cluster destacam-se o aumento do salário mínimo projetado
para 2014, divulgado ontem pela presidenta Dilma Rousseff, como mostra mensagem
do perfil @mluvieira: "@dilmabr garantiu hj que o s.m nacional será entre RS722/724.
Quando PSDB gov o Brasil, o salário foi de no máximo, R$200". O apoio de outros
partidos e representantes a programas como o Bolsa Família e o Mais Médicos também
foi um assunto comentado nesta rede como as mensagens dos perfis @folha_poder:
"Se PSDB tivesse apoiado Mais Médicos desde o início teria sido mais fácil aprová-lo,
diz Dilma", @Maiageovana: ""Preconceito contra Bolsa Família é fruto da imensa
.cultura do desprezo", diz pesquisadora.", com 40 retweets, e @antonioveronese
"AGORA AÉCIO É A FAVOR DO BOLSA FAMILIA E DOS MAIS MÉDICOS QUE
GRACINHA!!!!". O perfil do jornalista Paulo Henrique Amorim e outros como
@emirsader e @Leonek_ comentaram fala da presidenta Dilma sobre possível iniciativa
de Aécio Neves que, caso seja eleito presidente, disse que "reestatizaria" aPetrobras.
Questionada sobre o tema, ela respondeu: "Isso é sério?". "Ah, vão? E sério? A
Petrobrax? Vai voltar a ser Petrobras? Não vou nem comentar".
Cluster 24 - rede formada majoritariamente por perfis de veículos de comunicação da
mídia tradicional. Nesta rede, as mensagens de maior relevância comentavam o
aumento do salário mínimo divulgado ontem pela presidenta Dilma Rousseff, como
mostra o post do perfil @Estadao: "Dilma confirma salário mínimo entre R$ 722 e R$
724 em janeiro http://oesta.do/li12A3s", que atingiu 81 retweets. 0 Bolsa Família
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também foi destaque do perfil @TerralloticiasBR, que postou a seguinte mensagem
"Dilma diz que agora é fácil para oposição elogiar Bolsa Família e Mais Médicos". A
compra de caça para FAB também foi notícia de alguns veículos.
Cluster 178 - composto por interlocutores do perfil Dilma BoIada, @dilmabr e do
perfil oficial da presidenta Dilma. As principais mensagens postadas nesta rede foram
dos perfis @blogdojefferson: "Brasil não pode se acovardar diante do Obama. Dá asilo
a Snowden Dilma! Seria uma boa resposta ao desrespeito dos EUA", @pt_novaodessa:
"Dilma aos jornalistas: Foi um orgulho fazer uma política que transforma
http://In.is/www.pt.org.br/notici/URRv ... via @ptbrasil" e de @docenteArgt: "@elcarpo
RT @dilmabr: Com #LuzparaTodosloanos, levamos dignidade, prosperidade e uma
vida melhor.".
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PT - Facebook - Análise de modularidade
A presente análise considerou os principais clusters identificados na
análise de modularidade. São eles:
Cluster 994 - composto, essencialmente, por opositores do Partido dos
Trabalhadores, esse cluster também agregou, por padrão de compartilhamento,
páginas ligadas a veículos da mídia tradicional como UOL Notícias e UOL. A presença
de um discurso militarista e anticomunista entre as mensagens de maior relevância
15

desse cluster é marcante. Outro destaque é que essa rede contém mensagens que
indicam uma movimentação do deputado federal Ronaldo Caiado buscando ensaiar
uma candidatura que, segundo a publicação de maior repercussão da página Meu
Professor de História mentiu pra mim, seria a única real alternativa à direita para o
pleito de 2014. A página Ronaldo Caiado Presidente também foi agregada a esse
cluster.
Cluster 316 - reuniu páginas e perfis bastante heterogêneos, entretanto, nas
mensagens de maior repercussão que circularam a partir deste cluster, podemos
identificar a presença do discurso da "mentira", buscando convencer os usuários de que
dados do governo e o discurso de figuras estratégicas do partido, como a própria
presidenta e o ex-presidente Lula, seriam mentirosos. O destaque desse cluster é a
presença de uma grande diversidade de páginas contra corrupção agregadas, por
padrão de compartilhamento, à página Tucano PSDB, cuja mensagem mais relevante
do período emprega o discurso da "mentira"
Cluster O - agregou, essencialmente, opositores do Partido dos Trabalhadores. Entre
as mensagens mais relevantes do período podemos destacar críticas severas a Lula,
mensagens exaltando Joaquim Barbosa e um meme que compara a presidenta Dilma a
Hitler.
Cluster 93 - composto por apoiadores do Partido dos Trabalhadores. Entre as
mensagens de maior relevância no período, destacam-se as críticas aos escândalos de
corrupção envolvendo a legenda tucana, mensagens de defesa das políticas do
governo federal e uma parcela de mensagens defendendo o prefeito de São Paulo,
Fernando Haddad.
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Análise de modularídade

-

PSDB

-

Twitter

A presente análise considerou os principais clusters identificados na
análise de modularidade.
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Análise de modularidade - PSDB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na
análise de modularidade.
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Análise de modularidade - PSB - Twitter
A presente análise considerou os principais clusters identificados na
análise de modularidade.
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Análise de modularidade — PSB — Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na
análise de modularidade.

Autoridades — Geral
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Síntese do dia
1 W1L !UP
A análise do sentimento de rede do relatório de hoje, em comparação a ontem, mostra luma
relativa estabilidade na imagem do PT. O volume de postagens negativas sobre o partido continu k em
78%, mas as postagens positivas baixaram de 18% para 13% do total. As neutras subiram de 4%para
9%. Já no Twitter, o número de mensagens positivas novamente superou o de negativas, alcançando
46% do total de tuites que se referem à agremiaçào, índice igual ao de ontem. As postagens negativas
saíram do patamar de 40% para 43%, sendo que 11% dos tuítes avaliados foram tidos como neutros.
Em relação aos ternas abordados, a presidenta Duma e o ex-presidente Lula, com 56% e 17%
respectivamente, seguem como os assuntos mais abordados no Twitter, quadro que se repete no
Facebook, mas em menor proporção, quando ambos chegam a 46% e 11% das publicações referentes
ao PT. Bolsa Família é o quarto terna mais comentado no Facebook, e o Mais Médicos ocupa a
posição.
É possível perceber que, dada a queda na audiência da internet que ocorre no final do ano, a
produção de conteúdos nas redes também se reduz. No entanto, como também é usual, textos que já
circularam em outras épocas retomam para atacar áreas específicas do governo. Um que voltou ao
Facebook há alguns dias diz respeito a uma comparação que teria sido feita pelo matemático Gilberto
Flach entre a construção da ponte da baía de Jiaodhou, na China, e a nova ponte sobre o rio Guaíba,
mostrando que a brasileira custará muito mais do que a chinesa.
O alvo do ataque é o DNIT e o Ministério dos Transportes, mas trata-se de um texto circulou
primeiramente em agosto de 2011. Além de a comparação só levar em conta dados brutos, sem se
considerar outras especificidades (como relatado aqui), é muito provável que todos os números citados,
como as estirnativas de custos de cada obra, sejarn falsos. Há também várias especificações técnicas
que tornam o custo da obra gaúcha mais elevado, mas ainda assim menor do que o dito no texto
apócrifo (vide aqui). E importante preparar algumas "vacinas" para postagens desse tipo.
O relatório de hoje também traz mais uma vez o retrato de uma situação ruim para o PSDB nas
redes. Entre as vinte maiores autoridades do Twitter, por exemplo, somente uma, o perfil oficial
C
tvRede45, não trazia mensagem crítica ao partido.
Também repercutiu de forma negativa para o PSB, tanto no Twitter quanto no Facebook, a
entrevista do então secretário de Defesa Social do governo de Pernambuco, Wilson Damázio,
concedida ao Jornal do Commercio, publicada ontem (19), na qual comparou a homossexualidade a um
"desvio de conduta", dizendo ainda que as mulheres "têm uma tara por farda". As declarações
causaram revolta entre entidades da sociedade civil, que as classificaram como 'machistas" e
"homofóbicas", e provocaram a demissão do secretário.
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PT
Twitter
Entre as autoridades do dia destaca-se a mensagem do perfil @Estadao, primeira no ranking de
hoje: "Dilma é chamada de 'presidenta Lula' por engano em cerimônia em SP", retuitada 301 vezes e
com 115 curtis. A participação de Dilma no Natal dos catadores e moradores de rua, ontem, teve
destaque na rede, sendo que a página oficial da presidente aparece como terceira maior autoridade com
a postagem: "O pres Lula iniciou uma tradição, que eu mantenho, de celebrar o Natal com os catadores
e moradores de rua. #NatalSolidário", que atingiu 129 retweets e foi curtida por 63 pessoas.

O advogado e colunista norte-americano Glenn Greenwald aparece como sétima maior
autoridade do dia com o tuíte: "Protesters in Brazil wear Snowden masks during Dilma speech to
demand asylum", em tradução livre: "Manifestantes no Brasil usam máscaras Snowden durante
discurso Dilma para exigir asilo". A mensagem atingiu 147 retweets.

A queda da taxa de desemprego no Brasil para 4.6% foi um dos assuntos mais comentados nas
redes, tanto com mensagens a favor como com publicações negativas que desqualificam o índice. O
possível cancelamento do show da banda "30 seconds to mars" por conta da Copa do Mundo de 2014
alimentou um cluster inteiro com mensagens negativas sobre a presidenta Dilma.
Facebook
A análise do dia indica um quadro estável, tanto no que diz respeito às autoridades do período
quanto em relação às mensagens mais relevantes. Grande parte das mensagens comentadas no relatório
anterior permanecem entre as de maior repercussão no ranking de autoridades de hoje, sendo que a
maioria registra um aumento de cerca de 1.000 novos compartilhamentos, o que não indica uma
progressão viral preocupante. Entretanto, as grandes autoridades são, em sua maioria, opositoras do
Partido dos Trabalhadores.

A página OCC - Organização de Combate à Corrupção segue no primeiro lugar do ranking de
autoridades e sua postagem com maior volume de compartilhamentos no período foi uma montagem
que afirma que o Ibope, as umas eletrônicas, o atual governo e a imprensa são uma fraude. A legenda
da imagem deixa evidente a intenção da mensagem "Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come...
Qual a solução para essa aberração? Art. 142 -Intervenção Militar.". Publicada na quarta-feira (18), a
publicação registra, até o presente momento, 1.760 compartilhamentos.

Outro destaque é a postagem de revista Veja, que voltou a figurar entre as autoridades,
ironizando o discurso da presidenta. A mensagem exibe uma fotografia de Dilma e a legenda:
"Acompanhe - e tente entender - um dos trechos proferidos por Dilma Rousseff nesta quarta-feira: 'A
questão da educação é uma questão fortíssima no Brasil. Acho que ela é, o Brasil hoje é um país, do
meu ponto de vista, que tem na educação o seu grande caminho, porque, através da educação eu

estabilizo a saída da miséria e a ida para a classe média' http://abr.ai/lepjrMl Post de Augusto Nunes".
A mensagem é de quarta-feira, registra 7.728 compartilhamentos e foi replicada em outras mont
de menor alcance.
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PSDB
Twitter
Entre as vinte autoridades do dia, destaca-se a mensagem do perfil @stanleyburburin: "O
escândalo dos tucanos do cartel dos trens e metrô de SP não vai dar em nada. Quer ver um tucano
preso, vá ao zoológico", primeiro no ranking do período. Entre as maiores autoridades do período,
apenas uma não é de perfil opositor do PSDB, o @Rede45.

O quadro negativo para os tucanos no Twitter se evidencia ainda mais se analisarmos os quatro
principais clusters. Apenas um é formado por apoiadores, os outros três agregam opositores. No
ranking das autoridades, os principais assuntos comentados foram os escândalos que envolvem o
PSDB, a ligação da Rede Globo com o partido e a falta de uma agenda programática com propostas
reais para as eleições de 2014.

Entre as autoridades, destacam-se os perfis Cdbrasil247, com a mensagem: "Rosa Weber rejeita
cartel no STF, que fica com Marco Aurélio http://bras11247.conV+5g5a5 Com ele está o destino de
" @soldadonofront:@bor
políticos graúdos do PSDB,
""gesedivaldo: Toda semana tem um político
cassado, quando não é do DEM é do #PSDB." Depois o PT e' que e' o corrupto" e @RobertoToledoRS:
"Rosa Weber tào corajosa para condenar Dirceu mesmo sem provas, e agora toda amedrontada para
julgar propinoduto tucano. PIG faz a diferença.".
Facebook
A primeira autoridade do período analisado é o perfil da psicóloga cristã Mansa Lobo. Sua
mensagem com maior volume de compartilhamentos exibe uma lista de senadores que votaram contra e
a favor do fim do PLC 122, que criminaliza a homofobia, comemorando o resultado. Publicada quartafeira (18), a mensagem registra 1.046 compartilhamentos.
A segunda grande autoridade é a página Fora Alckmin! Fora Tucanos, cuja publicação mais
relevante é uma montagem que traz foto de Aécio e do cartão do Bolsa Família rasurado com os
dizeres: "Qual político que chamou o Bolsa família de bolsa esmola e agora defende o programa de
governo? Quem acertar ganha um pacote de bolachas recheadas.". A publicação conta com 305
compartilhamentos.
Escândalos de corrupção envolvendo a legenda também foram explorados entre as principais
autoridades. Um exemplo é a postagem de maior relevância da página Blog do Leitte, que traz imagem
de três ministros do STF dormindo com os seguintes dizeres: "Propinoduto tucano ... Sonegação da
Globo ... Helicóptero com 450kg de cocaína ... Daniel Dantas ... lnquérito 2474 ... Privatizações
FHC/Serra ... Roger Abdelmassih... Cachoeira e DEMóstenes. 'Dormindo no Fato". A publicação
recebeu 422 compartilhamentos.

A página Po Serra também explorou o terna em sua postagem mais compartilhada, na qual
apresenta a imagem do senador Aécio Neves e de outros políticos e um de memorando atribuido a tur ac
RK
Alston. A imagem tem os seguintes dizeres: "e agora? Promotoria da Suíça encontra conta 'Neve s
texto que acompanha a imagem fala do caso do "Trensalão do PSDB" e informa que enlFim /
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memorando da companhia apareceria um "misterioso" nome Neves, que teria sido intermediário ejtre a/~11U
empresa e o governo de são Paulo na década de 1990. A publicação registrou 1.395 compartilhamentos.

Outro destaque é a postagem da página Plantão Brasil, que registra 1.148 compartilhamentos até
o momento. A publicação traz a foto de um protesto da Polícia Civil do Estado de São Paulo e uma
faixa com os seguintes dizeres: "A Polícia Civil tem dois inimigos.., os marginais e o PSDB". A
montagem tem ainda a imagem do governador Geraldo Alckmin abraçado a um suposto líder do PCC.
O texto que acompanha a imagem traz matérias contrárias ao PSDB publicadas na página
plataobrasil.com.br e pede o compartilhamento das mesmas.

A legenda tucana também recebe críticas da página Veneno Nosso de Cada Dia, cuja postagem
mais relevante do período exibe um cartaz do filme "Nuvens de Veneno", afirmando que o
documentário mostra que o estado do Mato Grosso é o campeão nacional no uso de agrotóxicos. O
texto também traz a informação que segue sobre Projeto de Lei que facilitaria o registro de agrotóxico:
"Enquanto isso, segue no congresso, projeto que facilita registro de novos agrotóxicos do senador
Ruben Figueiró (PSDB-Mato Grosso do Sul). O projeto de Lei PLS 209/13 fixa em 180 dias o prazo
máximo para a liberação de novos defensivos agrícolas no mercado, projeto esse, que é para atender
uma das principais queixas das empresas de agrotóxicos.". A mensagem obteve 621
compartilhamentos.
PSB
Twitter
Corno maior autoridade do dia destaca-se o perfil @leocisneiros, com a mensagem "Secretário
de defesa social de Eduardo Campos é entrevistado sobre abusos sexuais por PM e responde isso.
COMPARTILHA", atingindo 45 retweets. O tema teve grande destaque entre as autoridades e foi o
principal assunto em dois clusters.

Outros dois assuntos comentados entre as autoridades e em redes específicas foram o apoio de
Marina Silva a Suplicy e a filiação de Eliana Calmon no PSB, em evento na Bahia. O perfil
@silva_marina aparece como terceira maior autoridade com a mensagem: "Eliana Calmon, q filiou-se
à #rede ontem, neste momento será filiada ao PSB p/ concorrer a uma vaga ao Senado pela Bahia.",
que atingiu 35 retweets. O perfil @marcofeliciano, sétima autoridade, postou a seguinte mensagem:
"Marina vai apoiar apoiar Suplicy em 2014, o mesmo q apoiou incondicionalmente o PLC 122
...".

Entre os quatro clusters do dia apenas um é formado por apoiadores do PSB, e os outros três são
formados por opositores do partido em geral, sendo que alguns deles agregam apoiadores do PT ou do
PSDB. Entre as autoridades também predominam mensagens negativas ao Partido Socialista Brasileiro.

Facebook
Como maior autoridade do período, o perfil Renildo Vieira postou uma imagem de um bebi , que
nasce na sala de espera da maternidade Barros Lima, de Recife, por falta de médico e atendinnto
adequado. Com a imagem o perfil, posta a seguinte mensagem: "bebê acaba de nascer na matern4iade
Barros Lima na sala de espera e o bebê caiu no chão e cortou o rostinho pq não tinha ninguénl pra
auxiliar a mãe,ta vendo isso Gov. Eduardo Campos?". O post atingiu 4.672 compartilhamentos e 81
pessoas curtiram.

Um dos ternas mais relevantes entre as autoridades do período analisado foi a filiação de Eliana
Calmon ao PSB, como mostra foto postada no perfil oficial do candidato Eduardo Campos, segunda
maior autoridade, com o texto: "Hoje foi um dia importante na história da nossa aliança entre PSB e
Rede. Mais cedo, em Salvador, eu e Marina Silva oficializamos a filiação simbólica de Eliana Calmon
à Rede. Há pouco, no final da manhã, foi a vez do PSB receber a honra de ter mais esse grande nome
da justiça Brasileira entre seus filiados. Eliana Calmon é uma das juristas mais competentes do Brasil e
uma referência de integridade e eficiência, levando aos tribunais a atitude que os brasileiros desejam
ver em todas as áreas do Brasil. Um exemplo notável de seu compromisso em servir o povo diz
respeito à atuação como corregedora-geral no Conselho Nacional de Justiça. Nesta época, Eliana se
notabilizou por aumentar a agilidade e a transparência dos processos, até mesmo estabelecendo metas
de desempenho dos tribunais. A política brasileira recebe um novo nome comprometido com o povo. Já
o povo baiano ganha muito com isso. Tendo Eliana Calmon como sua representante no Senado e Lídice
da Mata corno governadora, o Estado da Bahia certamente atingirá plenamente seu enorme potencial e
marcará um novo ciclo de desenvolvimento e transparência em sua história.". A publicação 611
compartilhamentos e 3.135 pessoas curtiram.

O caso do secretário de Defi.sa Social de Pernambuco, Wilson Darnázio, que deixou o cargo na
quinta-feira (19) após repercussão negativa de entrevista concedida ao "Jornal do Comrnercio", do
Recife, também foi um dos principais destaques entre os assuntos das postagens das autoridades.
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PT - Twitter - Análise de modularidade

o

Autoridade é uma métrica que estima valor do conteúdo de cada página ou nó a partir do 1 it
número de compartilhamentos de suas postagens. O valor desta métrica varia de O a 1. Quanto mai
Fk
próximo de 1, mais relevante a autoridade.
A análise de modularidade permite decompor uma rede complexa em comunidades modulares
(ou sub-redes). Aqui denominamos 'cluster' cada uma destas sub-redes. Esta análise permite detectar
grupos de atores que apresentaram fortes semelhanças entre si. A presente análise considerou os
clusters identificados na análise de modularidade. São eles:
Cluster 73 - composto por apoiadores do Partido dos Trabalhadores e veículos da nova mídia. Os
assuntos de maior relevância nesta rede foram: a participação da presidenta Dilma Rousseff no Natal
Solidário com catadores e moradores de rua, como mostra a mensagem do perfil @blogdilmabr: "Dilma:
Celebrar Natal com catadores é oportunidade para lembrar compromisso do governo com todos
brasileiros" e a queda na taxa de desemprego para 4,6%, marcando o menor índice da história, como
mostra a mensagem do perfil 'ãbrasil247: "Uma das bandeiras de Dilma, desemprego cai para 4,6% em
novembro, menor índice da história".
Cluster 60 - agregou opositores do Partido dos Trabalhadores e veículos da mídia tradicional. Esta rede
rebateu os dados de queda do índice de desemprego do Brasil, como mostram as mensagens do perfil
@freire_roberto: "Que vergonha DilmalPT ! Cresce para 16,8 milhões número de brasileiros que não
trabalha nem quer emprego", com 37 retweets, e @teresinhalopes: "A taxa de desemprego da Dilma
sobrevive a um truque! O índice coloca como empregados até os trabalhos precários e por ai
vai, abracadabra!". Críticas ao Bolsa Família continuam repercutindo nesta rede, como a do perfil
arykara, com a mensagem: "55 mil estrangeiros recebiam o Bolsa Familia. Sao naturalizados.. Porem
pela lei para naturalizar eles deveriam manter seu sustento". O perfil @OGloboPolitica também
apareceu nesta rede com mensagem sobre o Natal dos Catadores de São Paulo: "Dilma participa do
tradicional Natal dos catadores de SP. Maluf e Haddad são vaiados.".
Cluster 184 - rede formada por interlocutores, inajoritariamente positivos, de Dilma Bolada @dilmabr.
Cluster 618 - agregou integralmente fàs da banda estadunidense "30 Seconds to Mars", que tem shows
marcados no Brasil em 2014, porém, os shows podem vir a ser cancelados por conta da Copa. Nas
mensagens, os fàs insultam a presidenta Dilma como mostram as mensagens dos perfis
@firew0rkshazza: "Se não tive show do 30 seconds to mars no Brasil ano q vem vo faze uma macumba
das bravas pro Brasil perde e pra Dilma sumi da presidência", jaredisyou "ESCUTA SO UMA COISA
SE CANCELAREM OS SHOWS DO 30 SECONDS TO MARS NO BRASIL POR CAUSA DESSA
PORRA DE COPA DILMA EU VO EM BRASILIA E TE MATO" e @vitoriafrommars "Mano se n tiver
show do MARS por causa da porra dessa copa, eu vou lá no congresso reclamar com a Dilma".

Autoridades - Geral
Rank

Nodo

Autoridade

Estadao

0.02498222

2

dilrnabr

0.024270982

3

pavnefucker

0.02329303

4

dilmabr

0.016625177

5

RevillaMiguelA 0.014402561

6

jnflesch

0.014402561
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7
ggreenwald
0.012091039
8
SenhorSatanas 0.009157184
9
stanleyburburin 0.008801565
10 UOLNoticias 0.0072012804
11
Suuukitaaa
0.006934566
12 _Paisajes_ 0.006490043
13 freire_roberto 0.0063122334
14
brasil247
0.005512091
15 HoyAfirrno 0.004978663
16
Leonek
0.0048897583
17
gj.
0.0048008533
18
blogplanalto
0.0045341393
19
arykara
0.004445235
20 zehdeabreu 0.00435633

1

7u10PA
86

1M

Cluster: 73

.

Rank
Nodo
Autoridade
1
dilmabr
0.016625177
2
stanleyburburin 0.008801565
3
bras11247
0.005512091
4
Leonek
0.0048897583
5
blogplanalto
0.004534 1393
6
zehdeabreu
0.00435633
7
RodP13
0.0038229018
8
turguim5
0.0035561877
9
TVNBR
0.0030227597
10
portaibrasil
0.002933855
11
Blo2doZeDirceu 0.002667141
12 blogdilmabr 0.0025782362
13 sibamachadol3 0.0024893314
14
Greenhalgh
0.0022226174
15 PedroZaccaro 0.0022226174
16 NetoSampaio 0.0022226174
17 PTnaCamara 0.002044808
18
MPichonelli
0.0019559034
19
esperleon
0.0018669986
20
SOS RIO
0.0017780939

Cluster: 60
Rank
Nodo
1
freire_roberto
2
arykara

Autoridade
0.0063 122334
0.004445235

3
marisascruz
0.0037339972
4
caranovanocongr 0.003467283
5
MirandaSa
0.0033783785
6 JorgeRibeiroSE 0.003200569

•

1SL&L !up9fi
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7 teresinhalopes 0.0028449502
8
fitzca
0.0025782362
9
BiogOlhoNaMira 0.0024004267
10
Mari_Rezn
0.0023115221
11
Cris duh 123
0.0022226174
12
ZMariaCarvalho 0.0022226174
13
letraslirnitadas
0.00222261 74
14 joaopaulom 0.0021337126
15 diogomainardi 0.0021337126
16 augustosnunes 0.0021337126
17 OGloboPolitica 0.0021337126
18 ihamma
0.002044808
19
Fusca Brasil
0.002044808
20 marcofeliciano 0.0019559034

Cluster: 184

.

Rank
Nodo
Autoridade
1
dilmabr
0.024270982
2
AmandaaSampaio 0.00088904693
3
alexandrekalil
0.00062233285
4
biowsriker
0.00053342816
5
fabiioAmuralha 0.00044452347
6
zagomila
0.00026671408
7
marcocanavarro
0.0002667 1408
8
igorfeilipe
0.00017780939
9
cilaoucaribde
0.00017780939
10
benhurcoimbra
0.00017780939
11
baah_g
0.00017780939
12 andressacamara 0.00017780939
13
EmersonAleluia 1 0.00017780939
14
valeriagibrasil
0.00017780939
15
gustavoanh
0.00017780939
16
anastern
0.00017780939
17
LJoga
0.00017780939
18
InternetPuta
0.00017780939
19 BlogDilmaBR3 0.00017780939

Cluster: 618

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
jnflesch
theilejay
SeizetheFiction
wenndigos
PorraSullivan
thisvengenzl
firew0rkshazza
7foldFamily
StrangeCheshire
_StephOliveira
pfvrhel
kneeltoax7
jaredisyou
drearnsofseconds
PorraShadz
lovelustmars
mandam
vitoriafrommars
shadowssvn
itsburied_

Autoridade
0.014402561
0.0014224751
0.0014224751
0.00 10668563
0.00097795 17
0.00071123755
0.00071123755
0.00062233285
0.00062233285
0.00053342816
0.00053342816
0.00053342816
0.00053342816
0.00053342816
0.00053342816
0.00053342816
0.000533428 16
0.00053342816
0.00044452347
0.00044452347
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PT - Facebook - Análise de n,odularidade
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modu1aridad
São eles:
Cluster 139 - composto essencialmente por apoiadores do Partido dos Trabalhadores, inclusi e as
páginas Lula, Dilma Rousseff. Partido dos Trabalhadores e Palácio do Planalto. As principais mens gcn
que circularam por esse cluster comemoram a redução da taxa de desemprego e exigem o julgamento
dos escândalos de corrupção envolvendo tucanos.
Cluster 166 - composto essencialmente por opositores do Partido dos Trabalhadores. Entre as postagens
de maior repercussão, destacamos as críticas aos beneficiários do Programa Bolsa Família ao Ibope, e
mensagens exigindo urna intervenção militar no país.

•

Cluster 181 - composto por páginas e perfis bastante heterogêneos. Entre as niensagens de maior
repercussão estão críticas genéricas à presidenta Dilma, o suposto "clima de revolta" entre os presos da
Papuda por conta de supostos privilégios concedidos a Dirceu, Delúbio e Genoino e uma homenagem a
Chico Mendes.

Rank
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

.

-

-

Autoridades Geral

Nodo
OCC Organização de Combate à Corrupção
Movimento Contra Corrupção
Mário Ernesto Piai Piai
Conversa com petistas
Lula
Paulo Henrique Couto
Dilma Rousscff NÃO
DiirnaRousseff
EsteéalguémdoPT
Marco Saies
VEJA
FORA PT
Jornal Rational
Eric Mano Leroy

Autoridade
0.0378 16547
0.035693407
0.023077633
0.02 1354504
0.016523585
0.016 154343
0.0 13723499
0.013631188
0.009169513
0.00867719
0.008307948
0.007907935
0.0075386935
0.007507923 5

Cluster: 139
Rank
1
2
3
4
5
6
7

Nodo
Lula
Dilma Rousseff
Brasil 247
Partido dos Trabalhadores
Exército das Estrelas
Jorge André Irion Jobim
So Enfermagem

Autoridade
0.016523585
0.013631188
0.0054155514
0.0033847 196
0.0031693282
0.0029231668
0.0028308562
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Marcelo Bancalero
0.002523 1545
Palácio do Planalto
0.0020308318
Rede BrasilAtual
0.0019385212
PoSerra
0.0019385212
Engenharia de Opinião
0.00 15077387
Fã Clube Dilma Rousseff 0.00 13538878
EsterNeves
0.0012923474
Leandro Fortes
0.0012615772
Admiro o Espiritismo
0.0011384966
Causa-me Espécie
0.0011077264
Anonymous Black Faces 0.0010154159
Carlos Maia
0.0009846457
Conversa Afiada Oficial 0.000923 10534

Rank

Nodo
OCC - Organizacão de Combate à Comipcão
O pesadelo de qualquer Político
Comunistas Caricatos
Boca Do Povo Sao Bernardo Do Campo
Latinha de Lixo
Suzana Capute Toscano Romano
OzielFerraz
Carlos Destro
José OATeixeira
Roberto Tripoli
Ana Paula Bastos Ferreira
ATardeOnline
TaherMorhy
CREMESP
LuizCalixto
Andre Franco
Paulo De Carvalho Deotti
Marcus Saldanha
João Dpv
Grimoaldo José Costa Lins

¶p9CR aEcL1
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Cluster: 166

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
• 14
15
16
17
18
19
20

Autoridade
0.0378 16547
0.0063386564
0.00046 155267
0.0002769316
0.00024616142
0.00021539124
0.00021539124
0.0002 1539124
0.00018462107
0.00015385088
0.00015385088
0.00015385088
0.00012308071
0.00012308071
9.231053e-05
9.231053e-05
6.1540355e-05
6.1540355e-05
6.1540355e-05
6.1540355e-05

Cluster: 18
Rank
2
3

Nodo
Autoridade
Davi Morgado
0.0382781
Anonymousbr - MG 0.00012308071
Pioneiro.com
6.1 540355c-05

11

4

Diário da Manhã

6.1540355e-05

Cluster: 181
Rank
1
2
3
4
5
6
7

Nodo
Movimento Contra Corrupção
Lucta Social
João832
Boca Maldita
Achei Cães e Gatos
Ricardo Serci
Aposvale Aposvale

Autoridade
0.035693407
0.00030770176
0.00015385088
0.00015385088
0.00012308071
6.1540355e-05
6.1540355e-05
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Análise de modularidade

-

PSDB

-

Twitter

A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidadpM
São eles:
1
vi

Cluster 118 formado majoritariamente por opositores do PSDB, apoiadores do PT e jornalis14s da
nova mídia. Entre os assuntos mais relevantes desta rede destacam-se críticas aos casos de corruçào
ligados ao PSDB, como mostram as mensagens dos perfis stan1eyburburin: "O escândalo dos tucanos
do cartel dos trens e metrô de SP não vai dar em nada. Quer ver um tucano preso, vá ao zoológico",
GreenhaIgn_: "Falta de decoro, corrupção: mais um prefeito do #PSDB de São Paulo é cassado. E o
"choque-de-gestão dos tucanos.", e CaDeniocraciaSempr "@nedicr56 O partido dele nunca combateu
corrupção nenhuma. Aqui em SP o PSDB é especialista em engavetar CPI. São coniventes com a
corrupção".
-

Críticas ao partido e a seu programa também foram frequentes nessa rede, como mostram as mensagens
dos perfis (luisnassif: "Programa do PSDB: sem ideias nem propostas", @ptbrasil: "O Programa do
PSDB é igual biscoito de vento. Só tem casca. Dentro não tem nada!" e CrimeDeIniprensa: ""O PSDB
vai morrendo como a UDN: rejeitado pelo povo e abraçado com o que existe de mais retrógrado no
país".

Cluster 128 formado por opositores do PSDB, as mensagens criticam a falta de investigação nos casos
de corrupção ligados ao partido e a seus políticos, como o chaiiiado Trensalão. Dentre as postagens de
destaque, estão as dos perfis @AnnieHalIl948: "Rosa Weber que condenou o Dirceu mesmo sem prova
cabal, deu pra trás e, covardemente, à vai ser a relatora do cartel tucano (caso Siemens)",
@Vinicius2 1120: "Propinão tucano: Alstom usou empresa de gerente do Metrô para camuflar propina" e
@LulaNews_: "#Brasill3 Propinão tucano: Alstom usou empresa de gerente do Metrô para camuflar
propina http://bit.ly/IdQXXUh #Brasil13". Outros tuítes negativos podem ser vistos nos perfis
Ca~ turquim5: "Como roubam esses tucanos ... Imagens mostram prefeito do PSDB recebendo dinheiro d
empresário no Piauí" e caregsouzal: "PSB E PSDB-»TRE-SP condena políticos e jornalistas por
favorecimento em campanha eleitoral".
-

.

Cluster 64 rede formada por apoiadores do PSDB, em geral, perfis oficiais. As mensagens ressaltam a
agenda de propostas do partido e falas dos seus candidatos, como mostram postagens dos perfis
@1Rede45: "Entrevista do presidente do PSDB Aécio Neves. Assuntos: Declarações de Duma, Bolsa
Família, Mais Médicos e Petrobras", @ihamma: "Atençào #NORDESTE! O #PSDB fez uma lei agora
para q NINGUEM, nenhum governo possa acabar o #BolsaFamília. E #Dilma é contra essa LEI!",
@PSDBSP: "PSDB lança bases da nova agenda que será proposta ao país. Assista o vídeo do
lançamento" e @psdbpb "@setelaser Presidente do PSDB apresenta documento com bases da nova
agenda que será proposta ao país".
-

Cluster 2 agregou essencialmcntc opositores do PSDB e apoiadores do PT. Entre as mensagens mais
relevantes destaca-se o caso da jornalista Eliane Cantanhêde, que é casada com Gilnei Rampazzo, um
dos donos da GW, produtora que cuidou das últimas campanhas de Geraldo Alckrnin e José Serra.
Rampazzo é sócio de Luiz Gonzales, marqueteiro escolhido pelo PSDB para coordenar a campanha de
Geraldo Alckiin. dDomDiegoElZorro e outros perfis compartilharam a imagem que traz essas
informações.
-

Outras criticas relevantes vieram dos perfis EàDurval13PT: "MAIS MEDICOS: E PSDB, DEMO e PPS
q foram contra?!??". joserIeite: "Ex-diretor da Siemens envolve seis políticos com cartel //PSDBPPS-dem: 2depsfedcrais 3secretsSP 1 senador trensalão", e@13_Haddad, de apoiadores do prefeito de
SP: "Haddad: quem derrubou a CPMF não quer as creches. FHC, PSDB, Johhny Saad, Skaf é tudo a
mesma sopa:". 0 perfil afrancelino ataca a falta de propostas tucanas: "Li o programa de governo (?)

do PSDB e digo: já li muita rcdaçào de 4 série com mais conteúdo e menos generalização que aquilo
lá ...

.

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Autoridades - Geral

Nodo
Autoridade
stanleyburburin 0.031499557
turguims
0.03016859
StellaMendonca 0.02883762 1
PedroZaccaro
0.027063
Greenhalgh_
0.026175687
Leonek
0.023513753
Rede45
0.015084295
AlimacVic
0.0 14640639
botecoterapia
0.0 13753328
Gerimachado
0.0 124223605
BomDiaVietna
0.0 124223605
doidomg
0.0124223605
regsouzal
0.010647737
WilliamManzato 0.010647737
bras11247
0.010204081
jarbasjunior
0.009760426
soldadonofront
0.008429458
lopesfernande
0.008429458
ptbrasil
0.0075421473
RobertoToledoRS 0.007542 1473

Cluster: 118

•

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nodo
stanleyburburin
Greenhalgh
ptbrasil
sibamachadol3
luisnassif
ConversaAfiada
VictorLouSan
aleportoblog
souzamaurilio
edenvaladares
DemocraciaSempr
NetoSampaio
ManinhoLeite

Autoridade
0.03 1499557
0.026 175687
0.0075421473
0.007098492
0.006654836
0.0053238687
0.00399290 16
0.003 1055901
0.00266 19344
0.0026619344
0.0022182786
0.0022182786
0.001774623
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14
15
16
17
18
19
20

MarceloPintoBA 0.00 1774623
Jose Ronaldo 77 0.001774623
luizchaimsohn
0.0013309672
CrimeDelmprensa 0.0013309672
mahagod
0.0013309672
Rutger_Hauer
0.0008873115
Cidadaodopovo
0.0008873 115

Cluster: 128
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
• 20

Nodo
turguim5
regsouzal
WilliamManzato
VarlindoNC
AnnieHa111948
Triplohxis
Oades
Vinicius21120
jnascimentos
geraldoazevedof
LulaNews
matracadailha
borgesedivaldo
rogeriocorreia_
rochinha13
gersonnogueira
jrariano2000
Celiolobo2
carlosffrank
malungorei

Autoridade
0.03016859
0.010647737
0.010647737
0.0053238687
0.0053238687
0.0039929016
0.003549246
0.0031055901
0.003 1055901
0.003 1055901
0.0031055901
0.0026619344
0.0026619344
0.00266 19344
0.0026619344
0.0022182786
0.0022182786
0.0022182786
0.001774623
0.00 1774623

Cluster: 64
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nodo
Rede45
freireroberto
PSDBMULHER45
ihamma
PSDB SP
PSDB45PE
deputadocaiado
arykara
psdbpb

Autoridade
0.015084295
0.0057675242
0.0039929016
0.0039929016
0.003549246
0.0031055901
0.00266 19344
0.0026619344
0.0013309672

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

marinaldom
PSDB_ES
psdbap
RONALDOSHERIFF
MaisAecio
BLOGDOMAGNO
neivaromano1i
psdbce
pedrotobias
PSDB GOlAS
MGtransarente

0.0013309672
0.0013309672
0.0013309672
0.0013309672
0.0013309672
0.0013309672
0.0008873115
0.0008873115
0.0008873115
0.0008873115
0.0008 873 115

Cluster: 2

•

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
StellaMendonca
DomDiegoElZono
RodP13
Durval13PT
joserleite
13Haddad
Matariamais
emirsader
NaldoValenca
emersonscruz
ManDaBrasaGO
Dep_IvanValente
solongranja
francelino
coelho_real
NilsondeVix
silaslimams
meicobr
luizparahyba
cynaramenezes

Autoridade
0.02883762 1
0.0062111802
0.0062111802
0.00399290 16
0.0031055901
0.0031055901
0.0026619344
0.00266 19344
0.00266 19344
0.0022182786
0.00 1774623
0.001774623
0.0013309672
0.0013309672
0.0013309672
0.0013309672
0.0008873115
0.0008873115
0.0008873115
0.0008873115
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Análise de modularidade - PSDB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidad1
São eles:
1
Cluster 102 - Composto, essencialmente, por opositores do PSDB. Entre as mensagens com r$iaior
volume de compartilhamento destacam-se as que acusam ligações entre a legenda e o ministro Joauim
Barbosa, duramente criticado em parcela significativa das mensagens. Os escândalos de corrupção
envolvendo a legenda também foram amplamente explorados, particularmente no que diz respeito à
existência de uma conta do senador Aécio Neves na Suíça. Mensagens satíricas associando o escândalo
do Trensalão, em São Paulo, ao falecimento Ronald Biggs, famoso pelo assalto ao trem pagador,
também são bastante recorrentes.

Cluster O - formado por opositores do PSDB, as mensagens fazem críticas ao partido e a suas ações
como mostram as mensagens das páginas Blog do Leite, sobre o propinoduto tucano: "O que causa
espanto, é que este mesmo STF "imparcial", deixa impunes vários casos fartamente documentados e
com provas cabais do ilícito cometido por políticos do PSDB, DEM, e também pelas famílias
proprietárias de Jornais, revistas e TVs. Como exemplo, podemos citar o escândalo das propinas no
Metro de SP (governos Mário Covas, José Serra e Geraldo Alckmin) as Privatizações ocorridas do
Governo FHC, ou então o envolvimento de Demóstenes Torres no esquema de Jogo do Bicho liderado
por Carlinhos Cachoeira, ou então a quase meia tonelada de cocaína encontrada no helicóptero de
propriedade do político Perreila, protegido de Aécio Neves., e inclusive o Mensalão Mineiro (PSDB).
Antes de uma Reforma Política, precisamos urgentemente de uma Reforma no Judiciário Brasileiro, o
qual encontra-se em estado adiantado de putrefação.." e Exército Vermelho: "Ao lançar uma agenda com
12 pontos para o Brasil, o senador Aécio Neves foi mais aplaudido quando se referiu ao programa Mais
Médicos, que foi lançado pela presidente Dilnia Rousscff e vem sendo apoiado pela população; senador
disse que o PSDB permitirá o trabalho de médicos cubanos no país, mas eles receberão os RS 10 mil,
porque não financiaremos uma ditadura a partir de um projeto de saúde'; proposta, na prática, jamais
seria aceita pelo governo cubano, que não permite a contratação direta dos profissionais e também atua
para evitar altos índices de desigualdade social.".

Cluster 14 - majoritariamente formado por apoiadores do PSDB. Entre os perfis com maior destaque
desta rede encontram-se a página oficial dos tucanos, com a publicação: "Presidente do PSDB, senador
Aécio Neves, comenta declarações de Dilma sobre o Bolsa Família e o Mais Médicos. 'Como nossa
presidente anda muito antenada nas redes sociais, sugiro que ela vá no Youtube e coloque 'presidente
Lula segundo turno das eleições de 2002 e bolsa esmola.' Ela vai ver que foi exatamente o seu tutor, o
presidente Lula, quem chamou os programas de transferência de renda de bolsa esmola, ou de esmola",
disse Aécio. Sobre o Mais Médicos, Aécio afirmou que o PSDB não votou contra, como disse hoje a
presidente. "Votamos a favor, mas buscamos aprimorá-lo, o que, infelizmente não conseguimos fazer.
Mas faremos no governo do PSDB. Não temos nenhum preconceito contra médicos de fora e muito
menos os cubanos. Ao contrário, acho que até os cubanos, por viverem sob a égide de um regime
autoritário, deveriam receber uma solidariedade ainda maior dos brasileiros.". A postagem obteve 22
compartilhamentos.

Autoridade Geral
Rank

Nodo

Autoridade

Mansa Lobo

0.04914632

2

Fora Alckmin! Fora tucanos

0.04 1965853

3

BlogdeLeitte

0.031594064

99 1
CpkN

•

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

O Veneno Nosso De Cada Dia
0.022977501
PoSerra
0.019945748
Plantão Brasil
0.01978618
Minas Sem Censura Msc
0.0 18030956
Partido dos Trabalhadores
0.017392691
Rita Moraes
0.017233126
Conversa com petistas
0.017233 126
Falandoverdades2
0.017233126
Aécio Neves
0.01707356
Brasil 247
0.01627573
Marcelo Bancalero
0.0145205045
PSDB
0.014201372
Serra Nunca Mais
0.013403542
Stanley Burburinho
0.0 13243976
OCC - Organização de Combate à Corrupção 0.0 1228658
Fã Clube Duma Rousseff
0.011488751
Brizola Comenta 2
0.011010053

Cluster: 22
Rank
Nodo
Autoridade
1
Mansa Lobo 0.04914632

Cluster: 102
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nodo
Daniel Pearl Bezerra
Engenharia de Opinião
Jorge André Irion Jobim
EsterNeves
EraldoAlves
Chagas Holanda
Jagueline Miriã Rudineili
Luiz Demetrius da Fonseca
Ricardo Parafatti
PTRS
Denise Rohloff
Lívia Rocha Barreto
Izabel Aparecida Femandes
Nilmário Miranda
Mara Fuseto
Janeslei Albuguergue
Notícias da Tucanada
Leonardo Alcântara

Autoridade
0.008935695
0.0078 18733
0.00686 1337
0.006701771
0.0060635074
0.0057443753
0.0044678473
0.0035104516
0.002872 1876
0.0022339236
0.00 12765279
0.0011169618
0.0009573959
0.0009573959
0.0007978299
0.00063826394
0.00047869794
0.00047869794

act1
100

19
20

P T Passa Quatro
Alberto Rossi

Rank
1
2
3
4
5
6

Nodo
Autoridade
BlogdeLeitte
0.031594064
Falandoverdades2
0.017233126
Exército Vermelho
0.0007978299
Fernando Antinareili
0.00047869794
Democratiza Midia Brasil 0.0003 1913197
Tijolaço
0.00031913197

0.00031913197
0.00031913197

Cluster: O

Cluster: 14
Rank
2
3
4
5

•

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo

Autoridade
Aécio Neves
0.0 1707356
PSDB
0.014201372
Tucano Psdb
0.0022339236
Paulo Fernando
0.00 12765279
MaisAécio
0.0011169618
Polícia Militar do Estado de São Paulo
0.0011169618
PSDB Municipal de São Paulo
0.0011169618
Bruno Covas
0.0011169618
Percival Puggina
0.0009573959
Diário Tucano PSDB
0.0009573959
Diretório Psdb Manaus
0.00063826394
Virgilio Neto Neto
0.00063826394
Vereador Eduardo Sendon
0.00063826394
PSDB DF
0.00063826394
Estado de Minas
0.00063826394
Congresso "Psdb Mulher Forte Psdb Melhor" 0.00063826394
Conversa com Brasileiros
0.00047869794
Anderlucio Francisco de Carvalho
0.00047869794
RosangelaBolze
0.00031913197
Psdb Assembleia Legislativa Rs
0.00031913197
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Análise de modularidade — PSB - Twitter
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidad'
São eles:
N

lJ3
1!

Cluster 81 - formado por opositores do PSB e alguns apoiadores do PT, o principal assunto desta rede
foi o caso do secretário de Defesa Social de Pernambuco, Wilson Darnázio, que deixou o cargo nesta
quinta-feira (19) após "justificar" abusos da PM, como mostram as mensagens dos perfis
@stanleyburburin: "Olha o que acabou de acontecer com o tal secretário do Eduardo Campos depois da
besteira que ele falou. Tinha que...", @UDN_tofora: "Secretário de Eduardo Campos deixa o cargo após
justificar' estupros por PMs" e osamigosdolula: "Secretário de Eduardo Campos deixa o cargo após
justificar' estupros por PMs: Entrevistado pelo jornal sobre...".

Cluster 63 - agregou opositores do PSB, entre eles alguns perfis apoiadores do PSDB. As mensagens
desta rede são de ataques a Eduardo Campos e, principalmente, a Marina Silva. Os perfis acusam Marina
de ser petista após a candidata afirmar que apoiará Eduardo Suplicy em São Paulo, como mostram os
posts dos perfis @IsmaelsoaresTw: "ESSA MARINA NAO ENGANA NINGUEM,ELA E
ADORADORA DE MENSALEIROS,TRAIRA DAS GRANDES.", @narizgelado: "Bom dia pra quem
acredita que Marina Silva e Eduardo Campos não são petistas --> Marina declara apoio a Suplicy" e
@MirandaSa_: "RT (ã/fitzca: BURRICE/ESTUPIDEZ: Marina Silva diz que apoiará candidato petista
em SP".

Cluster 8 - rede formada por apoiadores do PSB. O principal e praticamente único assunto comentado
neste grupo foi o evento do dia 19 de dezembro, na Bahia, de filiação de Eliana Calmon ao PSB, como
mostram as mensagens dos perfis silva marina: "Eliana Calmon, q filiou-se á #rede ontem, neste
momento será filiada ao PSB p/ concorrer a uma vaga ao Senado pela Bahia.", @BetoAlbuquerque
"Começa o ato político na Bahia. Muita vibração com a filiação da ministra Eliana Calmon no PSB
para.....e c@ElianaCalmon ""A minha alegria, a minha explosão no coração, foi quando, no dia 6 de
outubro, eu abri os jornais e vi que a Rede estava junto com o PSB...".

.

Cluster 90 - formado por perfis que criticam as atitudes do secretário de Defesa Social de Pernambuco,
Wilson Damázio, que deixou o cargo na quinta-feira (19) após "justificar" estupros de PM. O secretário
disse, em entrevista a um jornal local: ""Eu não sei por que é que mulher gosta tanto de farda" [ ... ] "Pra
ela é o máximo tá dando pra um policial. Dentro da viatura. então..". Além desta declaração, Damázio
também havia criado polêmica entre organizações de defesa dos direitos humanos e entidades feministas
por falas consideradas "machistas" e "homofóbicas", comparando a homossexualidade a "desvio de
conduta"

Autoridades Geral
Rank

Nodo

Autoridade

1

leocisneiros

0.047872342

2

stanleyburburin

0.034954406

3

silva_marina

0.025075987

4

bras11247

0.02355623

5

blogdejamildo

0.018237082

giancarlobpaim 0.018237082

7 reinaldoazevedo 0.016717326
folha_poder
0.015197569
8
0.015197569
9
caiornoura
0.01443769
10
gi.
11
marcofeliciano
0.0 1443769
12
BetoAlbuguergue 0.013677811
13
eduardocampos40 0.012158055
14
Pepontocom
0.012158055
15
freireroberto
0.011398177
16
Luistorrespb
0.010638298
17
fefito
0.009878419
18
BorisBrianCasoy 0.0098784 19
19
FirnDaGlobo
0.009118541
20 VarlindoNC 0.009118541

TPL

c,t::s.fl

Cluster: 81
Rank
Nodo
Autoridade
1
stanlevburburin 0.034954406
2
caiomoura
0.015197569
3 FimDaGlobo 0.009118541
4
VarlindoNC
0.009118541
5 UDN_tofora 0.008358663
6
eduguim
0.0075987843
7
turguirn5
0.0060790274
8
RodP13
0.0060790274
9
osamigosdolula 0.0045592706
10 Blogdofavre 0.0037993921
11
Gzgozzi
0.0030395137
12
JotaKar
0.0022796353
13
0.0022796353
trnlvra
14
midiacrucis
0.0022796353
15 joaopaulo_pt 0.0022796353
16
Reinaldo Cruz 0.0022796353
17 pedro12aul660 0.0015197569
18
_MauricioDias 0.0015197569

Cluster: 63
Rank
1
2
3
4

Nodo
reinaldoazevedo
BorisBrianCasoy
IsmaelsoaresTw
narizgclado

anc

Autoridade
0.0167 17326
0.009878419
0.005319149
0.0045592706

1

•

5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

MirandaSa_
AparecidoSilva
WalterCostaaju
Svlpalma
OBarao
blogkatia
elianadeolivel4
Organizadantipt
lucmarsilva
yashaa!1azzi
JorgeRibeiroSE
Crisduh 123
gentedireita
coroneldoblog
SINDICODACIDADE
florsete

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nodo
silva_marina
BetoAlbuguergue
eduardocarnpos40
lidicedamata
fbezerracoelho
PSBBA
moliviasoares
ElianaCalmon
jprcarvalho
correio24horas
PSBNacional40
LisbelaUfba
ManinhoLeite
myckon
grandesalvador
gleidisonecv
ajoaogomes
Danie!Brasilia
23pps

0.0045592706
0.0045592706
0.0037993921
0.0037993921
0.0037993921
0.0030395137
0.0030395137
0.0030395 137
0.0030395137
0.0022796353
0.0022796353
0.0022796353
0.0022796353
0.0022796353
0.0022796353
0.0015197569

Cluster: 8
Autoridade
0.025075987
0.013677811
0.012158055
0.0068389056
0.0068389056
0.0045592706
0.0037993921
0.0037993921
0.0037993921
0.0037993921
0.0037993921
0.0015197569
0.0015197569
0.0015197569
0.0015197569
0.0015197569
0.0015197569
0.0015197569
0.0015197569

Cluster: 90
Rank
Nodo
1
leocisneiros

Autoridade
0.047872342

TBLM UP

aErc)L1

.r Q
15J

2
3
4
5
6
7
8
9

WoolfVir
CarlosTufvesson
drido
MarceloPintoBA
lauratanasio
marioscand
leonardo_arruda
EdilsonPSOL

0.0053 19149
0.005319149
0.0045592706
0.003799392 1
0.0022796353
0.0022796353
0.0015197569
0.0015 197569
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Análise de modularidade - PSB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidad1LL !UPJ

Autoridades - Geral

•

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo

Autoridade
Renildo Vieira
0.144428 15
Eduardo Campos
0.08479961
Mansa Lobo
0.074291304
Folha de S,Paulo
0.028836755
Marina Silva
0.026 148582
Jornal Correio
0.02370479
Partido dos Trabalhadores
0.022238513
Diario de Pernambuco
0.018328445
NEIO
0.016617792
Stanley Burburinho
0.0139296185
ThayslaBruna
0.01344086
Movimento Brasil Consciente
0.0 10997067
Folha Poder
0.01001955
Milícia da Imaculada - Sede Nacional
0.009042033
Frente de Luta Transporte Público PE
0.008308896
PSB Nacional 40
0.0065982407
Botafogo - O Glorioso
0.0065982407
OCC - Organização de Combate à Corrupção 0.006109482
AVoz Do Povo Ipojucano
0.006109482
Jorge André Irion Jobim
0.004 154448

Cluster: 4
Rank

Nodo
Autoridade
Renildo Vieira 0.144428 15

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nodo
Autoridade
Eduardo Campos
0.08479961
Raquel Lvra
0.0009775171
Marcos Dantas
0.00073313783
Ana Lúcia Andrade 0.000733 13783
Ed Cavalcanti Ramos 0.00048875855
Vanderlan Cardoso 0.00048875855
Polibio Braga
0.00048875855
Marília Arraes
0.0004887585 5
Evaldo Silva
0.00048875855
Cleiton Salvaro
0.00048875855

Cluster: 7

LLLJ
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Cluster: 21
Rank
Nodo
Autoridade
1
Mansa Lobo 0.074291304

109

Cluster: 237
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8

Nodo
Diario de Pernambuco
NEIO
Direitos Urbanos
BlogdeJamildo
AnonymousRecife - PE
FolhaPE
Resistência Pernambucana
Igor Leite

Autoridade
0.018328445
0.016617792
0.0021994135
0.0019550342
0.0017106549
0.0009775171
0.000733 13783
0.00048875855

Síntese do dia
O final de semana foi ruim para o PT no que diz respeito à análise de sentimento da
Twitter. O número de mensagens positivas foi superado pelo de negativas, ao contrário do que correii
nos últimos dois relatórios, alcançando 53% do total de tuítes. As postagens positivas saírPn do 110
patamar de 46% para somente 16% do total, sendo que 31% dos tuítes foram tidos como neutros.j
cpc,1U

J

Um fato que contribuiu para essa mudança de humor foi a infração de trânsito cometida pela
presidenta Duma Rousseff ao levar seu neto no colo no banco de trás de um carro, ao invés de usar a
cadeirinha para crianças. Esse foi o terceiro tema mais comentado do Twitter quando o assunto foi o
Partido dos Trabalhadores, alcançando 7% do total. Considerando que a presidenta foi o tema principal
do microblogue, com 53%, o mais provável é que muitas outras postagens tenham feito referência ao
episódio, mas sem citar o termo "infração". Ataques articulados ao Mais Médicos e ao sistema de saúde
também puderam ser notados entre as maiores autoridades do Twitter no período analisado.

No Facebook, o volume de postagens negativas sobre o partido oscilou de 78% para 79%, as
publicações positivas foram de 13% para 15% do total, e as neutras baixaram de 9% para 6%. A
presidenta Dilma e o ex-presidente Lula continuam como os assuntos mais abordados, com 42% e
14%, respectivamente. O Bolsa Família segue entre os temas mais presentes, sendo o quarto mais
comentado, com 6%, enquanto o SUS ocupa a 6a posição, com 5%.

Tanto no Twitter como no Facebook, o que se percebe é a persistência em se mirar a saúde
pública - ora atacando o SUS, ora o Mais Médicos - e também o Bolsa Família. No primeiro caso,
surgiram comparações entre o que se gasta com o Mais Médicos e quantos hospitais poderiam ser
construídos com os recursos investidos. É preciso ressaltar que, além de ser uma comparação
descabida, o investimento em um sistema de saúde preventivo evita justamente a superlotação de
hospitais que, aliás, não podem ser geridos sem profissionais de saúde. E preciso reconhecer que
existem problemas, mas que também se avançou muito na área da saúde.

Sobre o Bolsa Família, publicações nas redes tentam vender a ideia de que a taxa de
chegou a seu patamar mais baixo por conta de menos pessoas estarem procurando
emprego, o que estaria associado a um estímulo à acomodação ou à "vagabundagem", expressão usada
pelos opositores mais à direita. Nesse caso, é importante destacar o papel dos recursos que o Bolsa
Família injeta na economia para destacar seu papel indireto na geração de postos de trabalho. Além
disso, é necessário ressaltar a existência das chamadas "portas de saída" que o programa têm, assim
como condicionantes importantes para se romper o ciclo de pobreza como acesso a serviços de saúde e
de educação.

•desemprego

Destaques
PT
Twitter
Entre as autoridades do dia destaca-se a mensagem do perfil de Dilma Boiada, @dilmabr,
primeira no ranking de hoje: "acab0000u!!! brasil campeão mundial de #handebol feminino!!!
sambamos!!! #raçabrasil #esporteinterativo", retuitada 322 vezes e com 100 curtis. Como segunda
maior autoridade encontra-se o perfil @PRESTIGIADOS, com a postagem: "@VEJA so de impostos
no #BRASIL ta em mais de R$ 1,6 trilhão de reais, aonde esta indo nosso #dinheiro @dilmabr ?". A
mensagem recebeu 312 retweets.
Circulou também a notícia de que o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu apresentou à Vara de
Execuções do Distrito Federal um novo pedido para trabalhar fora da cadeia, desta vez para cuidar da
biblioteca de 2 mil livros do advogado José Gerardo Grossi, recebendo salário de R$ 2,1 mil. Este foi
um assunto comentado pelas autoridades como o perfil @JornalOGlobo, terceira maior no ranking, que
divulgou a postagem: "Dirceu é convidado a trabalhar em escritório de advocacia que tem Lula como
cliente.". A publicação atingiu 41 retweets.
A notícia e a foto da presidente Dilma Rousseff descumprindo a lei de trânsito em Porto Alegre
também foi um tema comentado entre as autoridades do período. Dos quatro clusters principais,
somente um é formado por opositores do Partido dos Trabalhadores; dos outros três, um é formado por
apoiadores do PT em geral; outro, por veículos de comunicação da mídia tradicional, e o o terceiro por
interlocutores do perfil Dilma Boiada.

Facbook
Dos quatro principais clusters do período, apenas um é formado por apoiadores do Partido dos
Trabalhadores; os outros três são formados por opositores que criticam frequentemente programas do
governo Dilma como o Bolsa Família e o Mais Médicos.

Entre as autoridades do dia, destaca-se a mensagem da página OCC (Organização de Combate à
Corrupção), primeira no ranking de hoje com a postagem: "esse é o Brasil real, é o brasil que o pt e
seus asseclas comunistas , militontos, base alugada, oposição do rabo preso na corrupção e outros
criminosos no poder não mostram. esse é o verdadeiro brasil que eles escondem... e quando nós
mostramos a camarilha comunista, esquerdopatas esquizofrênicos nos ameaçam, e ficam denunciando
as imagens, postagens para derrubar a página e bloquear os adms. nossa voz não calarão, a verdade
iremos mostrar sempre. brasil acima de tudo.. abaixo o pt, abaixo o comunismo, abaixo a ditadura
petralha, abaixo lula, abaixo dilma. fora corruptos do brasil. Curta e faça parte da OCC alerta brasil".
Junto com o texto, há uma imagem de um hospital com inúmeras pessoas no chão e em macas, e a
frase: "O SUS, que como disse o Lula beira a perfeição". A publicação teve 1.886 compartilhamentos e
609 pessoas curtiram.

Como segunda maior autoridade encontra-se a página de Álvaro Rodrigues, que posta uma
mensagem comparando o ex-ditador Castelo Branco e o ex-presidente Lula, com o seguinte texto:
"QUE DIFERENÇA!!! Dois presidentes nordestinos: Castelo Branco e Lula (Um Cearense e um
Pernambucano). Ao ver Lula defendendo seu filho que recebeu R$ 15 milhões de reais da TELEMAR
para tocar sua empresa, Elio Gáspari publicou essa história tirada do fundo do baú: Em 1966 o
presidente Castello Branco leu nos jornais que seu irmão, funcionário com cargo na Receita
ganhara um carro Aero-Willys, agradecimento dos colegas funcionários pela ajuda que dera na eã que 111
organizava a carreira. O presidente telefonou mandando que ele devolvesse o carro. O 1 irmã
/
argumentou que se devolvesse ficaria desmoralizado em seu cargo. O presidente Castelo lraiieo interrompeu-o dizendo: Meu irmão, afastado do cargo você já está. Estou decidindo agora se você vai
preso ou não'. E o Lula ainda alega que não existe ninguém 'neste país' com mais moral e ética do que
ele...". A postagem atingiu 10.990 compartilhamentos e 2.830 pessoas curtiram.
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PT - Twitter - Análise de modularidade
Autoridade é uma métrica que estima o valor do conteúdo de cada página ou nó a partir do
número de compartilhamentos de suas postagens. O valor desta métrica varia de O a 1. Quanto mais
próximo de 1, mais relevante a autoridade.
A análise de modularidade permite decompor uma rede complexa em comunidades modulares
(ou sub-redes). Aqui denominamos 'cluster' cada uma destas sub-redes. Esta análise permite detectar
grupos de atores que apresentaram fortes semelhanças entre si. A presente análise considerou os
clusters identificados na análise de modularidade. São eles:
Cluster 84 - agregou essencialmente perfis opositores ao Partido dos Trabalhadores. Os perfis criticam
a saúde pública, em especial o programa Mais Médicos, como mostram as mensagens dos perfis
Ezequiasns: "DILMA 16 mil cubanos já contratados com a DITADURA de #CUBA Custa 160
MILHOES/mês? Dava pra fazer 1 HOSPITAL p1 Mês!", com 77 retweets, e @marisascruz: com a
mensagem "NOSSO$$ RTFusca_Brasil: Dilma manda $ 800 milhões p a ditadura cubana em troca d
enfermeiros e agentes d regime cubano. #FraudeSaúdePT".
O programa Bolsa Família também recebe críticas, como a do perfil @freire_roberto: "Vergonha. Além
dos que não procuram mais trabalho some os que nunca procuraram: jovens beneficiados pelo Bolsa
Familia", com 46 retweets. O livro de Romeu Tuma Junior, que acusa o ex-presidente Lula de ter sido
um dos informantes do Dops, continua como um dos assuntos mais comentados desta rede, como se
pode ver na mensagem do perfil @nascimentoctba: "EXPLOSIVO A FACE OCULTA DE LULA. Dedo
Duro Alcaguete,X9, Delator, Traíra, Judas, O Traia, Informante do Dops 64", com 34 retweets.

Cluster 15 - formado por apoiadores do Partido dos Trabalhadores e por veículos da nova mídia. Um
dos assuntos mais relevantes desta rede foi a taxa de desemprego, que caiu para 4,6%, como mostram as
stanleyburburin: "Com Dilma, o Brasil tem um dos menores índices de
postagens dos perfis
desemprego do Mundo - Fonte: OIT - Set12013" e @brasil247: "Dilma e Lula, mas podem chamar de
emprego e renda http://brasil247.coml+2hahq Será possível conter a força desse binômio em 2014?".
A decisão do STF de manter a liminar que barra o aumento do IPTU de São Paulo também foi assunto
na rede, como mostram as mensagens dos perfis @turquim5 "Barbosa, Alckmin e Skaf unidos para
pobres e classe média pagarem mais IPTU e Globo pagar menos !!!" e @frulanis "Fala sério, alguém
acreditava que STF fosse atender a um pedido de um PETISTA? Lógico que Joaquim Barbosa barraria o
IPTU. Alguém surpreso?". O caso da morte da modelo Cristiana Aparecida Ferreira, que teria ligação
com o mensalão tucano, foi tema de publicação do perfil @VIOMUNDO: "Mesmo acuado por busca e
apreensão, advogado denuncia que morte de modelo tem ligação com mensalão tucano em Minas".

Cluster 11 - formado por interlocutores do perfil Dilma Bolada, @dilmabr. O principal assunto da rede
foi a final do Mundial de handebol feminino, com vitória do Brasil. O perfil @dilmabr postou a seguinte
mensagem "ACAB0000U!!! BRASIL CAMPEÃO MUNDIAL DE #HANDEBOL FEMININO!!!
SAMBAMOS!!! #RAÇABRASIL ESPORTEINTERATIVO" que atingiu 322 retweets.

Cluster 863 - formado por perfis de comunicação da mídia tradicional. Essencialmente, o tema das
postagens foi o fato de a presidenta Dilma Rousseff ter cometido uma infração de trânsito na sexta-feira
(20), ao andar no banco de trás do carro com o neto de três anos no colo. A presidenta pediu desculpas
pelo erro em sua conta do Twitter "Estive hoje na casa da minha filha e, de lá, levei meu neto à casa do
avô, que fica no mesmo bairro. Meu neto foi abraçado comigo no banco de trás. Foi um erro. A
legislação de trânsito é clara: criança tem que andar na cadeirinha. Peço desculpas pelo erro".

Autoridades - Geral
1tÀJ. 1~ UTOPX

Autoridade
Rank
Nodo
1
dilmabr
0.033553056
PRESTIGIADOS
0.015830992
2
JornalOGlobo
0.012805274
3
4 stanleyburburiri 0.011616598
paynefucker
0.008698941
5
Ezeguiasns
0.008374757
6
7
0.0068618977
Estadao
freire roberto
0.006429652
8
VEJA
0.006159499
9
10 SoyDese99Oue 0.006051437
11 sonhossombrios 0.0056191916
12
Leonek
0.0046466393
13 SonsaAbrao 0.004376486
14 turguim5
0.0043224553
15 nascimentoctba 0.004214394
0.004160363
16
anterogreco
0.003998271
17
arnaldobranco
18
caranovanocongr 0.0038902096
0.0037821482
19
teresinhalopes
Na Igreja
0.0036740869
20

.

Cluster: 84
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nodo
Ezeguiasns
freire roberto
nascimentoctba
caranovanocongr
teresinhalopes
coroneldoblog
arykara
MirandaSa
marisascruz
letraslimitadas
Zaga Silos

Autoridade
0.008374757
0.006429652
0.004214394
0.0038902096
0.0037821482
0.0036200562
0.0036200562
0.0033499028
0.0030797494
0.0030257185
0.0029176571
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12
13
14
15
16
17
18
19
20

Fusca Brasil
0.0025394424
BgjnaBrasi1ja
0.002431381
CongressoPodre 0.0022152583
B]gOlhoNaMira 0.0021612276
fitzca
0.002107197
Cris duh 123
0.0019451048
Vai Cci
0.0018910741
DireitaBrasjl
0.0018910741
Iuscaspfvr
0.0017830128

Cluster: 15
Rank
Nodo
Autoridade
1
stanleyburburin
0.011616598
2
Leonek
0.0046466393
3
turguim5
0.0043224553
4
brasil247
0.0032418414
5
ConversaAfiada
0.0032418414
6
fflogdoZeDirceu 0.0027015344
7
FabioF]ej'y
0.002593473
8
frulanis
0.0020531663
9
zehdeabreu
0.0019991356
10
rcabrjnjcosta
0.0019451048
11
RodP13
0.0018370434
12
lfsmore ira
0.0017289821
13
VIOMUNDO
0.0017289821
14
soldadonofront
0.0016749514
15
edugoldenberg
0.0016749514
16
reginaidoprates
0.0016209207
17
kelfrenn
0.00156689
18
StellaMendonca
0.00156689
19
RobertoToledoRS 0.0014588286
20
DomDiegoElZorro 0.0014047979

Cluster: 11
Rank
Nodo
1
dilmabr
2
Esp Interativo
3
MartaStegani
4
alrnadarnorejra
5
claudemirpe

Autoridade
0.033553056
0.0010806138
0.0007564296
0.00070239895
0.00043224552

fl

6
flaviofachel
0.00032418413
7
becoolmagazine 0.00021612276
8
isabelcarolina
0.0002161 2276
9 portapo1itico 0.00021612276
lO
CeIioIobo2
0.00016209207
11
CarlosMoreiraJr 0.00016209207
12
Rodrigo12orto13 0.00016209207
13
JOHN TRANE 0.00016209207
14 jg
0.00016209207
15 Mauhoro 0.00016209207
16 LaPasionaria 0.00016209207
17 Kzlobo
0.00016209207
18
visigueiraa
0.00010806138
19
thiagofc1982
0.00010806138
20 silviosantospt 0.00010806138

Cluster: 863
Rank
Nodo
Autoridade
1
JornalOGlobo
0.012805274
2
VEJA
0.006159499
UOLNoticias
3
0.0018370434
4
folha com
0.0013507672
5
TerralloticiasBR 0.0012427059
6
MiriarnLeitaoCom 0.0010806138
7
JornalExtra
0.0007564296
8
gibrasil
0.00070239895
9
CarlosPort
0.00032418413
10
jorgelordelio
0.00032418413
11
GuylnBrazil
0.00032418413
12
caioblinder
0.00027015345
13
Enza Flori
0.00027015345
14 LCMarinho 0.00021612276
15 amon78
0.00021612276
16
kdteudeus
0.00021612276
17 joaopaulom 0.00021612276
18
Milton Neves
0.00021612276
19
faixail
0.00016209207
20
Jean chambre
0.000 16209207
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PT - Facebook - Análise de modularidade
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.
São eles:
Cluster 17 - agregou essencialmente apoiadores do Partido dos Trabalhadores, inclusive as
Lula, Dilma Rousseff, Dilma Boiada e Palácio do Planalto. As principais mensagens que circuIar Kp por
esse ciuster criticam o não julgamento do mensalão tucano e o presidente da Federação das indúsias do
Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, por ter ido à Justiça contra o reajuste do IPTU propost"
prefeito Fernando Haddad.
Cluster 983 - formado por apoiadores do Partido dos Trabalhadores. Entre os assuntos mais relevantes
destacam-se criticas ao programa Bolsa Família, ao Mais Médicos, e até mesmo ao ato de posse
organizado para o ex-presidente João Goulart, como mostra a mensagem da página Antonio Brasil:
"Presidenta Dilma. Estes são nossos verdadeiros heróis, os homens da FEB - Força Expedicionária
Brasileira, que lutaram com coragem contra o totalitarismo nazista. Enquanto o governo cultua o 'herói'
João Goulart e o terrorista Carlos Mariguela, nós homenageamos estes homens que merecem as maiores
honras de nossa nação!". A infração de trânsito cometida pela presidenta Dilma Rousseff também foi um
tema abordado neste cluster.
Cluster 997 - agregou páginas opositoras do Partido dos Trabalhadores. As mensagens criticam os
programas Bolsa Família e Mais Médicos, e questionam o índice de desemprego dizendo que, ao
contrário dos 4,6% da estatística, 16,8 milhões de brasileiros não querem trabalhar.
Cluster 35 - composta por páginas de opositores do Partido dos Trabalhadores. As mensagens mais
relevantes fazem acusações à filha de Lula, Lurian, por conta de supostas irregularidades com sua ONG;
à presidenta Dilma Rouseff, pela infração de trânsito em Porto Alegre, e ao programa Bolsa Família.

Autoridades - Geral
Cluster: Geral
Rank

Nodo

Autoridade

1

OCC - Organização de Combate à Corrupção 0.03605564

2

Álvaro Rodrigues

0.028133357

Movimento Contra Corrupção

0.023368606

4

Andrey Tavnan

0.02238721

5

Falandoverdades 2

0.019044774

6

Casa de Repouso Petista Camarada (CRPC) 0.015901461

7

Conversa com petistas

0.015503215

8

Frases Perfeitas

0.015033851

9

Vida de Casada

0.014379587

10

Danyelle Araújo

0.012559026

li

Paulo Henrique Couto

0.012431018

12

Mário Ernesto Piai Piai

0.012431018

13

Folha de S.Paulo

0.0118052
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14
15
16
17
18
19
20

Lula
estadao
Davi Morgado
Mano LohrerAntunes
Eric Mano Leroy
Duma Rousseff NÃO
Marco Saies

0.011392729
0.011193605
0.010994482
0.010880697
0.009557945
0.009358821
0.009060135

Cluster: 17
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Falandoverdades 2
Lula
Plantão Brasil
Memes messiânicos
Brasil 247
Jorge André irion Jobim
Duma Rousseff
Fernando Haddad Prefeito
Staniev Burburinho
Carbono 14
Duma Boiada
Exército das Estrelas
Daniel Peari Bezerra
Palácio do Planalto
Já que a mídia não mostra
Fã Clube Duma Rousseff
Po Serra
Marcelo Bancalero
Blog de Leitte
Fora Alckmin! Fora tucanos

Autoridade
0.019044774
0.011392729
0.008405872
0.00521989
0.0051772203
0.004082039
0.0034988907
0.0026028333
0.002161916
0.0018063379
0.001607214
0.0014223133
0.0013511976
0.0012800819
0.0012658588
0.0010525119
0.00089605735
0.00089605735
0.00085338793
0.0008249417

Cluster: 983
Rank
1
2
3
4
5
6
7

Nodo
OCC - Organização de Combate à Corrupção
Antonio Brasil
Revoltados ON UNE
TV Revolta
Marcos Corsato
Verdade Oculta Política
Marco Aurelio M. Cardoso

Autoridade
0.03605564
0.004522956
0.0033708825
0.002 161916
0.0008818342
0.0005689253
0.00042669396

8
9
lO
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Revela Brasil
Beto Brasil
Polibio Braga
Amador Francisco
Milton Pires
Jovens de Direita
José Paulo Grasso
Partido Militar Brasileiro- RJ
Miguel Manso
Claudio Barra
Ovelhas Negras
Meu professor de História mentiu pra mim
Ferrer Junnior

0.00038402458
0.0003129089
0.00029868577
0.0002702395
0.0002702395
0.0002 1334698
0.00018490072
0.000 1706776
0.00015645445
0.00015645445
0.00012800819
0.00012800819
0.00011378506

p9q Ullopx
Fk

Cluster: 997
Rank
1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
• 14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Conversa com petistas
LulaMensaleiro
Patriota
É Mentira do PT
Resistência anti-socialismo (nazismo comunismo e doutrinas
vermelhas'
Fernando Fraricischini
Ordem dos Médicos do Brasil
João Guerreiro
Revista Sociedade Militar
Anc Brasil - Constituinte.
Carlão Araújo
Carlos Carvalho
Paulada na Fuça
leda Dietrich
Caio Portella
nasruas
Edson Nascimento
IG
Júlio Ferreira
Ana Lima

Cluster: 35
Rank

Nodo

Autoridade

Autoridade
0.015503215
0.007168459
0.0062724017
0.0026739489
0.001393867
0.001393867
0.0011520737
0.0010667349
0.0010382887
0.00 10382887
0.0006542641
0.0006115947
0.00058314845
0.00045514025
0.00045514025
0.0004409171
0.00041247084
0.00038402458
0.0003413552
0.0002702395
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Casa de Repouso Petista Camarada (CRPC)
Duma Rousseff NÃO
Mobilização Patriota
Beto Nunes
Raquel Santana li
Lígia Ramos
Mais Médicos Fail
Vitor Vieira
Berenice Ribeiro
Diário de Hospital
Carlos Carvalho Junior
Matuzalem Castro
Contragolpe Militar - Por um Brasil verde e
amarelo
Otavio Leite
Vídeos TOP 10 da Internet
Dilniá
Eu Odeio Futebol
Volmar E. Prado Junior
Polibio Braga
Jorginho Xiada

0.015901461
0.009358821
0.0042811627
0.00071115664
0.0006542641
0.0006258178
0.0002702395
0.00022757013
0.00022757013
0.00019912385
0.00019912385
0.00015645445
0.00014223132
0.00011378506
9.956 193e-05
9.956193e-05
8.53388e-05
5.689253e-05
5.689253e-05
5.689253e-05

Twitter - PSDB
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Análise de modularidade - PSDB - Twiuer
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.

Autoridades - Geral
Rank
Nodo
Autoridade
1
boylieber4life
0.032442357
2
Greenhalgh
0.029789839
Yarus13
3
0.02366864
4
stanleyburburin
0.02326056
5
turguirns
0.02019996
6
ConversaAfiada
0.01795552
7
StellaMendonca
0.01775148
8
Leonek
0.017139358
9
brasil247
0.01611916
10
emirsader
0.014486839
11
Cidadaodopovo
0.013670679
12
helshmanlacerda 0.012242399
13
ProtogenesO
0.0 12038359
14
palmeriodoria
0.01101816
15
rcabrinicosta
0.010814119
16
BornDiaVietna
0.010202
17
Porra Serra
0.010202
18
esperleon
0.009997959
19
DornDiegoElZorro 0.0097939195
20
PedroZaccaro
0.0097939195

Cluster: 38
Rank
Nodo
1
turguim5
2
ConversaAfiada
3
rcabrinicosta
4
AlimacVic
5
NotgnilewFla
vania37
6
7
RobertoToledoRS
8
marioscand
9
MatarJamais
10
LEN Brasil

Autoridade
0.02019996
0.01795552
0.010814119
0.008569679
0.0071413997
0.0061211996
0.00469292
0.0040808
0.00387676
0.00387676

11 soldadonofront 0.00367272
12
olhosdosertao
0.00346868
13
rochinha13
0.00346868
14 BlogdoMiro 0.0032646398
15
regsouzal
0.0030605998
16 AldoNunes57 0.0028565598
17 meicobr
0.0026525198
18 WilliamManzato 0.0026525198
19 FabioCoiteense 0.0026525198
20 AnnieHa111948 0.0024484799

Cluster: 54

lo

Rank Nodo Autoridade
1
boylieber4life 0.032442357
0.0020404
2
porraJT
dlrtvpony
3
0.0016323199
4
pusherlg
0.0014282799
5 holdstefani 0.0012242399
6 gagapusher 0.0012242399
7
alwavsparrilla 0.0012242399
8 HausOfVii 0.0012242399
9 dürninatrix 0.0010202
lO whvlgaga 0.0010202
11
0.0010202
hotsgaga
12
fcksvenus
0.0010202
13 macvinik 0.00081615994
14
ONARTPOP 0.00081615994
15
remixgaga
0.00081615994
16
foryoujoanne 0.00081615994
0.00081615994
17
vsfdidda
18
itssevero
0.00081615994
19 Iovebritney 0.00061211997
20
shitvenus
0.00040807997

Cluster: 37
Rank
1
2
3
4

Nodo
Autoridade
Yarus13
0.02366864
DomDiegoElZorro 0.0097939195
VIOMUNDO
0.00877372
RodPl3
0.00734544

TLM. !1W.

ELDTOPX
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1

5
6
7
8
9
10
li
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pauloavila2008g
EstradadoMarRS
ktreml()
Triplohxis
a!demirrn
ligiadeslandes
ei conde
FaimaLima
Bob Fernandes
LopoDinis
emersonscruz
Mais uni Cara
foda ana
russiashow milu
GrupoBeatrice
rcmenegassi

0.00632524
0.0048969598
0.00469292
0.0042848396
0.0028565598
0.0026525198
0.0024484799
0.00224444
0.00224444
0.00183636
0.00183636
0.00183636
0.0016323199
0.0014282799
0.0014282799
0.0012242399

Cluster: 58
Rank
Nodo
l
Greenhalgh
2
pairneriodoria
3
Porra Serra
4
SejaDitaVerdade
5
sibamachado13
6
dafnesampaio
7
carlosffrank
8
ProíiLuizao
brsamba
9
10
ricardoberzoini
11
BlogDilmaBR3
12
MichelArbache
13
Aninhaodc
14
doidomg
TudoPorAeF
15
16
1 3lncomodando
17
ptrenatosimoes

Autoridade
0.029789839
0.01101816
0.010202
0.00897776
0.0024484799
0.0024484799
0.00224444
0.0020404
0.00183636
0.0016323199
0.0014282799
0.0010202
0.00081615994
0.00081615994
0.00061211997
0.00040807997
0.00040807997

Facebook - PSDB
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Análise de modularidade - PSDB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.

Autoridade Geral
Rank
Nodo
1
Memes messiânicos
2
Política no Face
3
Plantão Brasil
4
Jorge André Irion Jobim
5
Falandoverdades 2
6
OCC - Organização de Combate à Corrupção
7
Po Serra
Viomundo
8
9
Potencialmente Perfeitos
10
Dilma Rousseff NÃO
11
Fernando Haddad Prefeito
12
Folha de S.Paulo
13
Pablo Orteliado
14
Notícias da Tucanada
15
Fora Alckmin! Fora tucanos
16
Brasil 247
17
Conversa Afiada Oficial
18
Cruz Vermelha - Serra ES
19
Conversa com petistas
20
ZéOswaldo

Autoridade
0.12696391
0.04883227
0.046709128
0.0462845
0.04161359
0.04118896
0.034819532
0.03014862
0.022505308
0.020806795
0.01910828
0.01910828
0.018259024
0.016985139
0.014861995
0.01358811
0.012738854
0.012738854
0.011464968
0.010615711

Cluster: 164
Rank
Nodo
Autoridade
1
OCC - Organização de Combate à Corrupção 0.04118896
2
Aureo Luiz Kruger Amaral
0.0012738854

Cluster: O
Rank
Nodo
Autoridade
1
Falandoverdades 2 0.04161359
2
Pref Sigefredo
0.0012738854
3
Moisés Marques 0.0008492569

Cluster: 8
Rank
1
2
3
4
5
6

Nodo
Autoridade
Notícias da Tucanada
0.016985139
Fora Alckmin! Fora tucanos 0.014861995
Huggo Siliva
0.00806794
Maria Dolores Zundt
0.0012738854
Renato de la Rocha
0.0008492569
João Alckmin
0.0008492569

Cluster: 22
Rank
1
2
3
4

os

Nodo
Autoridade
Conversa com petistas 0.011464968
Oziel Ferraz
0.0025477707
É Mentira do PT
0.00 12738854
Verdade Oculta
0.0012738854
Lisieux Eyer de Jesus 0.0008492569

I1i
Twitter

1

Análise de modularidade - PSB - Twitter
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.

Autoridades Geral

S

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Autoridade
0.032442357
boylieber4life
Greenhalgh
0.029789839
Yarus13
0.02366864
0.02326056
stanleyburburin
turguim5
0.02019996
ConversaAfiada
0.01795552
StellaMendonca
0.01775148
Leonek
0.017139358
brasil247
0.01611916
emirsader
0.014486839
Cidadaodopovo
0.013670679
helshmanlacerda 0.012242399
ProtogenesO
0.012038359
palmeriodoria
0.01101816
rcabrinicosta
0.010814119
BomDiaVietna
0.010202
Porra Serra
0.010202
esperleon
0.009997959
DomDiegoElZorro 0.0097939 195
0.0097939 195
PedroZaccaro

Cluster: 38
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nodo
Autoridade
turguim5
0.02019996
ConversaAfiada 0.01795552
rcabrinicosta
0.010814119
AlimacVic
0.008569679
NotgnilewFla
0.0071413997
vania37
0.0061211996
RoberioToledoRS 0.00469292
rnarioscand
0.0040808
MatarJamais
0.00387676
LEN Brasil
0.00387676

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

soldadonofront
olhosdosertao
rochinhai3
BlogdoMiro
regsouzal
AldoNunes57
meicobr
WilliamManzato
FabioCoiteense
AnnieHaII1948

0.00367272
0.00346868
0.00346868
0.0032646398
0.0030605998
0.0028565598
0.0026525198
0.0026525198
0.0026525198
0.0024484799

Cluster: 54
Rank
Nodo
Autoridade
1
boylieber4life 0.032442357
2
porraJT
0.0020404
3
dlrtypony
0.0016323199
4
pusher]g
0.0014282799
5
holdstefani
0.0012242399
6
gagapusher
0.0012242399
7
alwavsparrilla 0.0012242399
8
HausOfVii
0.0012242399
9
d0minatrix
0.0010202
10
whylgaga
0.0010202
11
hotsgaga
0.0010202
12
fcksvenus
0.0010202
13
macvinik
0.00081615994
14
ONARTPOP 0.00081615994
15
remixgaga
0.00081615994
16
foryoujoanne 0.00081615994
17
vsfdidda
0.00081615994
18
itssevero
0.00081615994
19
lovebritney
0.00061211997
20
shitveiius
0.00040807997

Cluster: 37
Rank
1
2
3
4

Nodo
Autoridade
Yarus13
0.02366864
DomDiegoElZorro 0.0097939195
VIOMUNDO
0.00877372
RodPl3
0.00734544

o

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

pauloavila2008g
EstradadoMarRS
ktremlü
Triplohxis
aldemirrn
ligiadeslandes
ei conde
FaimaLima
Bob Fernandes
LopoDinis
emersonscruz
Mais um Cara
foda ana
russiashow milu
GrunoBeatrice
rcrnenegassi

0.00632524
0.0048969598
0.00469292
0.0042848396
0.0028565598
0.0026525198
0.0024484799
0.00224444
0.00224444
0.00183636
0.00 183636
0.00183636
0.0016323199
0.0014282799
0.0014282799
0.0012242399

Cluster: 58
Rank
Nodo
Autoridade
1
Greenhalgh
0.029789839
palmeriodoria
2
0.01101816
3
Porra Serra
0.010202
4
SejaDitaVerdade 0.00897776
sibamachadol3 0.0024484799
5
6
dafnesampaio
0.0024484799
7
carlosffrank
0.00224444
ProfiLuizao
8
0.0020404
9
brsamba
0.00183636
10 ricardoberzoini 0.0016323199
11
BlogDilmaBR3 0.0014282799
12
MichelArbache 0.0010202
13
Aninhaodc
0.00081615994
14
doidomg
0.00081615994
15
TudoPorAeF
0.00061211997
16
131ncomodando 0.00040807997
17 ptrenatosimoes 0.00040807997
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Facebook - PSB

Análise de modularidade - PSB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidade.

Autoridades - Geral
126
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
W 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo

Autoridade
Gazeta Online
0.1312336
Renildo Vieira
0.08048994
Memes messiânicos
0.053514145
Eduardo Campos
0.05001458
0.036745407
Thaysla Bruna
Marina Silva
0.033537474
Moca você é machista
0.022601342
OCC - Organização de Combate à Corrupção 0.018955965
Unidos Por Limeira
0.0 139982505
Polícia Militar
0.0 12248469
Folha de S.Paulo
0.012102654
Movimento Brasil Consciente
0.011811024
Folha Poder
0.009186352
PSB Nacional 40
0.0065616798
Fora Alckmin! Fora tucanos
0.0062700496
Per Sempre Brindisi
0.005832604
Áivaro Rodrigues
0.005249344
Taekwondo News
0.005249344
Diario de Pernambuco
0.0051035285
Agenda Temática Popular
0.0048118983

Cluster: 461
Rank
Nodo
Autoridade
Gazeta Online 0.1312336
1
2
Carol Bernardes 0.00029163022

Cluster: 1
Rank Nodo Autoridade
1
Renildo Vieira 0.08048994

Cluster: 415
Rank
Nodo
1
Memes messiânicos

Autoridade
0.053514145

2

Fora Alckrnin! Fora tucanos

0.0062700496

3

Luiz Demetrius da Fonseca

0.0007290755

4

Rede Brasil Atual

0.00058326044

5

Blogpoliticadp Diario de Pernambuco 0.00058326044

6

Jorge Pedro Caggiano Perez

0.00043744533

7

Jairdes Moraes

0.00043744533

8

Luiza Erundina

0.00029163022

9

Ana Lúcia Andrade

0.00029 163022

Cluster: 4
Rank

Nodo

Autoridade

1

Eduardo Campos

0.05001458

2

Fernando Bezerra Coelho

0.002 1872267

3

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias 0.0007290755

4

Beto Albuquerque

0.00058326044

5

Joselia Maria

0.00043744533

6

Ascendino Paulino Neto

0.00029163022

7

Yuri Pithon

0.00029163022

8

Andrei Zanioner

0.00029163022

9

Anabel Lorenzi 11-Lotado

0.00029163022

Síntese do dia
A análise de sentimento da rede do período mostra uma estabilidade no Facebook em relaç o ao
último relatório. O volume de postagens negativas sobre o partido oscilou de 79% para 81%, e as
publicações positivas foram de 15% para 14%, enquanto as neutras baixaram de 6% para 4% do total.

Já no Twitter, houve uma reversão comparando-se o cenário atual com o do relatório passado e
as postagens positivas superaram as negativas com larga margem. Elas subiram de 16% para 47%
sendo que as negativas, que eram 53% do total no último levantamento, caíram para 30%. 23% dos
tuítes foram considerados neutros.

Contribuiu para o cenário positivo no Twitter a presença da presidenta Dilma no Espírito Santo,
mostrando uma imagem ativa de quem se preocupa com os efeitos de uma tragédia como as enchentes
que afetaram o estado. É importante destacar sua atitude, mostrando que o procedimento foi o mesmo
em outros episódios similares, ressaltando o perfil de uma estadista que não se omite, ainda que as
responsabilidades pelo ocorrido e também as ações para minimizar as perdas sejam partilhadas com
outros entes federativos.

Entre os temas abordados no microblogue, as enchentes são o quarto tema principal quando o
assunto é o PT, com 8% das citações, ficando atrás do reajuste do salário mínimo, também um fator
importante para o aumento de postagens positivas sobre o partido, ocupando 11%
do total de
OS dois temas mais
mensagens. A presidenta Dilma, com 38%, e o ex-presidente Lula, com 21%, são
comentados do Twitter, o mesmo ocorrendo no Facebook, no qual aparecem com 26% e 16%
respectivamente. As enchentes são o quarto assunto mais mencionado no Facebook, ocupando 9% das
publicações, vindo em seguida o Mensalão e o Mais Médicos, com 8% cada.

•

Novamente nota-se que parte das postagens negativas sobre o Partido dos Trabalhadores no
Facebook diz respeito à ação de autoridades com grande potencial de engajamento na rede e que,
muitas vezes, agem de forma articulada. Além de requentarem poSts passadoS como o do gato que
receberia benefício do Bolsa Família, produzem memes que são compartilhados em clusterS específicos
que conseguem gerar alto número de compartilhamentos. É necessário produzir memes e conteúdos
específicos sobre temas como o Mais Médicos e o Bolsa Família que sejam didáticos e atemporaiS,
podendo ser reproduzidos também em períodos posteriores, sem prejuízo da jnformaÇão.

27

Destaques
PT
TWitter

A principal autoridade no período é o perfil da personagem Dilma Boiada, com uma imagem
ilustrando uma fictícia troca de mensagens entre a presidenta e o Papai Noel pelo aplicativo de troca de
mensagens Whatsapp.
O principal tema entre as maiores autoridades do período é a visita de Dilma ao estado do
Espírito Santo, atingido por fortes chuvas. Destaque para o perfil oficial do jornal O Estado de São
Paulo, @estadao, que traz imagem do sobrevoo da presidenta sobre as áreas atingidas junto com link
para matéria sobre a tragédia, com destaque para imagens. Um destaque positivo fica por conta da
divulgação conseguida pelo perfil Blog do Planalto ao compartilhar imagem da reunião da presidenta
com autoridades sobre as ações a serem tomadas no ES. O destaque negativo referente a este tema é um
tuíte do perfil @marthaeferreira, que afirma que os capixabas não deveriam votar no PT pois, mesmo
depois de 25 mil desabrigados, a presidenta Dilma não teria dado nenhuma deciaração sobre a tragédia,
segundo eia. Esse tuíte conseguiu grande engajamento na rede.
Outro tema repercutido pelas principais autoridades é o aumento do salário mínimo, sendo que
o principal destaque do Portal R7, principal autoridade sobre este tema específico, é que a presidenta
teria confirmado o aumento do mínimo pelo Twitter. Perfis ligados a grandes portais também deram
destaque ao tema, destacando a assinatura do decreto de reajuste.
O tema do "Mensalão" também aparece entre as principais autoridades, com destaque para um
tuíte do perfil @Greenhalgh , que afirma que nem na ditadura presos teriam sido proibidos de ler livros
como foram os condenados da AP 470. Outro destaque é a divulgação pelo perfil do portal Brasil 247
de um site, atribuído a um deputado do PT-RN, que faz um contraponto aos argumentos usados para
condenar os réus da AP 470. O site pode ser acessado por este link: htt12://www.acao470.com.br/
Ainda sobre o tema, destaca-se um tuíte do perfil @_fransuel com uma lista de palavras que teriam
marcado 2013, entre elas, "mensaleiros".
Algumas autoridades deste período citaram frases supostamente atribuídas ao ex-presidente
Lula que, no contexto das postagens, servem para desaboná-lo. E importante acompanhar esse tipo de
postagem, se elas são recorrentes entre os dados coletados, para verificar se há algum tipo de ação

orquestrada.
f TtM. !F9 £LEJO
Ainda se destacam as mensagens de fim de ano de Duma Rousseff no programa Café 4m a
5.2 9
Presidenta e em seu perfil do Twitter.

Facebook
A página Movimento Contra a Corrupção voltou a figurar como a maior autoridade do período.
Em sua mensagem de maior repercussão, a página continua explorando o episódio do gato de
estimação que teria recebido o benefício do Bolsa Família por sete meses, conforme noticiado pela
mídia tradicional em janeiro de 2009. A montagem exibe um gato segurando um cartão do Bolsa
Família onde lê-se "Bolsa Fraude", com o balão "valeu governo trouxa" e os dizeres: "Gato recebeu
por 7 meses benefício do Bolsa Família. Billy, um gato com 4 anos de idade, foi cadastrado com Billy
da Silva Rosa, e recebia R$20 por mês. O dono do bichano, no município de Antonio João (MS),
também recebia o benefício de dois filhos que não tinha, R$62 cada. ". Publicada no domingo (22), a
mensagem registra 6.203 compartilhamentos. A mesma montagem foi publicada na página TV Revolta,
também no dia 22, onde recebeu 1.869 compartilhamentos.
A segunda maior autoridade do período foi a página Duma Rousseff, NÃO, cuja mensagem
com maior volume de compartilhamentos exibe uma imagem do ex-presidente Castelo Branco. O texto
da legenda propõe uma comparação entre dois presidentes com origem nordestina, Castelo Branco e
Lula, partindo de uma história atribuída a Elio Gaspari:

"Em 1966 o presidente Casteilo Branco leu nos jornais que seu irmão, funcionário com cargo na
Receita Federal, ganhara um carro Aero-Willys, agradecimento dos colegas funcionários pela ajuda
que dera na lei que organizava a carreira. O presidente telefonou mandando que ele devolvesse o
carro.O irmão argumentou que se devolvesse ficaria desmoralizado em seu cargo. O presidente
Castelo Branco interrompeu-o dizendo: Meu irmão, afastado do cargo você já está. Estou decidindo
agora se você vai preso ou não.

O texto sugere que Lula teria defendido seu filho, acusado na mensagem de receber R$ 15
milhões de reais da Telemar, e ironiza citação atribuída ao ex-presidente: "E o Lula ainda alega que não
existe ninguém 'neste país' com mais moral e ética do que ele...". A postagem, publicada no domingo,
foi compartilhada 1.785 vezes, sendo também a mensagem de maior repercussão do perfil de Alvaro
Rodrigues, onde foi publicada no dia 19 de dezembro, registrando 14.185 compartilhamentos até o
presente momento.
O impacto das chuvas no Espírito Santo aqueceu as redes no período. Entre as autoridades, as
páginas Dilma Rousseff e Gazeta Online trataram do tema em suas mensagens mais relevantes. A
primeira noticiou a visita da presidenta ao estado, onde sobrevoou as regiões mais afetadas, destacando

que a prioridade é salvar vidas. Publicada terça-feira (24), a mensagem conta com 858
compartilhamentos até o momento. Na página Gazeta Online, a publicação de maior repercussã
uma fotografia da presidenta sobrevoando um dos locais que teve mais prejuízos decorreritel das
enchentes. A legenda da imagem chama para uma matéria publicada no mesmo veículo: "#Chuvar"fES
- Duma Rousseff anuncia construções de pontes provisórias pelo Exército, mas descarta recursos etras
para reconstrução de áreas destruídas http://bit.ly/19cbv9Q". A publicação também é do dia 24 e conta
com 1.914 compartilhamentos.
Os condenados da AP 470 voltaram a ser o tema de diversas mensagens. Entre as principais
autoridades, eles são citados nas postagens de maior repercussão de páginas como Brasil sem PT, que
publicou na segunda-feira (23) uma montagem com os dizeres "ceia de Natal na Papuda" que exibe
imagem de Dilma, Dirceu e Genoino ceando atrás de grades. A legenda ironiza: "com tanto dinheiro
desviado no Mensalão, e demais escândalos de corrupção, a ceia no Presídio da Papuda certamente será
farta! ". A montagem recebeu 1.990 compartilhamentos. A página Mobilização Patriota, em linha
semelhante, publicou no mesmo dia uma charge que exibe o presidente do STF, Joaquim Barbosa,
pendurando condenados como enfeites de Natal em um pinheirinho. Na base da árvore lê-se
"mensalão". A legenda da imagem deseja um "Infeliz Natal aos Mensaleiros" em nome do "Povo
Brasileiro" e obteve 850 compartilhamentos até o momento.
A mensagem com maior volume de compartilhamentos da autoridade Brasil 247 é a chamada
para uma matéria do veículo, publicada na terça-feira (24). A legenda da imagem informa que "Salmão
pode garantir a liberdade a Roberto Jefferson http://goo.gl/PJ56Vf" e registra 449 compartilhamentos.
O STF também foi alvo de críticas nas postagens de maior relevância das páginas Plantão Brasil
e Falandoverdades 2, que figuram entre as autoridades.
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PT - Twitter - Análise de modularidade

1 T8LAL ~ EI.WORK1
Autoridade é uma métrica que estima o valor do conteúdo de cada página ou nó a partir do
:14 O
número de compartilhamentos de suas postagens. O valor desta métrica varia de O a 1. Quanto mair
próximo de 1, mais relevante a autoridade.
(
A análise de modularidade permite decompor uma rede complexa em comunidades modulares
(ou sub-redes). Aqui denominamos 'cluster cada uma destas sub-redes. Esta análise permite detectar
grupos de atores que apresentaram fortes semelhanças entre si. A presente análise considerou os
clusters identificados na análise de modularidade. São eles:
Cluster 13 - reuniu perfis com postagens de oposição ao Partido dos Trabalhadores, sendo que um
grande alvo neste cluster foi o ex-presidente Lula. Foram tuitadas mensagens com imagem de ex-petistas
falando mal do ex-presidente, publicações com falas atribuídas a Lula que o desabonariam pelo contexto
em que foram postadas, requentamento de post publicado por Augusto Nunes em março sobre as viagens
de Rosemary Noronha com Lula e tuíte falando que Lula, Renan Calheiros e Sarney são originários das
regiões mais pobres do país e os responsáveis pela miséria. Também circula publicação do perfil
@diogomainardi, com 376 Ris até o momento, falando que Lula seria informante da ditadura. Joaquim
Barbosa aparece em tuítes de duas das principais autoridades deste cluster em uma imagem na qual viaja
em avião de carreira. As postagens sugerem que ele será o futuro presidente do país e que viaja ao lado
da classe média, indicando humildade, ressaltando que o ex-presidente Lula não faria o mesmo.
Os ataques ao programa Bolsa Família permanecem com a publicação de um tuíte com um suposto
recibo da Caixa Econômica Federal no qual o valor do benefício seria maior do que o salário mínimo.
Ataque ao programa Mais Médicos aparece em tuíte do deputado @freire_roberto, que divulga
entrevista de Drauzio Varela ao portal UOL na qual este afirmaria que o Mais Médicos terá pouco
impacto na saúde pública.
Cluster 209 - Reuniu perfis com postagens de apoio ao Partido dos Trabalhadores. Há nesses perfis uma
forte presença da defesa dos condenados da AP 470, com destaque para a divulgação do site
http://www.acao470.com.br . Outro tema forte neste cluster é a defesa dos programas sociais do governo
federal, principalmente do Mais Médicos. Nesse sentido, se destacam postagens afirmando que a
oposição ao programa por parte das elites mostra o quão ele é acertado, comentando ainda sua
abrangência e ampliação e destacando a fala de Duma na qual afirma que o Mais Médicos é uma
resposta às necessidades da população. Há destaque para um vídeo do então candidato ao governo de
Pernambuco, Eduardo Campos, elogiando Duma: http://t.co/W60k76aVWQ
Cluster 76 - Reuniu principalmente perfis de portais da mídia tradicional. O grande destaque, citado
pela maioria dos perfis, foi o aumento do salário mínimo. Este anúncio ter sido feito pelo iwitter
mereceu a atenção de alguns perfis. Outro tema tratado foi o da infração de trânsito cometida pela
presidenta ao ter levado seu neto no colo no banco de trás de um carro, sendo que o destaque do perfil
@glpolitica foi que Dilnia não será multada pelo órgão responsável pelo trânsito em Porto Alegre. Entre
os tuítes, há ainda uma crítica ao Plano de Saneamento do governo federal feita pelo perfil oficial do
PSDB.
Cluster 124 - Agregou, por padrão de compartilhamento, perfis bastante diversificados, sendo um grupo
marcado pela presença de perfis oficiais como @blogplanalto, @portalbrasil, @minsaude,
@DefesaGovBr. A presença de perfis ligados a veículos de imprensa - inclusive internacional, como os
perfis @clarincom e @ReutersLatam - também é marcante. A presidenta foi o assunto principal das
publicações mais relevantes que circularam a partir deste clusters. Os destaques ficam por conta da
cobertura do sobrevoo de Dilma nas regiões afetadas pelas chuvas no Espírito Santo e o aumento do
salário mínimo, confirmado pela presidenta em seu perfil no microblogue.

Autoridades - Geral
Cluster: Geral

S

Rank
Nodo
Autoridade
1
dilmabr
0.019916084
2
Estadao
0.011692308
3 blogplanalto 0.008223776
4
marthaeferreira 0.008055944
5
Ezeguiasns
0.0073286714
6
0.0072727273
portalR7
7 PiadasNerds 0.007104895
8
portaibrasil
0.0067692306
SenhorSatanas 0.006601399
10 minsaude 0.0056503494
11
Greenhalgh
0.0055384617
12
0.0053146854
g1.
13 VEJA
0.005034965
14 iWolowitz 0.0048111887
15
StalinBurrinho 0.0046993005
16 brasi1247 0.0046433564
17
fransuel
0.00453 14687
18
Historia fotos 0.0043636365
19
JornalOGlobo 0.00425 17483
20
letraslimitadas 0.00425 17483

Cluster: 13

lo

Rank
Nodo
Autoridade
1 Ezeguiasns 0.0073286714
2 letraslimitadas 0.0042517483
3
donincrenca
0.0037482518
4
0.0035804196
Jbsrs
5
rbrasiliense
0.00346853 14
6
joaopaulom
0.0033566433
7 coroneldoblog 0.0033566433
8
freire roberto
0.0025174825
9
arykara
0.0023496503
10 pdevechi
0.0022937064
11
teresinhalopes
0.0022377623
12
BlogOlhoNaMira 0.0022377623
13
Zaga Silos
0.0021818182

'"'"5""
E

">

i

14
15
16
17
18
19
20

marcodani50
0.002013986
OSOCIALISTA1 0.002013986
Mari Rezn
0.001958042
josetomazfilho
0.00 1958042
MariaLCAb
0.001902098
diogomainardi
0.00 1902098
SakaBrasi12
0.001902098

Cluster: 209

•

00

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Greenhalgh
brasil247
zehdeabreu
AnnieHal11948
tijolaco
stanleyburburin
Leonek
RodP13
ricardope
esperleon
ricardoberzoini
agenciabrasil
dionianjos
blogdilmabr
Emiliano Jose
VIOMUNDO
soldadonofront
GersonCarneiro
turguims
Bob Fernandes

Autoridade
0.0055384617
0.0046433564
0.004027972
0.0036923077
0.0033566433
0.003076923
0.0028531468
0.0024615384
0.00246 15384
0.0023496503
0.0022937064
0.0021818182
0.0021258742
0.0020 13986
0.001958042
0.001958042
0.0016223777
0.0016223777
0.0015664336
0.0015104895

Cluster: 76
Rank
1
2
3
4
5
6
7

Nodo
Autoridade
portalR7
0.0072727273
gj.
0.0053146854
VEJA
0.005034965
folha com
0.003804196
TerralloticiasBR 0.0034125873
RevistaEpoca
0.002797203
OGloboPolitica 0.0012867133

suP
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8
gipolitica
0.0011188812
9
FelipePatury
0.000951049
10
0.0007272727
izzynobre
11 BlogdoNoblat 0.0007272727
12 Rede45
0.0006153846
13
canalglobonews 0.0005034965
14
tv band
0.00044755245
15 giowanninha 0.00044755245
16 correio24horas 0.00044755245
17
mikeavelico
0.0003916084
18 JornalExtra 0.00033566434
19 InformeRJO 0.00033566434
20
TribunadaBahia 0.0002797203

Cluster: 124
Rank
Nodo
Autoridade
1 blogplanalto 0.008223776
2
portaibrasil
0.0067692306
3
minsaude
0.0056503494
4 reguiaopmdb 0.0034125873
5
clarincom
0.0015664336
6 EikeBatiiista 0.0013426574
7
EduPavao
0.0011748251
8
congemfoco
0.0007832 168
9 imprensaPR 0.0006713287
10
anarita pt
0.0006153846
11
dilmabr
0.0005594406
12 DefesaGovBr 0.0005594406
13
ptbrasil
0.0005034965
14
MarceloBranco 0.0005034965
15 wiligomes 0.00044755245
16 ReutersLatam 0.00044755245
17 jornalistavitor 0.0003916084
18
Igortiagog
0.0003916084
19
reginaldoprates 0.00033566434
20 gilmardarosa 0.00033566434
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PT - Facebook - Análise de modularidade
Apresente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidac p,
São eles:
Cluster 177 - composto por apoiadores do Partido dos Trabalhadores e páginas ligadas a veículos da
mídia independente como Brasil 247 e Rede Brasil Atual. Esse cluster reuniu páginas como Duma
Rousseff, Fernando Haddad Prefeito, Lula e Blog do Zé Dirceu. Entre as mensagens mais relevantes do
período, destacam-se diversas críticas ao STF e aos ministros que o compõem. A decisão do Supremo de
manter a liminar que barra o reajuste do IPTU em São Paulo também foi alvo de críticas de diversas
mensagens, bem como o presidente da Fiesp, Paulo Skaf.
Cluster 906 - composto, essencialmente, por opositores do Partido dos Trabalhadores, esse cluster
agregou, por padrão de compartilhamento, páginas como Movimento Contra Corrupção, Movimento
Contra Corrupção - São Paulo, Ministro Joaquim Barbosa, Brasil com Bolsonaro e Anonymous Brasil e
Causa Imperial. As páginas e perfis reunidos neste cluster são diversificados, entretanto, é possível
identificar a presença de um discurso de extrema direita, como na mensagem mais relevante no período
da página Causa Imperial, que clama pela "restauração da monarquia" como resposta ao problema da
corrupção no país, ou a mensagem do perfil Didi Pqd, que sugere que os problemas do Brasil seriam
solucionados caso o país fosse comandado por um "macho". A mensagem exalta feitos atribuidos a Lee
Kuan Yew (ex-primeiro ministro do Cingapura), que, de acordo com a mensagem, "assumiu com mão de
ferro o comando do país, e, em seis meses, dos cerca de 500 mil presidiários sobraram somente 50.
Todos os outros, criminosos confessos, foram fuzilados. Todo homem público (político, policial, etc.)
corrupto foi fuzilado, pois existiam muitas provas contra eles. ". De um modo geral, as mensagens de
maior relevância criticam o ex-presidente Lula e o programa Bolsa Família.
Cluster 16 - composto por opositores do Partido dos Trabalhadores, esse cluster reuniu autoridades
como OCC- Organização de Combate à Corrupção, Juventude Contra Corrupção, Tucano PSDB, Casa
de Repouso Petista Camarada (CRPC) e Verdade Oculta Política. A presença de perfis e página ligados
ao PSDB é marcante. Entre as postagens mais relevantes que circularam a partir deste cluster
destacam-se as críticas a José Dirceu, ao Programa Bolsa Família e ao Programa Mais Médicos.
Cluster 7 - agregou páginas e perfis bastante diversificados, entretanto, nota-se a presença de páginas
ligadas à imprensa tradicional como Folha de S. Paulo, Estadão, Blog do Noblat - O Globo, Veja, UOL
Notícias e Folha Poder. Entre as mensagens de maior repercussão, destacam-se as críticas aos réus da AP
470 presos na Papuda.

Autoridades - Geral
Cluster: Geral
Rank
1
2
3
4
5
6
7

Nodo
Movimento Contra Corrupção
Dilma Rousseff NÃO
Andrey Taynan
Alexandre Tavares
OCC - Organização de Combate à Corrupção
Álvaro Rodrigues
Folha de S.Paulo

Autoridade
0.038997732
0.025553452
0.025 180861
0.02 1843078
0.020368243
0.019157326
0.016751017

7145

•

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Mano Lohrer Antunes
Falandoverdades 2
TV Revolta
FORAPT
Brasil sem PT
Duma Rousseff
Gazeta Online
Vida de Casada
Mobilização Patriota
DanyelleAraújo
Casa de Repouso Petista Camarada (CRPC)
Brasil 247
Plantão Brasil

0.015307232
0.0 14360232
0.012885397
0.012761201
0.011783153
0.010820629
0.010743006
0.0101220235
0.009035303
0.008631664
0.00824355
0.007948583
0.0077622877

Cluster: 177

.

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
Autoridade
Falandoverdades 2
0.014360232
Dilma Rousseff
0.010820629
Brasil 247
0.007948583
0.0077622877
Plantão Brasil
Lula
0.0065358463
Partido dos Trabalhadores
0.005200733
Memes messiânicos
0.004936815
Po Serra
0.003073866
Jorge André Irion Jobim
0.002639 1777
Massa de Mídias
0.0018318999
Rede Brasil Atual
0.0018163753
Palácio do Planalto
0.0016766541
Fernando Haddad Prefeito
0.0016145558
Daniel Pearl Bezerra
0.001133294
Blog do Zé Dirceu
0.0008072779
0.0007607042
Gerson Carneiro
Privataria tucana é a maior Corrupção 0.00071413047
MobilizaçãoBR
0.00071413047
Exército das Estrelas
0.0006986059
Stanley Burburinho
0.000652032 15

Cluster: 906
Rank
Nodo
1
Movimento Contra Corrupção

Autoridade
0.038997732

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Folha Política
Ensinamentos de Meishu-Sama
Pamela Lemos
Movimento Contra Corrupção - São Paulo
Meu Professor de História
Ministro Joaquim Barbosa
Jones De Oliveira Borges
Crô irônico
Bruno Toscano Franco
Prefeitura Cornélio Procópio
Celso Brasil
Anonymous Brasil
KikoWeb Brasil
Didi Pqd
Brasil com Bolsonaro
Ricardo Dantas Velho Vilhena
Marjorv Mari
Humor 13
Causa Imperial

0.0023907847
0.00017077033
0.00015524575
0.00013972 117
0.00013972117
0.00012419661
0.00010867203
0.00010867203
0.000 10867203
9.3 14745e-05
9.314745e-05
9.314745e-05
6.2098305e-05
6.2098305e-05
6.2098305e-05
4.6573725e-05
4.6573725e-05
4.6573725e-05
4.6573725e-05

Cluster: 16
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nodo
Autoridade
OCC - Organização de Combate à Corrupção 0.020368243
Casa de Repouso Petista Camarada (CRPC) 0.00824355
É Mentira do PT
0.006986059
Verdade Oculta Política
0.0028720465
Valorização Médica
0.0010711957
Juventude Contra Corrupção
0.00090042537
Comunistas Caricatos
0.0008849008
nasruas
U.UUUbJ3i3
Tucano Psdb
0.00041916352
Namídia Comunicacão Integrada
0.00017077033
Beto Brasil
0.00015524575
Sergio Ribas
0.00015524575
Alexandre Borges
0.00015524575
Edvaldo Tavares Tavares
0.00013972 117
João Máximo
0.00013972117
lize Pazian
0.00012419661
Cana Zambeili
0.00010867203
Página de Jorge Roriz
9.314745e-05

Q
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20

Duma Rainha do Camarote
José C. Soares

9.314745e-05
7.762288e-05

Fk

Cluster: 7
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TP*èJi

Nodo
Folha de S.Paulo
estadao
Blog do Noblat - O Globo
VEJA
UOL Notícias
Percival Puggina
Humor Político
Antonio Imbassahy
Folha Poder
Vivendo em Santos
Ciência Todo Dia
Marcos Lourenço Vanz Wanz
ABEAC ONG
TeatroArte& Poesia
Marcelo De Medeiros Castro
Maus-tratos com animais em Nova Palmeira
PB
José Pulula da Silva
Luiz Mott
Rubens Bueno
Jornal Hoje em Dia 1 Portal HD

Autoridade
0.016751017
0.007684665
0.0019250474
0.0012574906
0.00 11798678
0.0011022448
0.0007762288
0.00049678644
0.00045021268
0.0003104915
0.00027944235
0.00024839322
0.00021734406
0.00013972117
0.00012419661
0.00012419661
0.00012419661
0.00010867203
9.314745e-05
9.314745e-05
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Análise de modularidade - PSDB - Twitter
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A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidaè4

/

Cluster: Geral
Nodo
Autoridade
stanleyburburin
0.021526419
DomDiegoElZorro 0.0201286
turguim5
0.019010345
pedrogobett
0.018171653
ConversaAfiada
0.016494269
EstradadoMarRS 0.014816886
BlogdoZeDirceu 0.014816886
Leonek
0.014257758
soldadonofront
0.013978194
ProtogenesO
0.013978194
diego12666
0.012580374
Rede45
0.011462119
ricardope
0.011182555
glaubermacario
0.0109029915
josecerra
0.0109029915
VIOMUNDO
0.0 10343864
MarizeMuniziO
0.009784736
0.009225608
WonderrNessa
RodP13
0.00866648
brasil247
0.00866648

Cluster: 20
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nodo
pedrogobett
BlogdoZeDirceu
WonderrNessa
RodPl3
BlogdoMiro
geraldoazevedof
RobertoToledoRS
FimDaGlobo
Juares Calado

1

1

Autoridades - Geral

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

150

Autoridade
0.018171653
0.014816886
0.009225608
0.00866648
0.006989097
0.0067095333
0.0058708414
0.004752586
0.0036343304

10 NaldoValenca 0.0030752027
11
belaspalavras
0.0027956387
12
Russolsrael
0.0027956387
13
RibaCarneiro
0.002236511
14
JoseAloiseBahia 0.00 16773833
15
0.0016773833
gisellemathias
16
MiguelBBargas 0.00 16773833
17
lopesfernande
0.0013978194
18
Iucrjviola
0.0013978194
19
SauloAragao
0.0013978194
20 MaryASL 0.0013978194
Cluster: 37
Rank
Nodo
Autoridade
1
EstradadoMarRS 0.014816886
2
MarizeMuniziO 0.009784736
3
rcabrinicosta
0.008 107352
4 anisionogueira 0.006989097
5
MarceloPintoBA 0.0058708414
6
souza maurilio 0.0055912775
7
LulaNews
0.005032 15
8
DrRosinha
0.004752586
9
jrariano2000
0.004473022
10 Triplohxis 0.004473022
11 AlimacVic 0.004473022
12 BLOGdoPEPE 0.0039138943
13
duma antenada 0.0027956387
14 EstelaMCorrea 0.002516075
• 15
pituca amiglo
0.002516075
16
lcdecarvalho
0.002516075
17
joserleite
0.002236511
18
tarlouze
0.002236511
19 reginaldoprates 0.0019569471
20
131ncomodando 0.0019569471
Cluster: O
Rank
Nodo
Autoridade
1
DomDiegoflZorro 0.020 1286
2
diegop666
0.012580374
3
brasil247
0.00866648

W$LL !t
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

zehdeabreu
pgoulart0 1
tijolaco
crestani
AldoNunes57
emerluis
carlosffrank
Suxbernardo
jacksferreira
danieliucio pro
vando correia
goiasseculo2 1
Fape2
marciam05
Rafa Velotrol
DeMartinoMota
kelfrenn

0.008 107352
0.0041934582
0.0036343304
0.0033547666
0.0027956387
0.002236511
0.0019569471
0.0016773833
0.0013978194
0.0013978194
0.0013978194
0.0011182555
0.0011182555
0.00083869166
0.00083869166
0.00083869166
0.0005591278

Cluster: 16
Rank

Nodo
Autoridade
Leonek
0.014257758
2
soldadonofront 0.013978194
3
BomDiaVietna 0.0072686607
4
LEN Brasil
0.004473022
5
jaimeramos21 0.0041934582
6
biacal18
0.0036343304
7
JimmyNight 0.0033547666
8
shiwinha
0.0030752027
9
BeneditoP
0.0030752027
10 jackblack733 0.0030752027
11
midiacrucis
0.0027956387
12 ligiadeslandes 0.002516075
13 jrvicenteTN 0.002516075
14
zezaestrela
0.002236511
15
Marcos 2014 0.002236511
16
emersonscruz 0.0022365 11
17
GersonCarneiro 0.0022365 11
18
so1onranja
0.0019569471
19 Galvaohp 0.0016773833
20 mundojau 0.0016773833

1LL
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Análise de modularidade - PSDB - Facebook

t

A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidacj,
Autoridade Geral

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

Nodo
Partido dos Trabalhadores
AnonymousBrasil
Plantão Brasil
Falandoverdades 2
Política no Face
Memes messiânicos
Aécio Neves
Movimento Contra Corrupção
PSDB
Po Serra
Brasil 247
Jorge André Irion Jobim
Fora Alckmin! Fora tucanos
Blog de Leitte
OCC - Organização de Combate à Corrupção
Duma Rousseff NÃO
O Reacionário
Rede Esgoto de televisão
Bruno Cruz - Fotografia
Carta Maior

Autoridade
0.11638117
0.073053114
0.0644163
0.056139342
0.045775156
0.03361163
0.033035845
0.030804664
0.023103498
0.022671657
0.016050093
0.0 14466676
0.0 13962862
0.0 13602994
0.0 12595365
0.011803656
0.011587735
0.0 10220239
0.008420901
0.007 1253777

Cluster: 2
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nodo
Partido dos Trabalhadores
Carlos Henrique Juruna Falk
Josezito Leite Nascimento
Derli Dourado
Telma Azevedo
Eduardo Nino
Não à mídia manipuladora
Manoel Carlos Porfiro
José Luiz Carminati
Ildo Alves de Oliveira

Autoridade
0.11638117
0.0005038 146
0.00028789404
0.00028789404
0.0002 1592055
0.00021592055
0.0002 1592055
0.00021592055
0.0002 1592055
0.0002 1592055

155

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tuca Marajá Samavi
0.00014394702
0.00014394702
Silvio Marcio
José Rodrigues Cidreira Cidreira 0.00014394702
0.00014394702
Celi Santos
Rubens Jardim
0.00014394702
0.000 14394702
LULA COMENTA
0.000 14394702
Hamilton Pereira
Deixe a esquerda livre
0.00014394702
0.00014394702
Chico Simões
Chagas Holanda
0.000 14394702

Cluster: 44

1

Rank
Nodo
Autoridade
1 AnonymousBrasii
0.073053114
2
Movimento do Prof. Marcos Neves 0.00028789404
3
Alexandre Saies
0.00028789404

Cluster: 1

.

Rank
1
2
3
4
5
6
7

Nodo
Plantão Brasil
Luiz Fernando Carceroni
Sergio Nunes Sarmento
Evandro Mizael da Silva
Luiz Ozório
Oldack Miranda
Gata de Rodas

Autoridade
0.0644163
0.00035986758
0.0002 1592055
0.00021592055
0.000 14394702
0.00014394702
0.000 14394702

Cluster: 53
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nodo
Política no Face
Staniey Burburinho
Osvaldo Bertolino
Diogo Costa
Luiz Müiler
Lilian Rock
Osvaido Bertolino
Anonymous Black Faces
Maria Dolores Zundt
José Oueiroz
Helder Barbosa 11

Autoridade
0.045775156
0.004030517
0.0021592055
0.0020 152584
0.00 12955233
0.00093565567
0.0008636822
0.0005038146
0.00028789404
0.00028789404
0.00028789404

Fk
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J

12
13
14
15
16
17
18
19

Gerson Carneiro
0.00028789404
0.0002 1592055
Elias Freire
Carlos Jackson De Oliveira Carneiro 0.00021592055
0.000 14394702
Ricardo Cavalcante
Norton Almeida
0.000 14394702
0.000 14394702
Policia Federal do Brasil
0.00014394702
Humormilitante
Francisco Costa
0.00014394702

157
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Análise de modularidade - PSB - Twitter
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularida4
1

Autoridades Geral
Cluster: Geral
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nodo
MateoFernandezz
Eduardo4013rasil
aleportoblog
pgoulartol
BiogOlhoNaMira
Rovirita95
Wudson
phfernandes
marioscand
Doce Vicio
turguim5
Bob Fernancles
Petrobras 2013
joanadarcbeta
infosurabaya
albertocantalic
iFrasesDeChavez
facepe
RodP13
jrariano2000

Autoridade
0.052015606
0.033810142
0.020806242
0.015604681
0.014304291
0.011703511
0.011703511
0.011703511
0.011703511
0.010403121
0.010403121
0.010403121
0.010403121
0.010403121
0.010403121
0.010403121
0.009102731
0.009102731
0.0078023407
0.0078023407

Cluster: 130
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nodo
Eduardo4013rasil
eduardocam12os40
blogdejamildo
RodrigoAlvares
BetoAlbuguergue
gaumelo
duarte maia
cbnrecife
TalesVale

Autoridade
0.033810142
0.0078023407
0.0052015604
0.0052015604
0.00520 15604
0.0039011703
0.0039011703
0.0039011703
0.0039011703

159
pit

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.0039011703
PSBNacional40
JuscelinoMManso 0.0039011703
EdsonVidigal
0.0039011703
messiasjunior40 0.0026007802
Jandoval
0.0026007802
ELIEZERRIBEIR 0.0026007802
AldoAlmeida13 0.0026007802
teresinhalopes
0.0026007802
silva marina
0.0026007802
0.0026007802
jornaldomacico
0.0026007802
dantases

Cluster: 110
Rank
Nodo
Autoridade
1
MateoFernandezz 0.0520 15606
2
jgabianf87
0.0039011703

Cluster: 1

.

Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nodo
pgoulartol
Doce Vicio
albertocantalic
WilliamManzato
Suxbernardo
stanleyburburin
midiacrucis
xandebueno
RegisBeaGalo
RafaVelotrol
pauloavila2008g

Autoridade
0.015604681
0.010403121
0.010403121
0.006501951
0.0052015604
0.0052015604
0.00520 15604
0.00390 11703
0.0039011703
0.0039011703
0.0026007802

Cluster: 133
Rank
1
2
3
4
5

Nodo
aleportoblog
Prof Adail

Autoridade
0.020806242
0.0078023407
0.0039011703
LulaNews
Gwyer
0.0026007802
DonTerranoval 0.0026007802

i*i S9R aEci,L]
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Análise de modularidade - PSB - Facebook
A presente análise considerou os principais clusters identificados na análise de modularidac o.

Autoridades - Geral

/

Cluster: Geral
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

162

Nodo

Autoridade
Eduardo Campos
0.14708127
Memes messiânicos
0.05150706
Duma Rousseff NÃO
0.026707364
Club The Strongest
0.025562763
Política no Face
0.024990462
PSB Nacional 40
0.021747425
Católicos Evangelizadores
0.01831362
Gazeta Online
0.016978253
0.011827547
AnonvmousBrasil
Aliados Do Parque Augusta
0.0 1163678
Legitimidade Sorocabana
0.010301412
0.01030 1412
Thaysla Bruna
EduUriSodí
0.009729111
Renildo Vieira
0.008775277
Vegeta Bejita
0.00782 1443
Clube de Regatas Vasco da Gama
0.007249 1416
Brasil 247
0.0070583746
OCC - Organizacão de Combate à Corrupção 0.006676841
Elrio Esnuestro
0.0059137736
O POVO Online
0.0057230066

Cluster: 3
Rank
Nodo
1
Eduardo Campos
2
Blog de Jamildo
3
Tony Sanches
SECRETARIA EXECUTIVA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS DE
4
PERNAMBUCO
5
Celso Soares
6
Edson B. B. Jesus
7
Andrea Saramago Vinhas
8
Tal Aragao

Autoridade
0.14708127
0.0007630675
0.00057230063
0.00057230063
0.00057230063
0.00038 153375
0.00038153375
0.00038153375

9
10
11
12

PSB Ceará
Márcio França
Jornal Correio
Feliciano Barros

Cluster: 9
Rank
Nodo
Autoridade
1
Memes messiânicos
0.05150706
2
Fora Alckmin! Fora tucanos 0.00057230063
3
PAPO RETO
0.00038153375
Cluster: 81
. Rank Nodo
Autoridade
1
Duma Rousseff NÃO 0.026707364
2
Jornal do Commercio 0.0013353681
3
Sérgio Mingrone
0.00038 153375
Cluster: 23
Rank
Nodo
Autoridade
1
Club The Strongest 0.025562763

0.00038153375
0.000381533
0.000381533
0.000381533

ati
163

M
p
PARTIDO DOS TRABALHADORES
Diretõrio Nacionat

PC 281 -59
Informação n° 045/2018
Item 41

1

Brasília • SCS - Quadra 2, Bloco c, no 256, Edifício Toufic • CEP: 70302-000 - Brasília / DF
São Paulo • Rua Silveira Martins, 132 - Centro • CEP: 01019-000 - São Paulo / SP

\\

01 l( 10 \

(\ O

() O F\ 1100
1 \RT
vj<FP 4
'

r TARI 11

J

da b Oa 0)

o

S/2014-s1 PR01/( 0\PRO/Sjt
Sa'vador, 18 de março de 2014

qai Senhoriu o Senhor
Rt 1 (01
;r1n t). C()Sld\ jA\o
Prk1nte Nacond do Prti(1Ø do Trahalhadore% - PT
- uwíïco
e0e. Ssr c iercial Sul

ss qd. 02.
J) 7o

\ii nio:

de (la

F

l)ireor0 L staduai

s,

.creieio tr1aceim,

Scnhor P csden.
niornio a V 5. coe esta Corte,
ies d '\ct\JO n 522.201 puh COsIO
no [i 1 de 07 06.2013). dcsaprn ou a cunla auuais d: 0ro reconal Jesa aOuemuçd
portiddra neste Estaco. rdan sus ao exercieij de 200, Processo n. O 75-o 2f) 1
000(
equcnle
jedo do recebimento de cotas da lundo parbd:no
1 nErnio, amUa, que o 1 ribunal Superar Eleitoral, dando pro imento p1eia
30
o de flStL 1C o )fltefl)Osto pelo dtretôrjo regional tdecisão publeada cm
ia 2 2o , flou o penodo de suspensão das cotas cm 3 trds meses.
Segumo aflesU cOpa das mencionadas dccsOcs,
\ lene som co e.

L\R 1
0( RO 1 \R1.\ .lUl)lCdJU7

P4

am 165

[1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEiTORAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO W 675 67.2O1O6O5.QOOØ - BAHIA (Salvador)
Relatora: Ministra Luciana Lóssio
Agravante: Partido dos Trabalhadores (PT) - Estadual
Advogados; Sara Mercês dos Santos e outros
DECISÃO
Trata-se de agravo

nos

próprios autos interposto: pelo diretório

estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) contra decisão preferida pelo
presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TREIBA) qe inadmítiu o
seu recurso especial, ao fundamento de que: a) o acórdâo regional não violou
dispositivo legal. b) a tese recursal esbarra no óbice da Súmula r. 279/STF e c)
o dissldo jurisprudencial não está configurado, por ausência de cotejo analítico.
O acórdão recomdo está assim ementado
Prestação de contas. Partido. Exercicto financeiro, Irregularidades
não sanadas, Presença de vícios que comprometem a conflabflldade
e reçulardade das Contas, lrlviabihdade de flscazacfr pela Justiça
Eleitoral. Suspensão do repasse das cotas partdáras e
recolhImento

ao

er'rlu de vaiores corscieradcs irregulares.

Rejeição.

Desaprovamse contas de partido quando, a/ruia que tenha sido
concedida oportunidade, não foram sanadas as frregularidades
indicadas, persLçtlndo vícios que comprometem a cpn fiabilidade e
requlandade das contas prestadas, impondo-se a suspensão do
repasse aas cotas partidàras, por um ano, em face da utílíZação de
recursos de fonte vedada, bem corno a detrminaçào de

1

A i n, 67S ~ 67;BA

2
recomimenro jo erário da importância considerada 1r1e9u/ar, r,c,ç
termos da Ieqislaçâo viqette. (R. 2.844)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (ti. 2.985).

Afinna não terem sido captados recursos de fonte vedada e que
houve regular comprovação das despesas com recursos do Fundb Partidário.
Aponta divorgéncia jurisprudencial, por entender, na tinha dos
parad4gmas citados, que a Corte de origem devena ter observado os pnncfpios
da proporcionalidade e da razoabllídade, quando da fixação da sição.

Pede o provimento do presente agravo, para, cassando. a decisão
impugnada, passar ao exame, desde logo, do seu recurso especiL
Em parecer de fis, 3144-3,146, a Procuradoria-$eral Eleitoral
opina peo não provimento do presente agravo.

É o breve relato.

Observo, de inicio, que, 'xï ocasião da análise de
admissibj!jdaçJ, o Tribunal a quo pode adantrar no mërito recur.sa sem que isso
implique usutpação de competêncIa do TSE, uma vez que esta Corte
não está
vinculada ao juízo de admissibilidade realizado no instância de orem (Ag RAl
n. 32506/PR, Rei. Mm, Dias Toifoli, DJE de 4.12.2013).

AIn675.67iBA

3
in casu. após detida análise, o TRE/BA assentou que
Observa-se que as falhas apontadas pelo setor técnico 'o
minuooso

carecer

conclusivo

de

fls.

1

2.783/2793

nquestonavelmente ensejam a desapfovaço da contas sob
aprece, poïs Indicam a utlflzaçao de recursos da tente vedada

e a apUcaço Irregular da recursos, de modos Impedir a
devida anàlise, por esta Justiça Especial lzad4, acerca da
movhnentaçlo financeira do partido. (FL 2.823) CjGrIfe)
Desse modo, infirmar a conclusão do Juízo a quo, para fazer
prevalecer a tese de que o parecer conclusivo do ôrgão técnico estana
equvocado no que tange ás irregularidades apontadas, demandarta o reexame
de fatos e provas, o que Ó énvivel nesta instância (SÚmula n, 279/TF).
Ademais, anote-se, por oportuno, que a Corta Regionai anotou ter
siOo dada oportunidade á agremiação para sanar as falhas, o que todavia, não
ocorreu.

Quanto à incidência dos princípios da proporcion*lidade e da
razoabitidatje, faz-se necessário esclarecer que tais postulados iPodem ter a
aphcao atenda em dois momentos distintos no exame das contas partidárias,
quais sejam, no iuizo sobre aprovação, aprovação com ressalvas ou
desaprovação dessas contas e, em sendo estas rejeitadas, na dosimetria da
sançâo legal (suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário).

o

No que toca à desaprovaçâo, colho do acórdão regional que
As irregularidades somam, de~ forme, cerca de dez por
cento do total de receitas (R$ 888115,12), P4o se trata de um
percentual despreziv&, apto

3
admtr a epIcaço ca
proporconaldade ou da irsignificáncia, Se considerarfnos, ainda o

que nem seria necessáro, o valor dos aluguéis ao Sindicato dos

AI no 675671BA

Quín'cos e Petroleiros

SINDIPETRO (12 meses em 2009, ao

TiliM

custo de R$ 1.880,00 por mês considerando a vaiør indicado à fi.
1398, totahzando P$ 22.560,00) e os valores ¶eiaconados a
abnçações a pagar sem discriminação completa &s dados (R$
55.412,58 em dMdas sem a indicação dos credores), as

lrreQularidades
(Grifei)

sobem

para

R$ 166.47300. [1.3 (FI. 2.830)

Nesse caso, adequado atar o seguinte precedente do TS E:

Prestação de contas de campanha. Candidato. Eleições 2010,
3. Ê uicabívei a apcaço dos pnncípos da proporciónahdacie e.d.razoabilidade quando se trata de trreguiaridade grave, atinente ao
recebimento de recursos de fonte vedadL cujo valor corresponde a
porcentagem considerável do totai de recursos arrecadados na
Campanha.
Agravo regrnental a que se nega provimento.
(AçRAI n. 74406fMG, Rei, Mm, Henrique Neves, OJE de
30.9,2013)

Embora aludido julgado se refira à prestação de contas de
campanha, tenho que a mesma solução se aphca às contas partidárias, até com
maior razão, se consideramios o impacto destas no contexto das 9gremlaçôes.

Porém, no concernente à fixação da penaUdade, tenho que o
TRE/FJA, ao determinar a suspensão do repasse das cotas do Fundo Partídàno
pek período de 1 (uni) ano, não agiu com o costumeiro acerto.

isso porque a sanção aplicada, embora encontre ressonância na
norma do art. 36, li, da Lei a. 9.096/951, a qual exprassamente prevà a
Art 38 Constaiada a viciação de normas 189ais ou estatutànas, ficara o p rtido sujeito ás
seguintes sançôes:

169
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5

suspensão pelo aludsdo perlodo, deve ser interpretada de forme a não ferir o
pnnclpío da isonomia, pois não se estaria a fazer distinção entra a captação de
ínfimo valor e aquela que, por vezes, atinge mais de 50% do que arrecadado,
Essa leitura, a partir do princípio da isonomia, somente reforça, a
meu ver, a incid4ncía dos prirc1pios da proporcionalidade e da ra*oabilidade, os

quais, inegavelmente, se sobrepõem âs normas lnfraconstítucionais.

AdemaIs, essa é a única interpretação que Me harmoniza,
também, com o disposto no art, 37, § 3Q, da lei n, 9.096/95, in ver,ís:

.

Ârt, 7. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total
ou parca unpica a suspensão de novas cotas do Fiando Partidána
e sujeita os responsáveis às penas da lei
E
§ 3 A sanção de suspnso 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) mas a
12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser
repassado, da importância apontada corno rreqular, não podendo
ser aplcatia a sanção de suspensâo, caso a prest1ção de contas

não seja julgada, pelo juíZo ou tribunal competente, a6s 5 (ctnco)
anos de sua apresentação. (Grifei)
Ressaltese que tal ponto já foi enfrentado por este Tribunal.
Confira-se:

Prestação de contas de campanha. Doação irregular.
P'-oporconalldade e Razoabilidade.

Penatldad.

"M 7170

J

AI t

O Tribunal Reglonai Eleitoral manteve a de*aproveçào de
contas anuais de diretório munlcipa, em rezo de
recebimento de recursos de 0riem vedada cDnststentes em

doação de ocupante de cargo comlssonado, nos termos do art, 34,
II, da lei n0 9096/95, fixando, contudo, a pena de suspensão de
novas quotas do fundo partdáno em ses meses.
Embora o art, 36, IX, da Lei n° 9.098/95 taça expressa
mençÀo, na hipótese específica de recebimento de recursos
de autoridade, à suspensio das quotas do fu,*o partidário
por um ano, a11gurwae razoável aplicar o di*posto no § 3°
do art. 37 da Lei n° 9.096/95, adotand'ose o critério da
proporcionalIdade para a fIxação da respectiva penaildade,

(AgR•REspe n, 4527/SC, Re. Mn. Arnaldo Versn. DJE de
1lC20?,grfe)

Portanto. concluo peta Impossibilidade de se reverter a rejeição
das contas, mas, por outro fado, não vo tamanho comprometimento que
justifique a aplicação da suspensão peio prazo de 1 (um) anc sendo, na
espÓclC, proporcional a sua redução para o período da 3 (três) meses

; sfI s . a
~Cial PrOv l~ntO ao tI1

1 com

base no art. 36,

Ifrqxr!

Brasília, 13 de dezembro de 2013.

Ministra LucJr1'LÕssio
Re&ra

•

1.,

1lL
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TRIBUNAL SUPERiOR ELEITORAL
SECRETARiA JUDICIÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÕ 675-672O1O.6Q5.00OO
CERTIDÁO
Certifico que a decisão retro foi pubhcada no Diàrio da Justiça
E'etrônico em 19/12/2013, tendo decorrido o prazo legal em 05/02/2014 sem
que tosse interposto qualquer recurso em lace da refenda decisãoi
Aos se dias do mès de fevereiro do ano de dois mil e uatorze, eu,

o

Sônia Fernandes da Cruz, da Coordet1 adoria de
Processarrei.'ho, lavrei a presente certidão

TERMO DE VISTA
Aos seis dias do ms de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, faço
estes autos com vista ao Exmo, Si-. Procurador-Geral Eleitoral, nos termos dos
arts. 72 da Lei Complementar no 75/1993 e 41 IV, da Lei n° 8625/3.

LETÍCIA GARCIA DE CARVALIb EUZÉst
Chefe da Seção de Processamento III

fl

772

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS DIRETÕRIOS ESTADUAIS
tev114
mar114
abrI14
maiI14
26/02/2013
2510312013
25104/2013
27105/2013
01 ACRE
1575557
15 75557
1576966
16 325,65
02 ALAGOAS
18 261 61
18 261 61
18 261,61
1827794
189229
03 AMARA
23 27369
23.27369
23 27369
23.29451
24.11609
26 615 08
04 AMAZONAS
26.615.08
2661508
26
638,88
27578,42
66 711 72
05 BAHIA
6671172
66711,72
0.
0,00
20062342
06 CEARÁ
7' 559 5
72 59 15
12062406
81 18546
07 5ïïRIrO FEDERAL
3830993
38309.93
38344,20
38 30993
39696 57
2995646 0PIRTOSANTO
29 956,461
29.956,45
29,98126
2
31 040,75
3914528
3914528
39 145,281
4056216
39,18031
10 MARANHÃO
30791 81
30791.81
30.791,811
30819.3
31 906.33
11 MATO GROSSO
30.791 811
30 791.81
30791,61
30.819,35
31 906,33
12 MATO GROSSO DO SUL
39 14528
39 145.28
39.145,28
000
0,00
13, MINAS GERAIS
12267996
122 679.96j
122 679,96
122 789.71
202855,92
14 PARÁ
55 01687
55016,87
55016,87
55.066.091
57008,2
4081597
40815,971
40815$7
40 852,481
42 293,32
6 PARANÁ
62.51083
52510 831
52510,83
52 557,80
54 411 >48
7 PERAIBUCO
78.406 58
78.406,581
78406,58
81 244,53
78 476.72
8, PIAUI
29 121 12
29 12
29 147,17'
29 12112
30175,17
9 RIO DE JANEIRO
8091262
912.62
80985.01
83841.28
20 RIO 3RANDE DO NORTE
2075765
20 '6765
20 '5765
2078622
21 zI9 34
21 RIO GRANDE DO SUL.
90101.43
90 101 43
90101,43
90182,04
4 668,13
22 RONDÔNIA
1742626
17426.26
17426,26
17441 85
28057,01
12414,1............'5 281
23. RORAIMA
124.4.18 .
12.414 18
12 863.52
24 SANTA CATARINA
3830993 38.309.93
38 309,93
38 344 20
3493098
25 SÃOPAULO
21790949
217909.49
217909.49
21810445
142555,67
26GIPE
265 1508
26615
26615.08
26638,88
27.57842
23273,691
2327369
23 273,68
23 294,50
24 118.08
2_TOCANTINS
DIREÇÃO ESTADUAL

18nh14
28/0112014
15 75557

-

TOTAL

LOCAL: BrasilIa

1.465.663,32

DATA

1.337.599,051 1.337.599,04

15I04!2J15

1.280.843,92

junh14
03107/2014
15755,57
1826161
232736
2661508
0.00
78559,15
38 30993
29 956.46
3914528
30791,81
30791,81
0,00
97 138,40
55016,87
40815,97
.52510,83
78406,58
29.121 12
67835.01
COO
67 901.21
17426,26
12414.18
0,00
217909,49
26615,08
23.273,68

tl9l.369,62j 1.117.845,07

juIil4
ago/14
set/14
outt114
nov/14 1
dezI14
24/07/2013
27/08/2013
26109/2013 j 24/10/2013 27111/2013 23/1212913
1575557
15757
15 755,57
1575557
15 75557
15755,57
18261,61
1826161
18.26161
18261,61
16261.61
18.26161
23 273,69
23.27369
2327369
23 27369
23 273.69
2327369
26.615,08
26.61508
26,615,08
26,615,08
26615,08
26,615j58
66711.72
6671172
66711,72
66,711,72
66711,72
66711,72
7655915
78 55915
78 559 15
78559
7&559,15
/855915
3830993
3830993
38 309
383099
38 30993
3830993
29956.46
0.00
0,
0.0
0.00
000
3914528
39 145,281
39145< 28
39 145,28
3914528
3914528
30791 81
30791,81
30.791.61
30791.8
30791,81
30791,61
30791,81
45791.81
45791 81
45791,81
30.791,51
'T0
39.14528
39 14528
39.145,28
39 145,28
1,2
0,00
122.679,96
122 679.96
12267996 122 679.96 122 679.
122679.96
55016.87
55.016,87
5501687
55.016 87
55016,87
5501687
40815,97
40815,97
4081597
000
0.00
40815,97
52510,83 .
52510.63
52 510.83
52510.83
52510,83
52510,83
78.406,58 1
78406,58
78 406,58
78406,58
78406,58
78 406 58
29121,12
29121,12
29 121,12
.. 121,12
29
29121,12
2912112
80912,82
80.912,62
80912.62
80.912,62
80.912,62
8091262
000
000
000
000
000
000
90101.43
9010143
9010143
90101.43
9010143
000
17,426,26
17426,26'
1742626
17426,26
17426.26
17426,25
12.414.18
12414 18'
12.414 18i 12414 IS
12 414 18 "7T4,18
0,00
000
000
0,00
0.00
3.0
0,00
0.00
000
0,00
0,00
dTo'o
26.615.08
2615,08
000
OOO
26615,08
26615.08
2327369
23273,69
23 273,69
23273,69
23 273,69
23273,69

-

_

1.066.611,98

1.051.655,52

,

»

'

1.025.040,44

984224471 995,839,55

f,

1
RuI Goethe da Costa Falcão
/'

j
V.almlr MoreIra dos Santos
Contador CRC n115P142697l8 1

Marclo Costa Macedo
T&ourírø

1

/

1

1

..

.

7.

"

TOTAL
189 651.21
219816.63
280 147.50

-

320 368. 10
600.405.48
109746529
461 14007
210.806,31
471 19521
370643.78
384851,97
313 16224
1 526 90357
662.2431
409673,56
632.077,56
943787,05
350.533,54
960874,88
10460851
88356282
219.76146
149 4300
188 204.97
1232308.08
26713794
280.14746

876,617,001 13.730.908.98

PODER JUDICIÂPEO
TRIBUNAL REGIONAL ELHTORAL DE GOiÁS
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Tribunal Regional Eleitoral de Goiás
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1525 ( 7741529-63.2009,890000) CLASSE'5 - / 175
PROTOCOLO 18.0312009 - GOIÂNIA
1
RELATOR; JUIZ MARCO ANTÓNIO CALDAS
RFQUERENTE DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO DO
TRABALHADOÍES PT
ADVOGADO [DILBERTO DE CASTRO DIAS E OUTRO
REQUERIDO TRE/GO

H.i:1I]

Cuida-se de Prestação de Contas apresentada pelo
Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores - PT,
referente ao exercício
de 2008.
Verificadas irregulandades pela Unidade Técnica em
sou relatóno preliminar de fls. 95-98, o requerente fora intimado nos moldes do
art 20. § 10, da Res. SE no
21.841/04 opounidade em que se manfestoL, (fls
102-106) e juntou os documentos de fis, 107-540
Em seu parecer Conclusivo, a Coordenadoria de
Controle Interno manifestou-se pela desaprovação das contas fIs. 542-543v
Nctificado quanto ao parecer conclusivo de
desaprovação de contas, o requerente apresentou justificativas às fls 548-553 e
juntou os documentos do fis 555-681
Diante da juntada de novos documentos, os autos
foram encaminhados novamente à Coordenadoria de Controle Interno, que
manteve sua manifestação pela desaprovação das contas (fls. 685-688).
Com vista dos autos, o Procurador Regional Eleitorat
opinou pela rejeição das contas (fls. 733-735).
É o relatório,

VOTO

De acordo com o parecer da Coordenado a de
Controle Interno (fis 685-688), o Diretono Estadual do Partido dos Trabalh dore
- PT, deixou de comprovar a regularidade de suas contas referente ao exercici
de 2008 nos seguintes tens:
incongruências no Demonstrativo de Receitas e
Despesas relacionadas na rubrica Despesas Gem/s: e
pendências encontradas no Demonstrativo das
Transferências Financeiras lntrapartidãrias Recebidas.
Intimado do teor do parecer da Coordenadoria de
Controle Interno que concluiu pela desaprovação das contas. o requerente
deixou de fornecer a documentação acima referenciada, após oferecidas
oportunidades para tanto (fls. 99 e 545).
Nesse sentido, entendo subsistirem as flh
disceminadas nos itens 1 e 2, nos moldes consignados pelo órgào técnico
porquanto não consubstanciam falhas meramente formais, mas vicios que
atingem a transparência da prestação de contas e comprometem a fiscalização
de sua regularidade pela Justiça Eleitoral.
É que ao considerar as irregularidades detectadas o
órgão técnico teceu as seguintes considerações:
1 Do Demonstrativo de Receitas e Despesas

S

LI
112)

Para a comprovação das despesas

relacionadas na rubrica Despesas Gerais, no
montante de R$ 764427,20 (setecentos e sessenta
e quatro mil quatrocentos e vinte e sete reais e
vinte centavos), o partido apresentou as justificativas
de fls. 102/106, item 1, bem como os documentos de
fis. 201/404. Entrementes, pek exame da
2

L (.

176

-

documentação acostada aos autos, consignam-se as
seguintes restrições:

a) Situação sanada peta apresentaçã dos 177
documentos do fis. 555/560 (J. Câmara e Irmã'
S!A) e 5611562 (Jornal Diho da Manhã)
ressalvando-se, contudo. que as notas fiscais
apresentadas estão com data de emissão do
ano de 2011, assim, cabe registrar que o fato
gerador do tributo é a efetiva prestação dos
serviços, peio que tais documentos deveriam
ter sido emitidos á época que foram

1

contratadas as despesas (Exerckio 2008).

5.

Do Demonstrativo das Transferéncias

Financeiras Intrapartidá rias Recebidas
51) Situação pendente de regularização. Jusflíiva o
partido às fis. 548/553. i tern 5.1, que a maioria dos
diretórios municipais não possuem CNPJ e conta
bancária, Informa ainda que a partir de maio de 2011
todos os repasses advindos dos díretôrios municipais
estão sendo identíficados, conforme solicitação do
partido junto ao estabelecimento bancário (doc. fI. 569)
Em que pese as justificativas da agremiação
partidária, nota-se, preliminarmente, que os recibos
juntados aos autos às fis.

5701681,

são

confeccionados pela própria direção estadual e não
constam dos mesmos o aceite ou ratificação dos
supostos contribuintes. Diante disto esta Unidade
Técnica encaminhou expediente às Zonas
Eleitorais no intuito de colher intormaç4os contidas

nas prestações de contas dos diretórios municipais
do PT, que pudessem validar o demonstratj
referência.
Apesar de até a presente momento não se
obtido informações aptas a validar ou
captação dos recursos indicados como recebidos
em 27 (vinte e sete) municipios no Estado, através
de transferênejas intrapartidárjas (documentos em
anexo), em virtude da necessidade de cumprimento
da meta 2 do CNJ, será realizada a análise dos
dados já obtidas.
Nesse contexto, e no espaço amostral considerado,
as informações parciais indicam que não se pode
validar um percerittjat de 91,02% (noventa o um
virgula dois por cento) dos recursos.
Tal fato é considerado grave e por si só afeta a
conhiabjljdado das contas apresentadas, uma vez

.

que representa um montante significativo de
recursos cuja origem não se podo identificar
adequadamente,' Gufei
Sahento que o art. 37, § 31, da Lei n° 9096/95
determina que:
"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,

§ 3° A sanção de suspensão do repasse de novas
quotas do Fundo Partidârio por desaprovaçb total ou
parcial da prestação de contas de partido, deverá ser

LiJ
aphcada de forma proporcional e razoáveL pelo
período de 1 (urn' mês a 12 (doze) meses, Ou

pr71

do desconto, do valor a ser repassado, da impo
apontada como irregular não podendo ser apli

sanção de suspensão, caso a prestação de contas não
seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5
(cinco) anos de sua apresentação". Grifei
Conforme se depreende do parecer da CCI, montante
sgnificativo de recursos (91102%)
não foram identificados adequadamente, falha
que por si só compromete gravemente a confiabilidade das contas,
Devo observar, ainda, que o Partido requerente foi
notificado em duas ocasiões diversas sobre e parecer técnico, deixando de sanar,
por meio de documentos necessários, as falhas detectadas pelo árgão técnico,
impondo, a meu sentir, a rejeição das contas na esteira de precedente desta
Corte (Acórdão no 11906, ReI. João Waideck Felix de Sousa, de 13.62012)'
'Ementa:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. EXERCIdO
DE 2008. IRREGULARIDADES NÁO SANADAS.
DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DESAPROVAÇÃO,
A não apresentação da documentação necessária
ao esclarecimento das inconsistências verificas pela
unidade tècnica, enseja a desaprovação da prestação
de contas,
PRESTAÇÃO DE CONTAS DESAPROVADAS."
Portanto, tenho como manifesta a rejeição das contas,
uma vez constatadas falhas materiais

que, examinadas em conjunto,
comprometem gravemente sua regularidade, conforme dispõe o ad. 27, inc. III,
da Res. TSE n.° 21.84 1/2004, com as consequências advindas do ad. 37, § 30,
da Lei n° 9096/95, conforme decisões iterativas desta Corte', gerando, a meu

1 'Rt'GD. A"1'343

.10 1.2010 Re 1'k

7;e1

1e

STAÇAD Dt CO1TAs DE PARDDO EXERIDC1O DE 2' )06 ÃUSC.HCIA DE
DOCUMENTOS OR GATÓRlO5"1AjjiAS 0:10 COMPRETEM
RE.Gl.'R'DDE DAS
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senso, a Imposição da sanção máxrna prevista naquele dispositivo suspensão
de 12 meses do repasse de novas quotas do Fundo Partidária,

_____
I1LM J

Dispositivo

:i

1
'
isso posto, acolhendo o parecer ministerial e com
arrimo no art. 272, inciso liL da Resolução TSE n.° 21841104
dc Art. 37, § 3°,
Lei n° 9096/95, desaprovo
as contas do Diretório Estadual do Partido dos
Trabalhadores PT, relativas ao exercício financeiro de 2008, determinando a
suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário pelo período de 12 (doze)
meses.

Após o trânsito em julgado desta decisão, a Sebretaria
Judiciária incumbir-seá de oficiar ao Diretório Nacional da agremiação e ao
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Tríbunai Supenor Eleitoral para os fins prescritos no a. 29, Inc. II, da Resolução
TSEn 0 21341/2004 3
É como voto.
Goiãria, 1°de agosto de 2012.
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Marco Antônjo Cájdas
Juiz Membr Relator
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

r7,82

ACÓRDÂON
PRESTAÇÃO DE CONTAS 1525 ( 77
41529.63 2009609 0000) - CLASSE 25
PROTOCOLO 180312009 - GOIÂNIA - GO,
RELATOR; JUIZ MARCO ANTONIO CALDAS
REQUERENTE DIREÍÓRIQ ESTADUAL DO PARTIDO DOS IRABAt
HÂDORE,
E
ADVOGADO, EDILBERTO DE CASTRO DIAS E OU'TRO
REQUERIDO TR[/GQ

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA. DIRETÓRIO
ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
PT. EXERCÍCIO 2008. 1) INCONGRUÊNCIAS NO
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
RELACIONADAS NA RUBRICA DESPESAS GERAIS
(NOTAS FISCAIS APRESENTADAS APÓS O
DECURSO DE 3 ANOS DO EXERCÍCIO A QUE SE
REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO).
2)
PENDÊNCIAS
ENCONTRADAS
NO
DEMONSTRATIVO
DAS
TRANSFERÈNCIAS
FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS
(AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DE 91,02
DOS RECURSOS ARRECADADOS PELA
AGREMIAÇÃO). PRESTAÇÃO DE CONTAS
DESAPROVADAS SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 12
(DOZE) MESES DO REPASSE DAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. ART. 37, § 30, DA LEI N° 9.096195.

PC

GB

1525

Vistos, relatados e discujdos os presentes autos, AC
os Juizes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, à unani
acohendo o parecer ministerial, em rejeitar as ontas do requerente, nos te
voto do Relator.
Goiânia, 1° de agosto de 2012

GILBERTO MARUÉS FflHO
Presidente
/

MARCO ANTONIO CADAS /
Juiz MembrcL'Retor
/

Procurador Regional Eleitoral
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 4
63.79.2O1360Q 0000 CLASSE 6 GOIÂNIA
GOIÁS
Relator: Ministro Glrnar Meados
Agravante: Partido dos Trabalhaciores PT Estadual
Advogados: Edilhorto de Castro Dias e outro
Prestação de contas, Partido
político
Exercjç10 financeiro de 2008
Cont
desaprovadas 1 As razões recursas
sán
deficientes quando não derTion<,irad,.ns
0$
pressupostos
específicos
do
reGo rs:
especial Incidência da Súmuja n
284/STP
Precdntc
2
Nepado seguimm ) ac
recurso especial
DECISÃO
1

Tratase da Prestação de contas do Diretório Estadua: da
Trabainadores (PT) de Goiás refrpnte ao eXeíCíCO
Íinancgro de 2008

Prtjr

O Tribi-maí RegionI Eleitoral de Goiás
desaprovot; as contas, em acrdã
assim ementaçio (fi. 810):

.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA DIRETÓpo
FST ADUAL r
PAR Huo DOS TRRAIHDQRES
P
EeRuIt, :LGa.
NCONGRUÉNC

Aq NO DEMONSTRATIVO DE RFCF TAS E DESP[5/\f
RFLACi'
(- N,
ADAS NA RUBRICA DESOESAS GERAIS ÇNO$As LISCAIu
\RELNrADS APOS O DE 1
RSC I1F 3 ANC)S L)O EXERCICIO A ODE SuRIFFRE A PRESTAÇAO DE CON1 S
DO PARTID'a 2) Cl NLLNCI
ENCONTRADAS
NO
DEHOspoJQ
Ds TPANSF PL NCP
NANE IR S
NT R PAR VIDRRIA5
REC EBD1S
A S F NCl
D
IDENTIFICAÇÃO ADEQUADA DE 9102
Al
DOS
RECURS:
ARRECADADOS PELA AGREMIAÇA0
PRESTAÇAO DE CONTos
DESAPROVADAS, SUSPENSA0 PEI O PRVO DE 12 DOTi MLOr
REPASSE DAS COTAS DO UNDO PART DARIO .ART ,
a «mr cc
DA
O Ou etóro Estadual da 01 então nierpôs
o recurso o

ç0I

f:

02

AI n 4639.2013

00.0000IG()

SaI;enta que a dOS5píOviçà0 Oe1nSe unia
dUsEncl de apresentaçãc de
documentos comprobaonos de despesas efetuados a sabor, juntada de nota f sca dc
assnaturas dos Jornais O Popular e Dír;o da Manhã
sem esoecifiçar queera do PT e
pot não constar o CNPJ dos diretórios municipais e, portanto de aberIura dc
cortas
para movimentação do valores referentes aos 0003mofltcs
das
;virdárias de tiliados, vereadQrCs o prefeitos no exercício
dos cpraos 4 nfnn cc
cisposição do estatuto partidano ff1 760)
185
Afirma ser possível o rCe fiei

uad ra fren`0 jurkiicn dc.s fatos, tendo em vst:
que mestou as decas contas, que ndo alcançaram a reqularidarje em razão de víc;n
nas contas dos diretodos MA
0PCIA. mtuiades autônomas EscIarece que não
h.
de conta pelos hrgãos !nunicpais do padn quande a arrecadação
rjudc
é
baixa, e que 'a prócna lelsoção só determina a aber1m de cont
as em rdarjes core
mais de 20 mil eleitores (ti 761

ressalvas

Aponta dissido jurisprudencial para fins de aprovação das contas cor

Sustenta que ro caso hã apenas rregulandadrç formais nter)tlndo
apucaçao dos pr;ncipios da proporcçnaljdade e da razoabílidade uma vez que
foram utilizados recursos públicos pois a obriqatonedade de se repassar recursos paro
o Diretóno Estaua decorre de norma emanada no 1c
1 Estatuto do Parido dc
O
aur cferidas trai sfeiõncia tratam-se do doações nos tihadns, qu nuo
envolve [síc] nenhum recurso púbhco' (f 1 832)
Requer o provimento do recursc para que suas contas sejam auiovp
ainda que com ressalvas afastandose a pena de Suspensão de repasse de cotas do
Fundn Part;dôn
O preidrt do TRE:Go inadmítili

O eSpecial Pelos Sequirtes
fundamentos a) a não ndicaço de dispositivo violado, b) inexistência de dissídio
Jurisprudenciai por ausência de cotejo, e apresentação de acórdãos paradig.mas sem

simil;tude fática com a matéria tratada nos autos; ci óbice ao revoJvinpnto do (recuou )
fãtc e)robatõrir)
í'resiqi'i,o e Dc etors) Estnn0 do P'J ntei põe duravo de
st(un nft
n pua afirma que a Cecsão recorrirja nierece reforma por ser coi)traqitrr e obscura
O
nivada de ndisfarçavet cemoarnepto ri defesa nos seus fundamentos
if. 876 e
osiste na 000fipuração de der éuc Jurispru(encial
/\ Procurndori&Gerai Eleitoral o;;ina Polo'desprovner

Os autos me furam redisn'jhudos o
cah nt r. O

cru

de riruvc

10 . P 2014 roer

'los re,st

3-70,20'l 3.6(13 0000;Go

Decido
2.

Após detido examedos iuli. en
Inc é (letIlente atu
do recurso Interposto. O
recorrene não :ndiouu vkc úu a dIsposltivc ICgal ucu .n
JunsprIaonclal limItando-se a apesentar a r
laos paramqmns cem sim nu
a
com a matéria tratada nos aUOS
nua seja ausêricía do coripovçáa de d;'f
rreauIardades não sanadas em m.ã' :e vicios ncs conIps dos d retcr 's nILrlicici~
entidades autônomas em relação rc diretório eti

Ress!to que os jul ados colaconados tratam de falhas em prestação dc
contas que culrninaram na aprovação com ressalvas
Assim, o recurso não comportaconhecimento por ausúncia de a

1eqaçúo
de contrariedade a norma legal ou de demonstração de díssenso jurisprudoncial como
requer o art 276, inciso 1. alíneas a e
b,
do Código Eleitoral, fa7end incidir a Súrnufa
n 284/STF Nesse, sentido
AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE

CONTAS, DESAPROVAÇAO, AUSENCIA DE ABERTURA DE CONTA
ESPECIFICA NÃO PROVIMENTO
As conclusões da decisâo agravada que não foram especifcamente
impugnadas devem ser mantiCas por seus Drõpnos fundamentos
O recurso espocc foi ncrpnstc emindç
dos disposu:u
ejss ou
Constitucionais supostamente violados pelo acórdão vergastado o som a
demonstração do dissdio furisprudencial A natenta deficiência da
fundamentação atrai o dlsnosto. na Súmula n 284/STF
Aaravo reoímenta
spmvidc
AgR-Al n 323-08;Ap re Mn Dias Tofoli,
Ante o exposto nego
3RITSE;,

Julgado em 17.10 201 31

seguimento ao recurso especial (a. 36 § 6 do

Pu h i que-se.
Brasília,

de setemh»o de 2.314.

Ministro GILM'ÁR MEr'DEs
Re!ato1

86

(FI.
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDiCIÁRIA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 46 3-79.2013.6.00.0000
CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO

Certifico que a decíso de fis, 902-904 transitou em julgado em
25/09/2014.
Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e quatorze, eu,
Maria do Carmo Barreto de Matos, da Coordenadoria de
Frocessamebto lavrei a presente certidão.

o

E1(M

t7 74 1 529-(}3.2oo96 09000o

DESPAÇI4Ø
Os:cnnos xajJ, no certido de O
a decs() que
ncou pro imcnto ao recurso esflec
(O 853:8) transir
cru
ulgado, ensejaido. portunt, anianutcnço do acórdão proÍrid
1 hbul (11
9/747)

1 )essa ft)fma, ;drani uiadas desapradas a contas
eenlodas
pelo L)iretúriu 1 StadUa1 do Partido dos Trahalhadur
O)l
com
api icaç3o da sanção de suspensão do repasse de novas cotas
peio prazo de 12 doze) meses. no termos do ari. 27, 111. da Rs
FSL n. 21 841:04 e ori. 37.Y. do Lej n. 9.0%
Destarte. eneaminhe,i
os autos à Secretaria Judiciária
para u!icmr ao Du etório Noeaovj do P 1, a im de que não distribua
cotas do Fundo Partidirio ao respectivo diretório regional, pelo
urazo d e
1 2doi.e) meses. conOrme estipu1adc às O 744.
Após. à (oodenadorjj dc Comrole interno para realizar
o dcvido reaKro da penal idade aplicado ru sísema ICO, bem
como para ntrniar e quantificar eventual valor a ser recolhido ou
erário, nos termos do art. 34 da Res. fSf: o. 21.841:2004 Após,
\ 1vamse coriclusos
17 de

R CARLOS LEMES
Presrdcnte

Pag:r3 1 de 1

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÃRIO DISTRIBUiDOS AOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS
DIREÇÃO ESTADUAL

CNPJ N°

01 ACRE
34.696 559/0001-10
02 ALAGOAS
24472139/0081-62
03. AMAPA
0569510110001-48
04. AMAZONAS
04 153334/0001-56
05. BAHIA
13 477.302/05
06.CEARA
7.044.522/0001-34
07 DISTRITOFEDERAL
633.890/000131
8.ESPIRITOSANTO
7432848/0001-46
09GOIÁS
376_365/0001.03
10MARANHÃO
736258.4/0004-63
11 MATO GROSSO
01.872.983/0001-54
12 MATOGROSSODOSUL 33 788 255/0001-53
13MINASGERAIS
1
47535/0001.32
14 PARA
1
570/0001.14
15 PARAiBA
501/0001-28
16PARARA
75719.740/0001.81
17 PERNAMBUCO
('80896330001.20
18.PIAUI
07473885/8901-74
9 RIO DE JANEIRO
28020899/0001-23
0 ''ÕRANDEDONORTO 0097452/0002-99
21 RIO GRANDE DO SUL
91340083/0001.13
2 RONDaRIA
0'928495/8001-74
3 RORAIMA
01 830037/000
4 SANTACAI ARINA
79306.908/0001-88
O SÃOPAULO
50866821/0001-83
6 SERGIPE
_15.615.958/0001.64
127 TOCANTINS
02 459 308/0001-25

"

TOTAL

janliS
8ev/iS
27/01/2016
2610212016
9809,79
9808,15
0,00
0,0
14.490.75
14488,33
16.571,17
1&568,411
4.1. 536,29 41 529,38
45.177,04
45 169.52
23552,
23,848.
0,
0,
o,

19171, 1
0,
0,001
76383,
34254,
25412.
32594.
48817,75
18131,
50378
0,
0,
10850
7 7'
23852 66

"""R
16571,17
14490,74
530.176,41

o,

l'Ta,s
0.00
0.00
76370.72
34249.1
25408.75
32689.04

-

'i6s,se
18.128,47
50 369. 12
0.00
000
"TfI 848,19
o7
23848.59
135_653,02
16568,41
14488,32
665.741161

-

mar/IS
abrl15
mai/15
26/03/2015
24/04/2015
26/05/2016
9813,75
9815.38
131 363,96
000
0.00
0,00
14 498,60
14499,02
194047.17
16 577.87
16 580,63
221 906< 41
4155308
41 560,00
556.217,02
45 19l5 31
45 202.82
604_970
2386231
23866
319_413
0.0
0.0 _______O
0.0
'õ'.o
19179.4
19182.6
256730
0,00
0.80
00o
24.382.6 2 4 385.-6 8
205613,83
78414.31
764270
1022.858 7
34.26854
342743
458 709 7
25423.2
25427,4
340.338
327076
32713. 4
437.815.
488375
48.845
653_724.
18138.8
18141 84
242830.
503984
50406
074 618.72
12935,6
12937
109063,
0,0
0,
334214,37
10_854.3
10856.1
145293.57
7732.4
7733,77
103_534,73
23862,31
8
225092,38
135.730,4
135_753.02 1 280 340.77
16577,8
15580.62
221036,36
34.496,5
14499.01
194 04712
703.43936

703.56052

junhlS
30/06/2015
34 159,25
0,00
50.459.11
70348
144636,00
157 313,66
83058,
0,

jul/iS
aqo/15
28/07/2016
2610812015
34 123.17
34752
5 SSÕ.72
40.2.79,66
50405.80
51.33,4,82
57
64 2.53
.704,
144 483,24
147 146,18
157 147.52
160043.86
82971. 7
84.500,
O,
O

o

o,

o,

66758
556834
0,00
0.00
84869,89
84 780.25
265_979.
255698,4
118280,
119.154.70
88492
88398. 2
113 84 7
113 727, 6
159991
15981179
53136
0.00
175424.6
175239 3
45025.
44978
0,00
00
37781,4'
37741,53
26.914,87
2688546
177380.09 -82971,07
072792,57
471945,10
57703,47
57542,53
50459_0
i5,80

8.934.582,31 _2.743.168,66

'jT7
0,00
86.342,82
270_595.
121350,
90027. 7
115823,23
172941.54
0,
178469,12
45807
0,

-

2.422.393,48

27351 98
00
450_543'
58704.9
51.334.8
2.382.539,69

setíl6
25/09/2015
34019,74
39.523,57
5o 3 71,21
57 602,9h
144 384,07
157.039,
82914,
0,
0,
66,W,66
0,00
B4 722,06
265516,
119,072,
88337,
113649,11
169695,
0,0
175 119,05
44947,
0,
37715,
26 867,99
0.08
471601.
57.602.9
90371.2

out/1S
27/10/2015
34.089,04
33.511.16
50.355.39
52.584.88
144318,74
156990,34
82.888,09

0,00
0,00
84.691,46
265432,67
119.035,53
68310,21
113 613,41
169641,95
0,00
175064,061
44933,28
0,120
37703.79
26859.56
82888,09
471473,08
57,584,88
90355,39

dez/15
TOTAL
28/12/2015
31B71.001
40967631
39.258,44
237,381.90
006
554 981,51
57216,55
691 57637
0.00
1_,00
447384
155.986,20
1 886 222 ,79
82357,92
995891 ,83
64399.80 _64399 ,80
O ,00
0.00
0,09
601 _,36
440
o ,00
84.153,73
84153,731_848_10/ 07
263734,91
263.734,911_3_189 _1 45 ,14
118.274,16
118274,15J
1 _430199 ,62
87745.36
87745,35
1 061 037 ,98
112.886,72
312 885, 7 2!_1365 053 .46
16855
2038230 , 5
50
3784782
_0
173.944,32
173944,32
2103.3766
4464
44645,87 _449941 00 .
0, 00
3342143
37662,63 _453_007 ,12
3746
2668 76
26637,76
32271477
82307,
82,351,92
82548141
468.457,4
718.457,45 _544286745
57216,5
57 216,55
691 876.29
50.013,3
50.033.331
605014,72

—

1

__
-

_

2.337.816,66 2353.34900 2.194.881,03 2.459.247,46 _28.430.895,74

LOCAL: Brasiêia, 15 de Abril 2016

Márcio Costa Mac8do
Secretá.lo de FInnç.es e PIoejoerrto

1

nov/15
27/1112015
33871,00
39.258,44
50033.31
57216.56
0.00
155986,20
82357,92

.
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'RISUNA[ REGIONAL LLEITORAL DE MATO C;RQS5C
4
ce Meron
8C)O -

OFIC:O

N
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3óI205iCAPJ/SJ
Cuíaa-MT. 20 ae março ae 2015.

;ustnssirn(-" Sennor
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
PRESIDENTE DO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
Ri

Brasia -

ennor Presdene

segue em anexo ccpia do Acorado n
copia Ju

22641

nem como

de trânsito em juígaao referente ao Processo ri. 2/2008

Inumeração unica: 704213/2008) Classe PC contendo a decisão aue
desaprovou a prestação de contas anual do Direforio Regional referenTe
ao exercicio ae 2007 e aetermir ou a suspensão aos repasses aos cotas ao
F

irÇj()

P]rTi(]r

NO

coo lurdacje Oue se

Toz

apresento or::

estirro c oistinta crisderaçdo

Desemnargador JUVENL PEREIRA DA SILVA
Presidente do TRE/MT

de elevada

7090

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
ACÓRDÃO N° 22641

Z'91

DEJET

__. PuccaçáoJ

/U12 13.00.t.11.tJUUU CLASSE 'PROLSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PTIMT - REFERENTE AC EXERCiCIO DE

200v
REQUERENTE(S) CARLOS AUGUSTO ABICALIL, PRESIDENTE REG1OÃL DC
PT! MT
ADVOGADO(S): IC3NE5 MARiA MENDES LIMIARES

RELATOR DOUTOR )OSÉ LUIS 8LASZA<
PRESTAÇAO DE CONTAS. ANUAL. DIRETORIO
REGiONAL. iRREGULARIDADES.
DESAPROVAÇÃO. FUNDO PAPTIDAPIO
REPASSE. SUSPENSÃO RECOLHIMENTO
JALORES.

.

Desaprovam-se as contas anuais dc
i.
d,reço de partido pol)tico que recebeu
recursos do fundo partidario e não apresentou
documentaçào nabil a conferir credibilidade e
confiabilidae quanto a sua aplicação.
Suspende-se o repasse de cotas do
fundo partidário ao respectivo ctiretorio em
prazo razoavel as irrequlanciades encontradas
na prestação de contas.
Cabe aos diriyentc' partidano na
respectiva esfera da agremiação, a
responsabilidade pelo recolhimento dos
valores
-elativos
irregularidades
as
:onstatadas na prestaçc de contas que deram
causa a desaprovação

ACOR[iAM
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PROCESSO N° ?042132008 - PC
.uiS Basza
RELATOR: Dr c.

RELATÓRIO
Or. Jose Luis Blaszak (Relator)
PARTIDO DOS
300d
raza-e de Prostaçao c Cotas
TRABALHADORES - PT/MT, referente ao eeruc,o financeiro de 20u7, o u&, sçundu
epasse do
::onst dos autosntormaçáo SAACP/CCIA no 03712008 - fls.70/71, rcceDe
Direçac Nacicra. no valor de R$82 984,74 (oitenta e dois mil, novecentcs e oitenta e quatro
reis e setenta e quatro centavos), o qual não confere com o valor constante na prestação de
contas ora em apreço, que corresponde ao montante ae R$75990,93 (setenta e cinco mil,
n,iecentjs e uventa reais e noventa e três centavos).
Ao se manifestar soore a oiferença apontada, o Requerente aduziu que
3
. . .r1, jos depósitos da direção nacional em conta corrente oo fundo, sustentando
l.e O var e i sb 995,1 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e hum
entavos) teria sido retido pelo citado diretorio para fins de pagamento de rateio na
organizaçao do III Congresso, conforme planlha anexada a fl.85 (fls83/85).
Submetida a analise do orgão tecnico a documentação supracitada,
iufltaiTleflte com as demais relativas as irreqularidades inicialmente apontadas, a
:rregularioade se manteve, dentre outras parcialmertte atendidas (Informação SA.ACP/CCIA n°
035/2011 - fls.465/468),
A partir pesta, o Requerente apresentou ao. nientos e informações ((Is.
481/1 170), i..ue, submetidas a nova anãlise, resultaram no atendimento dos seguintes 1ter1s
3utrora apontados

S

Apresentar as
ter i 1 da Inrormaçan ie tolhas 4b4nh
peças ausentes desta prestaçao de contas, relacionadas nas
letras: b, c, e, f, item 2.1 da informação de folhas 465/468. (...)
Não fo.
Foram apresentadas as peças de Lthcj 43'489
resentaoa a peça enomnada "Der':,straçáo das Mutações do
Parrimõnio LiduidO (letra 'b" do item 2.1 acima mencionado), entretanto,
a referda pe;a foi encadernada juntamente com o livro Diário cio
cr (iÇ em pauta
46546b -. Apresentar o
Iter :2 cia Iifurraçiu j tLII
Demon strativo de Contribuições Recebidas, com a identificação
dos contribuintes (CPF/CNPJ), e a espécie dos recursos, conforme
relatado no Item 2.1, acima citado.
Solicitaçâo atendida. (documentos de fls.487 / 489)
Regularizar atraves
o-mdça. ro chas 4b54ub
'ur
.i .,
de errata, o livro Diário, incluindo as peças relacionadas no flem
2.5 da informação de tolhas 465/468.
Solicitação atendida.
Apresentar os
..4 da nformaçac de 'ohas 4t,514ub
.
ite
extratos bancários da Conta Corrente n° 451.613-3 - Agencia n
0046-9 - Banco do Brasil S/A, destinada a movimentação de
recursos do Fundo Partidario, relativos ao mês de Aqoto/200
Diligência atendida.
41 1
) 4o
Apresentai
5
ii». :L 'i ,
docurnentaço habi, origindi ou COpid dutentada. Oôs despesas
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-

r.allzadas pela agremiaç&o, identfficando àquelas reetizades co
recursos do Fundo Partdirio e as reahzades com Outr$s
Recursos.
Solicltaço atendida. (f Is 12I1170)

1...

Lom ielaiau às 4essas rCdliLdUdS pelo partido, tomando se por base
os valores aos registros coritábeis, o ôrgào técnico relatou determinadas ocorrências, que com a
juntada da documentação pertinente, possibilitou o seguinte resultado (item 3 do Relatório),
dividindo-se em:
Despesas realizadas com Fundo Partidãrio (item 3.1)
Despesas realizadas com outros fundos (item 3.2)
Verificados os comprovantes de tais despesas, o orgão técnico se
manifestou pela desaprovação da prestaçao de contas, em razão das impropnedades relatadas
nos seguintes tens:
A- DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS FUNDO
(itens 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.6)
PARTIDÁRIO
3.1.4 Despesas com Serviço Técnico Profissional 6.878,30
A agremiação acostou as folhas 960/995 comprovantes de
despesas totalizando R$ 6.227.47 (ses mii, novecentos e vinte e sete
reais e quarenta e sete centavos), contende rregularidades em alguns
documentos apresentados, tais como:
Recibo de f1.960 (R$ 182,00), que deveria ser Nota Fiscal de
Serviços, relativo á prestação oe Serviços de Segurança e Vigilância;
Nota Fiscal no valor de R$ 499,17 (ff979), registrada no valor de
R$ 45000,
8oleto no valor de R$ 499,17 (ff978), não possu habilidade para a
c'j
comprovação da despesa, deveria tratar-se de Nota Fiscal e Serviços
3.1.5 Despesas com Serviços e Utilidades 34.596,31
A agremiação acostou comorovantes de despesas com
agua, luz e teefoni, no valor de R$ 34.596,31 (trinta e quatro mil,
qunnentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos) (fls.
1013/1169), que "não poss,.iem habilidade para comprovação de
despesas, posto que se encontram em nome de terceiros (Josias Pina,
Zelandes Santiago dos Santos), quando deveriam estar em nome do
partido
- 3.1.6
Despesas com Impostos e Taxas - R$ 723,94 alíneas 'a e "b"
Os comprovantes de despesas juntados (fls.1008/1012) no
va:or de R$ 394.40 (trezentos e noventa e quatro reais e quarenta
centavos), e segundo a area tecnica, contém oocumentos em nome ae
terceiros no DAM (Documento le Arrecadação Municipal)
(fs.1008/1012), não tendo sido localizada nos autos a documentação
comprobatoria de Despesas com IPTU, no montante de P.$ 329,54
(trezentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos)."
B- DAS DESPESAS REALIZADAS COM OUTROS (itens 3.2.1 a
3.2.3; 3.2.5 a 3.2.8)
3.2.1 Desoesss com Pessoal RS 4.53299
A agremiação acostou documentos omprovanao despesas
no vaior ae R$ 4.582,99 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e
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noventa e nove centavos), contendo algumas impropne<laco
apontadas pelo orgão técnico:
apresentação de "R.ecibo" quando deveria ser NiIIIIIIIii
a)
rlsc, ou nãn contemplam a identificação do destinatário ou a d ta
imite para emissão
A Nota it.al ne folrias 21, flO valor de R$ 85,00
h)
registrada no Livro i.azão (fi. 21), em valor interior (R$ 35,00).

3.2.2 Deo.sas com Aluquéis e Condomirüos - RS 3.52000
Documentos juntados (fls.536 e 539/541), comprovando
despesas no valor oe R$ 2.670,00 (dois m, seiscentos e setenta reais),
faltando, comprovação de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais)
relativa à Locação de Bens Imóveis (Razão, fis. 023).

3.2.3

DeaDesas com Transoortea e Vlaoeni - RS
5.53662

Comprovantes de despesas no valor supracitado, porem,
contendo alguns recibos (fls543, 544 e 546), quando deveriam tratarse de Bilhetes de Passagem Rodoviario/Aeroviario.

3.2.5 Desoesas com Servico Técnico Profissional
11.454.50

-

RI

Comprovantes de despesas no valor supracitado contendo
alguns comprovantes em desconfornl,clade, porem, sem valores
significativos, como no caso de recibos de R$ 460,00, que deveria ser
trazidos por meio de nota fiscal (fls.580 e 583/586) e o valor de R$
27000 (NF de ti. 590), registrado a maior no Livro Razão (fl.25) , no
valor de RS 358.00.
3.2.6

- DewesascomMate

Comprovantes de despesas no somatório de R$ 6.346,22
(seis mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos),
faltando a comprovação de R$ 40,00
Os documentos acostados no montante de R$ 98,50
(noventa e oito reais e cinquenta centavos) (ls.61b e 674) se tratam de
Cupons Fiscais, sem a i(lentificaçao do destinatario dos produtos;
Os documentos no montante de R$ 120,85 (cento e vinte
reais e oitenta e cinco centavos) (fls.665-671-681), são Notas Fiscais
sem data limite para emiss8o;

.

c1
Nota Fisca: no valor de R$ 60,00 (fls.637/638),
registrada pelo valor de R$ 2800 (vinte e oito reais), conforme Livro
Razao (f1.26).
3.2.7 Desoesas com Servicos e Utilidades - RS 3.141.42
Comprovantes de despesas totalizando R$ 2657,00 (dois
mil, seiscentos e cinquenta e sete reais), portanto, a menor do
informado.

-

3.2.8 Desoesas Geraii - RS 9.129.76
Comprovantes de despesas totalizanco R$ 8.687,16 (oito
mil, seiscentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos):
Não apresentação de documento comprobatorio no
valor de R$ 30,00 (trinta reais), relativo a Despesa com Manutenção,
Conservação e Reparos (f132 iu ivro Razão) ,
Registros em duplicidade de Despesas com
Rev;stas, )oriiOis, Editais e PuDIcações somando R$ 41250
iQuatrorentos e coze rcais e iriqenta
rtc' , renoü em vista Que se
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referem ao pagamento de 03 (três) parcelas de assinatura anual
jornal, expressas na Nota Fiscal de n° 9.999, de folhas 812,
montante de R$ 550,00, tambem lançada no livro Razão (fl.32);
O documento ue folhas 534 no valor de $ 415&
(quatrocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) foi registrado
pelo valor de R$ 415,68 (quatrocentos e quinze reais e sessenta e ato
centavos).
Comprovante montante ae R$ 320,00 (trezentos e
vinte reais) (f1.822), emitido pela empresa Desigrer Móveis, se trata de
"Pedido", quando deveria se Nota FiscaL
Notificado, o Partroo apresentou esclarecimentos. 0cm como juntou
novos Oocumentos que resultou em novo Retatono Conclusivo da CCLA (fls.1223/1233), a qjal
manteve seu entendimento pela desaprovação das contas, considerando que ainda não haviam
sido sanados os victos em relação aos 'tens 3.1 e 3.2, alhures apontados.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Re9ional Eleitoral em parecer de
fis. 1252/ 1255 no mesmo sentido, pugnando, ainda, pela aplicação da sanção de suspensão de
novas cotas do fundo partidario de forma razoável e proporcional, a teor do §30 do art.37 da
Lei 9.504/97 e, ainda, pela notificação do part;do e de seus representantes legais, apõs o
julgamento riaS contas, para que promovam o recolhimento das vertas originarias do fundo
partidario, cuja aplicação for considerada irregular, atualizadas pelo TCU, sob pena de tomada
oe contas especial (Res. TSE 21.84112004 - art.34 e sequintes)
relatdrio
VOTO
Extrai-se do feito sob exame que o PARTIDO DOS TRABALHADORES
- PT/M1 cumpriu com seu dever de prestar contas em relação ao eercicio 2007, como prevê
artigo 32 da Lei 9.096/95 e art.13 da Res.TSE n0 21.841/04 e demonstrou por meio de
eScrituraçao coitabil que não obteve recursos de fonte vedada
Com relaçac à diferença de valores entre o repasse do Diretorio
Nacionai e o .Iaior etetivamnente prestado, tenho que restou esclarecido que essa ocorrência
fora cjevidamente sana(ia, nos termos ria Informação S&ACP!CCIA n 090/2011, item 2.4
(1`1.1175), que remete ao item 3.4 oa Informação de fls. 4651468
A par das oema,s irregularidades apontadas, apos diligências e
justificativas por parte da agremiação, algui'nas foram consideradas procedentes,
remanescendo, porem, outras, dentre as quais, as relativas as despesas realizadas com
recursos do lundo Partidario e com recursos de Outros fundos, conlorme descrito no relatorio
conclusivo da CCA1, devidarriente detalhado no retatorio protericlo por este julgador.
Esse quadro levou o õrgão tecnico a se manifestar Dela desaprovação ria
prestação ce ,orrtas, no que fora acompanhado oelo parquet.
Não vislumbro melhor sorte para o teito em mesa os documentos e
justificativas das agremiaçoes partidárias, especialmente aciucias cie porte corno o Partido dos
Trabalhadores, que possuem estrutura técnica, material e humana, com respaldo do repasse
de recursos do fundo partidário, devem oferecer a devida credibilidade e confiabilidade quanto
à aplicação de seus recursos.
No caso em pauta, verifica-se que o PT/MT cumpriu com esse mister,
porem, de forma parcial.
Posto isso, em consonância com ambos pareceres técnico e ministerial,
voto ocla desaprovação das contas relativas ao exercicio de 2007 do Partido dos Trabalhadores
de Mato Grosso

icrmdçdc

5Ac,cCo ri'. OG:/2012

is 1223/h.3

1RIIH.NAI. R(.lOrAI. ILFll4)K4l I) M41'fl GROSSO

A par disso, diante cia imposi;ào trazida pelos artigos 37 da Lei t
4esoluçao iSE n° 21.841/04, considero raioavei a suspensão do
repasse de Cotas do tundo parlIddrio do respectivo diretóclo regionai, pelo prazo de 06 (s
meses, a contar da publicaçao desta decI5o, mediante a devida ciericia ao Tribunal Supeiior
Fleirorai ivanto ao teor desta
1m rPiaçari iu' vdlores cujas impropriedacies foram apontadas pelo
Ôrqo teruco, devero ser recolhidos pelos responsáveis do dretórlo regional ao Tesouro
Nacional, pelo sistema própno (art.33 REs.TSE 21.841/04) Para tanto, determino que os autos
sejam remetidos a Coordenadoria de Controle interno e Auditoria desta Corte - CCIA, a fim de
que demonstre e detalhdmentc., uesse montante, por meio de olanilha, com lastro na
documentação ofertada pelo Requerente e considerada sem habloacie para comprovação das
respectivas Cescesas.
í como voto.
e art 2,

Liu
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°7042-13.2008.6.11.0000 MT
-

CERTiDÃO

Certitico que a decisào de tis. 1383/1 394 transitou em julgado en' 13/2/5
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, eu, t{ima
Mascarenhas. da Cooaenaoora de Acoraaos e Reso$ucoe'.

-

COARE

vri

:resente :erj3c

TERMO DE REMESSA

Aos dois dias do mes ae março ao ano de dos'• e qune
destes autos ao Tribunal Regional Eleitorat'dó MATO GROSSO
-

ANDR
Coordenador

L&
rdãos e Resojcoes

açc remessa
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DEMONSTRATIVO Dos RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS
.DIREÇAO ESTADUAL

CNPJ

jan/IS

fev/15

mar/is

abr715

ma,/15

juti/15

juI/16

25102/2015

26/03/2015

24/04/2015

26(05(2016

30106/2015

28/07/2015

ACRE

34.596 559/0001-10

27/01/2015
980979

02 ALAGOAS
03 AMAPA

24472130/0001-52
05. 695 101/0001-48

000
1449075

04 AMAZONAS
05. EAIIIA

04153 334/0001-56
l3477 302/0001-05

19571.17

0,00
14488,33
16 568.41

41 53528

41 529,38

06 CEARA

07 044.522/0001-34
01633 890/0001-31

45 177.04

45 169,52
23848,69

0,00

09 GOIÁS

27432848/0001-46
03.376.365/0001-03

10 MARANHÃO

01

07 DISTRITO FEDERAL
08ESPIRI30SANTO

9808.15

23.85296

9.613.75

"
34496,60
16 577.87
41 553.08
45.195.31
0.00

131 363,96

34 159,25

34 123 17L

0.00

0,00
50,459,11

39.57

14499,02

0.00
194 047.17

16580,63
41 560.00

221 996,41

57703,48

57642.53

51 334,82
58704,92

555.217,02

144636,00

144 483,24

147 146,18

157 313,66

157 147.52
02971,07

160043,86,

0,

07.362564/0004-63

000
19 171.71

0
19.168.51

1. MATO GROSSO

01 872993/0001-54

0,00

0,00

0.00

2 MATO GROSSO DO SUL
3 MINAS GERAIS
4 PARA

33 788 258/0001-53
16 647 539/0001-32

0> 0O
7638343

24382.62
7641431

24.386,68
76427,03

10 235 57070001.14
08 606 901/0001-28

34 2M 80
2541298

0.00
76370.72
34 249.11
25408,75

34.266.64
25423.25

34 274,35
25.427,4

32707.69
48 837,51

32713. 4

5 PARAI8A
O PARARA
7 PERNAMBUCO
8. PIAUI
9 RIO DE JANEIRO
20 RIO GRANDE DO NORTE
21 RIO GRANDE DO SUL
2R0.DONIA
3 RORMA
AI
4 SANTA CATARINA
5 SAO PAULO
6.SERGIPE
71'OCANTINS

75 719.740/0001.81

3769448

32 689.04

08 089 633/0001-20
07.473.885/0001-74

48 817,78

4&809,66

18.131,49
50378 11

18 128,47
50.369.72

28 020.899/0001-23
09 087 452/0002-99
91.340063/000113
92&101-74

N

01 830 037/0001-00
79306.909/0001-88
50860821/0001 83
15,615 95/310001-64
02459 308/0001-25

TOTAL

0,00.

0.00

0,00
10850,00

-

7729.3

-

O
1048.
7726,07

0,00
19.179,45

0,00
19 182.65
0

48 845,65
18 141 84
50406,86

18 136 > 82
5039846
12935,65

7.732,48
23862.31

23852.6
00
15973.17
34490.74

23848,69
13555302
16568.41
1449832

13573042
36977.85
16495.59

530.176,411

665.741,1Gj

703.439,36j

604.970.67
31941358

- 0,00

'

0
10855
7733
21870,28
1357530
155806
14499.01

-

83058,80
0,0

50405,80

34 752,08
0.779,66

84 500,29

0.00
256 730,44

0.06

0,00
0.00

66758.95

56688.44

0,00
67917,55

0,00
20591393

0,00
84,669,89

1 022.858,57
458 739,77

265979,32
280,68

0,00
84 780,25
265 698,41

86.3.42,82
270 595,43

"0 338.08

88492,08
113 8
4

437,815,36
651724.30

119.15470
88398,62
113727,16
169811.79
0.00
175 239 > 33
44 978.26

4807.

0,00
37781,4.

0,00
37.741,5

103.514 7

26914,87

225 092 3
1 2803407

177 380,09
672 79297

25886.44
82971.07

0,00
38.437.1
27381

221 906,3
394 347 12

57707.47
50.459 10

703.560,5211 8 934,562,31

2.743.168,6€

471 945,10
576.42.53

28/12/2016

33.871,00

33,871,00

409 576,31

39523,57

39.511,16

39,258,44

50 311,21
57607,96
144 384,07

50 355
57 584,88

50.033
7 7 16,56

19.258,44
0.00

554 981,51

144 338,74

0,00

156 990,34

155 986,20

157,039,65
82914,12
0.00
66642.66

000
480643,41

50.405,80

58.704
51.33482

2.422.39348

2.382.539,69

-

82.888
O

s

57 216.55
0.00
155 988,20

82.357,92
82 357,92
64399,80

O

691 876. 7
1 447 n4,00
1 886 222,7
995,891,83
64.399,
O ,00
601.440 ,36

0,00

765 432,67

84153,73
263.734.91

84A53,73
263 7M.91

119.035,53,
88310.

118.274.16
87765,36

118274.15

3.189 146,14
1.430 199 ,62

87 745,35

1 061 037 >98

112 886,73

169695,2

113 613.41
169641,

112 886.72
168.556.88

175,11

0,00
175 864,nl

0,00
173.944,32
44645,81

0,00
173.944,32

2038 230 50
378A7820
2 103 376 > 67

4&645.87

443.941. 00

0,00
37462,93
2668/,76

0.00
37462.6

334.214,37
453,007,12
322 714,77

M 722,06
265 516,03
119.072,92
88337,9
113.649,11

5
",947,39
37 71
2686

0,00

237.381,99

0,00

0,00

45025,82

334 214.37
1492935

dez/IS

27/11(2016

0.

115 823.23
172941,54
0,00
178469,12

TOTAL

noyliS

27110/2016
34.089,04

0.0

121350 1
90027,87

1

otjt!15

25/09/2015
34 099,74

0.

169991.32
53 136.76
175424,60

242 830.82
674 618,72
12937.81, - 10909381

0.00
10854.38

setJlS

26/08/2015

9815,38

45202,82
23.866,28

23862.31

ago/15

1

0.
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OFÍCIO N° 03/2015/CAPJ/SJ
Cuiabá-MT, 12 de janeiro de 2015.

Ilusfríssimo Senhor
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
Presidente do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores -PT
Brasília DF

Senhor Presidente,

Segue em anexo cópia dos Acórdãos n° 22889 e 23153, bem
como cópia do certidão de trânsito em julgado referente ao Processo n.
25 (190346.2009.6.11.0000), Classe PC, contendo a decisão que
desaprovou a prestação de contas anual do PT/MT referente ao exercício
de 2008 e determinou a suspensão dos repasses das cotas do Fundo
Partidário.
Na oportunidade que se faz, apresento protestos de elevada
estima e distinta consideração.

Desembargador JUVENA,L PRRb)ILVA
Presidente dc4MT
R/
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
ACÓRDÃO N° 22889
1.L
N
POCSSO N° 1903-46,2009.6.11o000 - CSSE - PC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO PT/MT REFERENTE AO EXERCICIO 2008
1
REQUERENTE(S): CARLOS AUGUSTO ABICALIL, PRESIDENTE REGIONAL ElO
PT/MT
ADVOGADO(S): IGNEZ MARIA MENDES LINHARES
RELATOR: DOUTOR SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO
POLÍTICO - EXERCÍCIO 2009 IRREGULARIDADES
INSANÁVEIS
IRREGULARIDADES EM PAGAMENTOS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO CORRIGIDOS SOB PENA
DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - COM A
CONSEQUENTE SUSPENSÃO DE REPASSE DE
NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO
PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.
ACORDAM os Membros do Tribunal Regionai
Eletoral de Mato Grosso, por unanimidade, em DESAPROVAR AS CONTAS.

Cuiabá, 16 de abrfl de 2013.

SILVA

DOUTOR SAM
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TRIRI JNAI. RI( HONAI. ELFJ [ORAL DE MATO GROSSO
(16.04.13)
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
PROCESSO NO: 25 (190346/09) - CLASSE PC
RELATOR: OR. SAMUEL FRANCO DALIA 3UNIOR
RELATÓRIO
DR. SAMUEL FRANCO DALIA JÚNIOR (Relator)
Trata-se de prestação de contas anual do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT/MT, referente ao exercício flnanceiro de 2009.
A Coordenadora de Controle Interno e Auditoria - CCIA após o
regular processamento do feito, inclusive referente à juntada de documentos após
emissão do Relatório Conclusivo, concluiu que persistem as seguintes
irregularidades e impropriedades na contabilidade, verbis:
11

1. Retornam os autos a esta Coordenadoria para nova
manifestação, em função dos documentos e justificativas apresentados
pelo PT/1%,f7. acostados às fis. 566/581, para esclarecer os fatos
relatados no segundo Parecer Técnico Conclusivo (fis. 547/556),
opinando pela desaprovação da presente prestação de contas.
2.
Em atendimento à determinação do Exmo. Sr. Relator de folhas
583, procedeu-se à verificação dos documentos e esclarecimentos
apresentados pela agremiação, para as ocorrências apontadas nos
iteris 2,1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 do parecer de folhas 547/556, e
destaca-se o quanto se segue:
2.1. A impropriedade formal citada no item 2.1 do citado parecer
refere-se à ausência da peça contábil "Demonstração do Resultado do
Exercício' nos presentes autos, apesar de o mesmo integrar o Livro
Diário que acompanha os autos.
Para este fato a agremiação apresentou manifestação às folhas
567/ 568, ressaltando que a referida peça foi elaborada, consta do livro
diário e que o mesmo é parte integrante das contas, bem como,
solicita juntada da citada peça a presente prestação de contas.
Tomando-se por base a manifestação da agremiação e os
documentos juntados às folhas 576/579. intitulados: "Demonstração
de Origem e Aplicação de Recursos' "Demonstração de Lucros e
Prejuízos Acumulados" e "Resumo do Balancete", observa-se que
não foi apresentada a peça "Demonstração do Resultado do
Exercício'.
Isto posto,
ratifica-se, novamente, a ressalva
anteriormente citada, tendo em vista que persiste a falha
formal.
2.2. A inconsistência formal citada no item 2..2 do parecer de
folhas 547/554, refere-se ausência de segregação dos registros
contábeis, relativos à aplicação de recursos do Fundo Partidário e de
Outros Recursos, em desacordo com o Plano de Contas instituído
pelo Tribunal Superior Eleitoral, em que pese tal segregação ter
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sida apresentada em relatório apartado, acostado às folhas 4831488,
conforme Já relatado por esta unidade.
Perante a manifesLação da agremiação às folhas 568/569,
destacando a seguinte: "... Todas as despesas realizadas pelo Partido
dos Trabalhadores encontram-se lançadas no "Diário Geral da
Contabilidade", onde na coluna "conta credora" é perfeitamente
possível identificar de onde safram esses recursos", ratifica-se o
entendimento anteriormente exarado, tendo em vista a
persistência da impropriedade formal dos registros contábeis.
2.3. Para a impropriedade do item 2.4 do parecer de folhas
547/554, relativa à emissão de RPA - "Recibo de Pagamento de
Autônomo" para comprovação de despesas com Serviços Prestados no
montante`R$ 12.130,00 (doze mil, cento e trinta reais), quando
deveria tratar-se Nota Fiscal de Prestação de Serviços, em que pese
à manifestação da agremiação às 569/ 570, de que os mesmos
"são documentos contábeis de uso corrente, amplamente aceitos em
todo o território nacional", não foi apresentada a manifestação da
Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, validando a adoção desse
procedimento.
Isto posto, ratifica-se o entendimento anterior, conforme
já expressado às folhas 547/554.
2.4. Para a impropriedade do item 2.5 do parecer de folhas
547/554, relativa à ausência de Bilhetes de Passa gens em nome dos
respectivos passa geiros nas faturas emitidas pela agência de turismo,
no montante de 8$ 5.023,70 (cinco mil, vinte e três reais e setenta
centavos), a agremiação manifestou-se às folhas 570/572, saientando
que " ...a Duplicata de Prestação de Serviços, onde estão discriminadas
as quantidades de passagens aéreas, as Companhias Aéreas
fornecedoras, os passa geiros, as datas das viagens, números dos vôos
e os valores devidos são documentos suficientes para comprovar as
despesas."
Ressalta-se, novamente, que os esclarecimentos e os
documentos apresentados indicam a ocorrência das respectivas
despesas, entretanto, retifica-se o entendimento anterior (fis.
5471554), tendo em vista que persiste a lmpropriedade técnica,
2.5.
Para a inconsistência formal citada no item 2.6 da
parecer de folhas 5471554, referente à Nota Fiscal/Fatura de Serviços,
aplicação de Fundo Partidário, no valor de 8$ 74,75 (setenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos), com emissão do exercício de
2007, registrada como despesa ocorrida no exercício de 2008, em
desconformidade com o Princípio Contábil da Competência (que havia
sido informada no parecer anterior pelo valor de 8$ 74,26), em que
pese a nova justificativa apresentada (fis. 572), salientando que o
vencimento e o pagamento da Nota ocorreu em 2008, e ainda, que se
trata de valor insígnificante em relação ao montante de recursos
movimentados pelo partido, ratifica-se o posicionamento parecer
de folhas 547/554,
ressaltando-se, novamente, que o
procedimento adotado na escrituração contábil, a nosso ver,
enseja ressalvas na presente prestação de contas.
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2.6. Com relação à inprôpriedade citada no item 2.7 do parecer de
folhas 547/556, relativd à Nota FieaI da empresa Atlas Prestac,onjI
Comércio e Soiviçõç L7DA., no valor de P$ 370,00 (trezentos e
setenta reais) com data de autorização para sua emissão vencida, a
agremiação, novamente, expressa às folhas 573 que: "A
responsabilidade de observar a data limite de emissão das Notas
Fiscais do fornecedor de bens e serviços, que deve cumprir com suas
obrigações de cunho fiscal. A emissão de nota após o limite do prazo
de utilização configura hipótese de autuação por infração fiscal ao
fornecedor e não pode ser imputada ao Partido."
Novamente, ressalta-se que a manifestação da agremiação
justifica a inconsistência, entretanto, ratifica-se o posicionamento
técnico emitido às folhas 547/554, em virtude da persistência
da impropriedade técnica.
Perante o exposto, ratifica-se a opinião técnica pela
3.
desaprova çào da presente prestação de contas, em função do
relatado nos itens 21 a 2.6 desta informação.
Outrossim, submete-se à apreciação do Exmo. Sr. Relator,
os esclarecimentos e as justificativas apresentadas às folhas
565/575, para as ocorrências acima destacadas, posto que
justificam os fatos, porém não eximem as impropriedades
técnicas.
4.
Por oportuno, reporta-se a Planilha do Levantamento de
Recursos do Fundo Partidário de folhas 555/556, cuja aplicação foi
considerada inconsistente por esta unidade técnica, relativa aos itens
2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 supra, no montante original de R$ 17.598,45
(dezessete mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco
centavos), com proposta de recolhimento ao Tesouro Nacional,
com as devidas atualizações, conforme determinado nos artigos 34 e
37 da Resolução/TSE o° 21.841/2004 (transcritos às folhas 552),
utilizando-se as informações relativas à atualização do valor e ao
preenchimento de GRU, constantes no item 5.2 do parecer de folhas
547/554, caso seja este o entendimento do relator dos
presentes autos."

.

A douta Procuradoria Re9ional Eleitoral, em seu judicioso parecer (fls.
591/597) opinou pela DESAPROVAÇAO das contas do Partido dos Trabalhadores,
requerendo ainda, que seja aplicada ao PT/MT a sanção de suspensão de novas
cotas do fundo partidário de forma razoável e proporcional, a teor do art, 37, §30
da Lei n. 9.096/95 e após julgadas as contas, pugna pela notificação do partido e
de seus representantes para que promovam o recolhimento das verbas do fundo
partidário cuja aplicação for considerada irregular, devidamente atualizadas pelo
índice específico adotado pelo Tribunal de Contas da União, sob pena de
instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 34 e seguintes as
Resolução TSE n. 21.841/2004.

É o relatório.
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VOTO
A prestação de contas deve ser desaprovada.
Apesar de oportunizado ao Diretório do PARTIDO Dos
TRABALHADORES - PT/MT, esclarecer os apontamentos constantes da análise
da contabilidade, referente ao exercício financeiro de 2009, mesmo assim,
permanecem as irregularidades detectadas pela CCIA na prestação de contas da
agremiação, quais sejam:
1 Ausência da peça contábil "Demonstração do Resultado do Exercício"
nos presentes autos, apesar de o mesmo integrar o Livro Diário que
acompanha os autos.
2 Ausência de segregação dos registros contábeis, relativos à aplicação
de recursos do Fundo Partidário e de Outros Recursos, em desacordo
com o Plano de Contas instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral.
3 Emissão de RPA - "Recibo de Pagamento de Autônomo", para
comprovação de despesas com Serviços Prestados no montante R$
12.130,00 (doze mil, cento e trinta reais), quando o correto seria Nota
Fiscal de Prestação de Serviço.
4 Ausência de Bilhetes de Passagens em nome dos respectivos
passageiros nas faturas emitidas pela agência de turismo, no
montante de R$ 5.023,70 (cinco mil, vinte e três reais e setenta
centavos).
5 Nota Fiscal/Fatura de Serviços, aplicação de Fundo Partidário, no
valor de R$ 74,75 (setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos),
com emissão do exercício de 2007, registrada como despesa ocorrida
no exercício de 2008, em desconformidade com o Princípio Contábil da
Competência (que havia sido informada no parecer anterior pelo valor
de R$ 74,26).
6 Nota Fiscal da empresa Atlas Prestacional Comércio e Serviços
LTDA., no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) com data de
autorização para sua emissão vencida.
7 Pianilha do Levantamento de Recursos do Fundo Partidário
(fls. 555/556), considerada inconsistente pela unidade técnica deste
Regional, relativa aos itens 2.3, 2.4, 2.5 e 2,6 do Parecer Conclusivo
(fis. 585/588), no montante original de R$ 17.598,45 (dezessete
mil, quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).
Deste modo, estando à contabilidade do partido em desconformidade
com os ditames da Resolução TSE n. 21.841/2004, sendo irregularidades
apontadas pela CCIA graves a ponto de impor-lhe a sua desaprovação.
Assim, é de se acolher, também, os apontamentos quanto a
irregularidades em pagamentos com recursos do Fundo Partidário através de
Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA para comprovação de despesas com
Serviços Prestados no montante R$ 12.130,00 (doze mil, cento e trinta reais); de
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Passagens nas faturas emitidas pela agência de turismo, no montante de R$
5.023,70 (cinco mil, vinte e três reais e setenta centavos); com Nota Fiscal/Fatura
de Serviços, no valor de R$ 74,75 (setenta e quatro reais e setenta e cinco
centavos), com emissão do exercício de 2007, registrada como despesa ocorrida no
exercício de 2008 e da Nota Fiscal da empresa Atlas Prestacional Comércio e
Serviços LTDA., no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) com data de
autorização para sua emissão vencida.
Com essas breves considerações, em consonância com o parecer
ministerial e da área técnica desta Corte Regional, os quais adoto como
fundamento, VOTO PELA DESAPROVAÇAO DAS CONTAS do Diretório Estadual
do PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT/MT, relativas ao exercício de 2009,
com a conseqüente suspensão dos repasses das cotas do Fundo Partidário pelo
período de quatro meses (§ 3° do art. 37 da Lei n° 9,096/95).

S

Determinando ainda a notificação para que a agremiação restitua ao
Tesouro Nacional os valores originários do Fundo Partidária cuja aplicação foi
considerada irregular pela CCIA, no Importe de R$ 17.598,45 (dezessete mil,
quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos) devendo tal
valor ser corrigido pelo índice específico adotado pelo TCU, sob pena de instauração
de Tomada de Contas Especial.
E como voto.

Criadora de Jusprudnda e Documentação do IIE-MT
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ACÓRDÃO N° 23153

PROCESSO N° 1903-46.20096.11.0000 - CLASSE E.Dcl. na PC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
PARTiDO POLÍTICO - PT - EXERCÍCIO 2008
EMBARGANTE(S): CARLOS AUGUSTO A8ICALIL, PRESIDENTE REGIONAL DO PT/MT
ADVOGADO(S): IGNEZ MARIA MENDES UNHARES
EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBUCO ELEITORAL
RELATOR: DOUTOR SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR

.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL - PARCIAL PROVIMENTO RETIFICAÇÃO DO ANO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO
DAS CONTAS AUDITADAS PARA CONSTAR 2008 SUPRIMIR A CONTRADIÇÃO, DANDO-LHES
EFEITOS INFRINGENTES- REFORMAR O ACÓRDÃO
NA PARTE EM QUE CONSIDEROU IRREGULAR, COM
DEVOLUÇÃO A FAZENDA PÚBLICA, FATURA
EMITIDA NO VALOR DE R$ 74,75 - POR SER DE
MERA RESSALVA - NA FORMA DO PARECER
MINISTERIAL -CONSEQÜÊNCIA - REDUÇÃO NO
MONTANTE A SER RESTITUÍDO PELA AGREMIAÇÃO
AO ERÁRIO PÚBLICO - QUE PASSA A SER DE R$
17523,70 (DEZESSETE MIL, QUINHENTOS E VINTE
E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS) - DEMAIS
TESES SUSCITADAS PELO EMBARGANTE REJEITADAS.
Evidenciado o erro formal no lançamento do ano
do exercício financeiro das contas auditadas em
que, equivocadamente, consta do Acórdão exercício
do ano de 2009 é de se acolher e retificar a
contradição para que conste exercício financeiro do
ano de 2008 das contas auditadas,
Evidenciada a contradição nos pareceres que
fundamentaram o voto, quanto à devolução da
quantia de R$ 74,75 (setenta e quatro reais e
setenta e cinco centavos), é de se aclarar a
contradição para considerando-a como causa de
mera ressalva e afasta r/su btrai r referido valor do
montante a ser devolvido pela agremiação ao
Erário.
Embargos parcialmente providos.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
ACORDAM os Membros dó Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL
PROVIMENTO AOS EMBARGOS

Cuiabá, 25 de julho de 2013.
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TRERUNAI. REGIONAl EJ.FITORAI 1W. MATO GROSSo
(25.07.13)
PROCESSO N° 25/2009 * PC EMBARGOS DE DFC.1 ARAÇÃO
RELATOR Dr. Samuel Franco Dalia lunlor

N

RELATÓRIO
Dr. Samuel Franco Dalia iunior (RELATOR)
Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos nos
autos de prestação de contas anual do PARTIDO DOS TRABALHADORES .- PT/MT, que
desaprovou as contas referentes ao exercício financeiro de 2008 e impôs, além da suspensão
de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 4 (quatro) meses, a imediata devolução dos
valores aplicados irregularmente do Fundo Partidário.
Em razões de recurso, em apertada síntese, sustenta o embargante que o
Acórdão 22889 padece de omissão e contradição, tais como:
contradição quanto ao exercício financeiro da prestação de contas que é
referente ao ano de 2008 e não 2009 como consta do Acórdão;
contradições entre os pareceres da CCIA e ministerial que integram a
fundamentação do v. acórdão, e apesar de ambos opinarem pela desaprovação, cada qual traz
seus próprios fundamentos sendo inclusive divergentes entre si.
omissão por violação ao art. 37 caput da Lei n° 9.096/9 5, que prevê como
única sanção aos partidos que tiveram suas contas desaprovadas a suspensão das cotas do
Fundo Partidário pelo prazo a ser proporcional e razoavelmente estabelecido.
Aduz ainda, que não há previsão na Lei n0 9.096/95 de devolução e valores
tidas pela área técnica como impropríedades, devendo ser analisado para a imposição de
ressarcimento ao erário público, necessa riam ente, a questão da improbidade administrativa e
do dolo. Assim requer manifestação específica quanto ao alcance do art. 37 da Lei n°
9.096/98.
Ao final requer o recebimento e acolhimento dos embargos para que sejam
sanadas as contradições e omissões apontadas, inclusive, com a adoção de tese especifica
sobre os dispositivos de lei tidos por violados. Requer ainda, o provimento dos embargos para
com fundamento no art. 37, § 50 da Lei dos Partidos, aplicando a pena mínima de um mês de
suspensão de novas cotas do Fundo Partidário.
Dado os efeitos infringentes atribuidos aos embargos foi oportunizado ao
Ministério Público Eleitoral oferecer as suas contra-razões (fls. 629/635) oportunidade em que
opina pelo parcial provimento dos embargos, para retificar o ano do exercício financeiro
das contas auditadas, bem como para sanar a contradição acerca do pagamento e
contabilização indevida de despesa ocorrida no ano de 2007, no exercício de 2008, no valor de
R$ 74,75.
E o relatório.
VOTO
É o caso de parcial provimento.
Assiste razão ao embargante no que diz respeito ao ano do exercício
financeiro das contas auditadas em que, equivocadamente, consta do voto e do Acórdão
exercício do ano de 2009 quando o correto é exercício financeiro de 2008.
Quanto aos demais pontos, em que o embargante sustenta que o Acórdão
padece de vicio por conter contradições relevantes que impedem o conhecimento da real
motivação da desaprovação, é de se acolher parcialmente a tese aventada.
Conforme consta do voto o parecer da área técnica e o parecer do Ministério
Público fundamentaram a decisão pela desaprovação das contas o que levou o ora
Embargante, a questionar possíveis divergências que maculariam o Acórdão 22889, que está
assim ementado:
"PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PARTIDO POLÍTICO * EXERCÍCIO 2009 IRREGULARIDADES INSANÁVEIS IRREGULARIDADES EM PAGAMENTOS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - RESTITUIÇÃO DE VALORES RECFBIDOS
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SUSPPNSÃO DF REPASSE DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTJDÀRJq
PERÍODO DE 04 (QUATRO) MS5,"
1

.

Assim, tendo o Acórdão feito expressa referência a irregularidades ins4ávei
em pagamentos efetuados com recursos do Fundo Partidário para a desaprovação das clrti
estando à conclusão pela desaprovação em consonância com ambos os parecer.
/
Ocorre que, compulsando os autos verifica-se que o parecer técnico em s'eu
item 2.5 aponta a existência de inconsistência formal referente à Nota Fiscal/Fatura de
Serviços (fls. 95v), na aplicação de recursos do Fundo Partidário, no valor de R$ 74,75
(setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), por ter sido emitida no exercício de 2007,
registrada como despesa ocorrida no exercício de 2008, em desconformidade com o Principio
Contábil da Competência, concluindo que o procedimento adotado na escrituração contábil
ensejaria, no mínimo, ressalvas na presente prestação de contas, pois o 'Princípio Contábil
da Competência, que determIna que as despesas ocorridas em determinado período (mês,
ano,..) devem ser escrituradas na data de sua ocorrência, independente de seu pagamento,
sendo, que, em não havendo o pagamento no mesmo período, devem ser registradas em
Obrigações a Pagar, e integrar a apuração do resultado do exercício de sua ocorrência" (fls.
549/550).
Por sua vez o parecer ministerial sobre a mesma despesa foi no seguinte
sentido:
"Por outro lado, a irregularidade discriminada na letra "c", consistente na
contabilização indevida de despesa ocorrida no ano de 2007, não merece
prosperar. De fato, aludida despesa não foi regularmente contabilizada,
contudo nada justifica a restituição do referido numerário aos cofres do fundo
partidário, porquanto as vias originaís da fatura e do respectivo comprovante
de pagamento (f. 95) têm habilidade para comprovar a despesa a que
aludem.
Deveras, o fato da despesa suso mencionada não ter sido escriturada no mês
em que se verificou a sua ocorrência (dezembro de 2007) e registrada na
prestação de contas referente ao exercício de 2007 como "Obrigações a
Pagar" em 2008 constitui mera falha técnica, de natureza formal (violação ao
princípio da competência)
Assim, ainda que a conclusão de ambos os pareceres seja a mesma, no
sentido de erro formal na aplicação do recurso o que acarretaria mera ressalva na prestação
de contas, o primeiro incluiu o valor como indevido, sendo portanto passível de restituição ao
Fundo Pártidário, ao passo que o Ministério Público entendeu não ser o caso de devolução da
quantia de R$ 74,75 (setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos).
Evidenciada a contradição nos pareceres quanto à devolução da quantia de
R$ 74,75 (setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), é de se aclarar a contradição
para considerando-a como causa de mera ressalva afastar/subtrair referido valor do montante
a ser devolvido pela agremiação ao erário público, que passa a ser o valor de R$ 17.52310
(dezessete mii, quinhentos e vinte e três reais e setenta centavos).
Quanto aos demais quesitos suscitados pelo embargante não há qualquer
contradição ou omissão em relação aos pareceres a ser sanada, diferentemente do alegado,
pois ambos são uníssonos no sentido de que as despesas com serviços de advocacia e de
monitoramento de segurança devem ser comprovadas mediante emissão de nota fiscal, visto
que a emissão de RPA - Recibo de Pagamento de Autônomo", não é documento hábil a
comprovar tais despesas.
Do mesmo modo, é o caso de reprovação das contas a ausência dos bilhetes
de passagens
çjos respectivos .pass
nas faturas emitidas para comprovar
despesa com aquisições passagens em agência de turismo.
Na mesma linha, não procede à alegação do embargante de que a culpa é do
fornecedor por ter emitido a nota fiscal n° 000542 (fis. 99) referente à aquisição de
ventiladores no valor de R$ 370,00, sem validade jurídico-fiscal, em razão de a sua emissão
ter ocorrido depois de expirado o seu prazo de validade.
Com efeito, não merece prosperar, também, a tese do embargante de que
houve omissão no Acórdão por violação ao caput do art. 37 da Lei dos Partidos, que segundo o
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a Resolução n,1 21.841/2004 disciplinando a prestaçãe de contas Ju pUdo,
puht,it s e u
Tomada de Contas Especial e nela constando, expressamente, em seu art. 34 que:
"Art. 34. Diante da omissão no dever de prestar contas ou de
irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Partidário, o juiz
eleitoral ou o presidente do Tribunal Eleitoral, conforme o caso, por meio de
notificação, assinará Prazo lmz,rorroqáyel de 60 dias. a contar da
trânsito em Julgado da decisãooue considerou as contas
desaoroypdps ou não prestadas. oara gue o oprtidp nrovidencje o
recolhimento integral ao Erário los valores referente ao Fundo
Partidário dos quais não tenha prestado contas ou do montante cuja
aplicação tenha sido julgada irregular.
Como se extrai da Resolução que está em pleno vigor e, até onde se tem
conhecimento, sem questionamentos quanto a sua constitucionalidade, desnecessária para o
caso a questão da improbidade administrativa ou do dolo, que por óbvio quando de sua
ocorrência terá tratamento adequado, bastando para o caso em mesa, como bem consignado
no parecer ministerial, para não se negar vigência ao art. 44 da Lei n° 9,9096/95 que
disciplina a aplicação dos recursos do Fundo Partidário, que em sendo descumprido, a não
restituição ao Erário implica em enriquecimento ilícito da agremiação.
Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço
dos presentes Embargos e dou-lhes parcial provimento,
para, retificar o ano do exercício
financeiro das contas auditadas para 2008 e suprimir a contradição, dando-lhes efeitos
infringentes, reformar o Acórdão na parte em que considerou irregular com devolução a
Fazenda Pública, fatura emitida por provedor de internet, no valor de R$ 74,75, na forma do
parecer ministerial, tendo por conseqüência a redução no montante a ser restituído pela
agremiação ao erário público, que passa a ser de fij
(deesete mil,
quinhentos e vinte e três reais e setenta centavosj, rejeitando-se as demais teses
suscitadas pelo embargante, especialmente, no que se refere à redução do prazo de suspensão
do recebimento de novas cotas do Fundo Partidário.
E como voto.

Dês. Jogo Ferreira Filho; Dr. Sebastiao de Arruda Almeida; Dr. Pedro
Francisco da Silva; Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto; Dr. José Luís
Blaszak.
TODOS: com o Relator,
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Certifico que o acórdão de fts. 730/737 transitou em julgado em 6111/2014.
Aos ds do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, eu, Eder
Augus

a Queiroz, da Coordenadoria de Acórdãos e Resoluções - COARE,

lavrei a presente certidão.

TERMO DE REMESSA
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, faço
remessa destes autos ao Tribunal Regøl Eleitoral do) MATO GROSSO.

uções
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS
JIREÇAO ESTADUAL

jan/IS

01 ACRE

34 096 559/0001-10

02 ALAGOAS
03 AMAP.A

05695.101/0001-48

04_AMA2ONAS
658A/IIA
060EARA

27/01/2015
9809,79

rev/I5

mar/IS

abr/15

ma//IS

ju6415

jul/15

990/15

25/02)2016

26/03/2015

24/04/2015

26/0512016

30106/2015

28/07/2016

26108/2010

9,808.15

981375

4815,38

131 363,96

0,00
14,490,75

0.00
14 488.33

000
14.496,60

0.00
14 499.02

04 153 334/0001-56

16 571.17

16 56841

16577.87

16580,63

0.00
194 047,17
221 90641

13477.302/0001.05

41 536,29
45,177,04 1

41 529.38
45,169.52

41553,08

41 560.00

45,195,31

23852,6

238

23862,31

45 202.82
23.86628

24.472 136/0001-62

—

07 DISTRITO FEDERAL

07.044.522/0001-34
01833890/0001-31

08 ESPIRITO SALO
N/
09 GOlAS

27432 848/0001-46
03 376.365/0001-03

0. MARANHÃO
1 MATO GROSSO

07362684/0004-63

0,0
19171,71

01,872 993/0001-54

0,00

0.00

2 MATO GROSSO DO SUL
3 MINAS GERAIS
4 PARA

33 788 258/0001-53
16 647 535/0001-32
1 235 570/0001.14

0.00
76383.4

0.00
76.3707
34 249.1

5PARABA
6 PARANJA

08 606 501/0001-28

7 PERNAMBUCO
8 PIAUI
9 RIO DE JANEIRO
01410GRANDEDONORTE
1RIOGRANDEDOSUL
2RONDONIA
3RORAIMA
4 SANTA CA1ARINA
25 SÃO PAULO
6 SERGIPE
7. TOCANTINS

719.740/0001-81
T'3/0001-20
7473 085/oüõ'iT"
28 020893/0001-23
09 097452/0002-99
91 340,083/0001-13

0,0

0.
13
191

34254.8
25 412>98.
32694.4
48617.7
¶8 131,4
50378 11
0,00

-

19179.

39.523,5

3T511,16

39259.44

39.259,41

237 381,99

5040660

51 33A,82

50,371.21

58.704
147 1416,`l8

52502,9
144384,07

57216,56

0,00
52.216.

55.4 981.51

5764253

50,355,39
57584,

50033.31

5770348
621 7.02
144 636,00
604,970.67
157 313,66

144 338,74

0,00

0,00

160.043
84.500,

157,039,65
82914,

156 990,34
82 88.8,

155 986,20
82,357,92

___ 0,00

0,00

319413,68
0.0
00
256 730.44
00

98
'"f,7

48 83751

48.845,65

653724,30

50.369,72

5039846
12935,65

18.141,
50406 86

242 830,8
- 674618,72
10903351

7728,07

7930
5086
1561

23852.6

23 848,69
135653.02
1655841

530.176,41

40.279,

32.707.6

32689,0

18.138.8

0,00
10.864,3
7.7324
23862 3
135.7304

,

12937,81

-

0, DO
10855,
7133.77

14488.32

16577.8
14498.5

23.87028
135 753,02
1658062
14499.01

665.741,161

703.439,361

703.56052

--

TOTAL

34 752,08

340 3]8.08
437.815.3

7729.3

TOTAL

24 386.68
76427.

dez/IS
28/12/2015

34 123.17

34274,35

34268.0
25423,

10850 0

0.0
16.571.17
0245W
30810001-25
14
14490.74

0,00

J

39.550,72

25.427.4
32713,14

25 408.75

83

0.00

19182.

0,00
24,382.62
76414,

novIlS
2 7 / 11/2015
33871,00

0.00
50459 11

-

55-

-

ouViS
27/10/2015
34.089,04

34 159,25

205613,83
1 022.858.9
458 709,77

000
0,00
10848:39

04 928 495(0001.74

0,00

sel/16
25/09/2015
34.099,74

83058.8

-

144 483,24
157 147.52
82971.07

0.0

o,00l

0,0

oco!

66758,9
0,0
84,569,59

O
66 688 441Ã9,
O

206.97

84 780,25
265.698

119 280,68

11 9.154,70

.!2.
113 847.4
169,991.32
63 136.7

o

88.398.
113 7;?7,16
169811.7
0.

O
86 342,82

0,00
848.101. 7
84A53,73
3 189 146 11
263,734.91
.
118274,15
1.430 19962

265,432,
119.035,53

118274,16,

87745,

113.r>49,11

88310.
113613,41

87745.

115823.
172541,

112 886,72

112 886,72

3 365053

169 695,23 169 64—
1,95

168 556,89

168.556,88

0.
178469,12

O
175 119,05

0,00

Mo
173S414,32
44.645,87

2036 230,50
378 478

0,00,
38437,1

26914.87
225 092.38
177 380,09
1,280,340.77 672.792,57
221 936.36
57703,47

26886,
82971 07

27301.

2,743.168,66

0,00

265

0,00
37741.

8.934.582,31

995 891,83

64399 ,80
0,00
0.00
601.440 ,36

119.W2,92
88

45 807

50,459

84 722,06

0,00
84.695,46

1886222,79

64399,

210 595

44 978,26

194 047 12

0,00

691 576.37
1 447 384,00

121,350,81
90027 7

- 175 239,33

471 945,10
57642.53

66642,66

409.576.31

84 153,73
263,734,

45 025,82
0,00
17781.4

145 293.57
10351473

155.986
82357.

0,

175424.60

334214,37

33.871,00

4

0,
480843.41

5040580

56.704,92
51,33482

2.422.393,40

2.382.539,69

947,39
0,00
37 71

O
1750540
44933,28
0,00_
37703,79

173 9",32
44 645,87
0.00
37462.6
1688?.
82357.9

0,00
37.462.6

1 06103798

_103.3766
449,941 O
334214 ,37
4331307 ,12
322 114 77

2686
O
431.621,
57.602,

26 859.56
82.888,09
471 473,08
57,584,61/

57216.5

718.457,45
57716,55

50 371.

50355,39

50033,3

50033,31

691 876,29
605014,72

2.337.816,66 2.353.34900 _2.194.861,03 2.459.247,46

28.430.895,74

468457,4

26.887
82.357,9/

LOCAL: Brasilia, 15 de AtIrO 2016

'cv 14±72 /
Márc,o Costa Mac6do
Sen,tar$o d Elnça

NJ)L4
SteIla Bruna SacIo 009/SPo'96967
Ado9a4a 090/9'I? 5617

828 481,41
5442.867,46
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74.2010.6.13.0000

:

Procedência: Belo Horizonte
Embargante: Partido dos Trabalhadores - PT
Embargado: Justiça Eleitoral
Relatora: Juíza Alice de Souza Birchal

ACÓRDÃO
Embargos de Declaração. Prestação de Contas. Exercício
financeiro de 2010. Desaprovação.
Inexistência das omissões, obscuridade e contradição
apontadas. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo adma
identificado, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais,
à unanimidade, em rejeitar os embargos, nos termos do voto da Relatora.

Belo Horizonte, 8 de agosto de 2013.

Juíza Alkçgjza Birchal
Relatora

RS
).
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Sessão de 8/8/2013

Embargos de Declaração na Prestação de Contas n° 214174.2010.6.13.0000
Procedência: Belo Horizonte
Embargante: Partido dos Trabalhadores - PT
Embargada: Justiça Eleitoral
Relatora: Juíza Alice de Souza Birchal
RELATÓRIO E VOTO

A JUÍZA ALICE DE SOUZA BIRCHAL Trata-se de embargos de
declaração opostos ao acórdão que consubstanciou decisão, unânime, desta e.
Corte pela desaprovação das contas e, por maioria, pela suspensão do repasse
das cotas do fundo partidário por seis meses, assim ementado:
ACÓRDÃO
Prestação de contas. Partido político. Exercício de 2009.
Ausência de comprovação da aplicação do percentual previsto no art. 44,
inciso V, da Lei 9.096/95, em programa de incentivo à participação da
mulher. Inciso acrescido pela Lei 12.034/2009, de 29/9/2009.
Inviabilidade de exigir o cumprimento da regra nos três últimos meses do
exercício de 2009. Recebimento de doações consideradas como recursos
de origem não identificada. Supostas transferências intrapartidárias. No
comprovação. Violação ao art. 39, §30, da Lei 9.096/95. Aplicação
irregular de recursos do Fundo Partidário. Documentação e justificativas
apresentadas pelo partido insuficientes para afastar as irregularidades. O
recolhimento dos recursos de origem não identifIcada afasta a aplicação
da sanção específica, prevista no art. 36, inciso 1, da Lei 9.096/95. A
suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário decorrente da
desaprovação das contas é aplicável, independentemente do recolhimento
dos recursos, a título de recursos não identificados ou recursos do Fundo
aplicados irregularmente. Irregularidades não sanadas. Falhas que afetam
a regularidade e a confiabilidade das contas.
Contas desaprovadas. Suspensão de repasse de quotas do fundo
partidário por seis meses e recomendações.

.

As fls. 1419-1429, o embargante alega que haveria omissão
obscuridade e contradição no acórdão embargado.
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Afirma que os valores das irregularidades reconhecidas não foram
comparados com o total movimentado no exercício, defendendo que não chegam
a ser mais que 9% desse total, e ainda que foram recolhidos a tempo e modo
por recomendação do próprio Tribunal. Sustenta que houve alheamento em
relação ao exercício da proporcionalidade e da razoabilidade. Diz que o acórdão
não se pronuncia sobre ausência de má-fé e de desídia.
O embargante aponta suposta obscuridade no julgado quando afasta
outras irregularidades, mas afirma que elas retiram a confiabilidade das contas
prestadas, consignando que, "se o mesmo julgado entende que o grau de

impropriedades não é suficiente para a desaprovação das contas e que haveria
meras formalidades legais descumpridas, onde a (sic) corrobora ção 'para retirar
a confiabilidade das contas prestadas'?" (fi. 1428).
Sustenta ainda que teria ocorrido contradição no acórdão embargado,
ao afirmar que se baseIa nos pareceres técnicos juntados aos autos. Aduz que:
"Sucede que os aspectos considerados irregulares por ele foram afastados pelos
pareceres técnicos, revelando a insuficiência e a equivocidade. Dessa forma,
amparado em premissa equivocada, de que os pareceres técnicos desaprovam as
contas pelas mesmas razões dadas por ele, quando não é o que se tem, avulta a
contradição a ser corrigida" (fi. 1428).
Pugna pelos efeitos modificativos dos presentes embargos de
declaração, tendo em vista a economicidade processual e a duração razoável do
procedimento, para evitar medidas desnecessárias e dispêndios onerosos.
Requer, ao final, a correção das deficiências apontadas para que,
deferidos os efeitos infringentes, sejam as contas aprovadas, no máximo, com
ressalvas.
É o relatório.
O recurso é próprio e tempestivo. AtendIdos os demais pressupostos
de admissibilidade, dele conheço.
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Nos termos dos incisos 1 e II e § 10 do art. 275 do Código Eleitoral, os
embargos de declaração se prestam a corrigir obscuridade, contradição e
omissão na decisão para que seu verdadeiro sentido seja revelado.
Analisando o acórdão embargado, não verifico a ocorrência de
quaisquer dos vícios apontados.
O embargante insiste em ver suas contas anuais referentes ao
exercício de 2009 aprovadas porque recolhera os valores envolvidos nas
irregularidades apuradas, consistentes na aplicação irregular de recursos
orlundos do fundo partidário e no uso de recursos de origem não identificada.
Essa questão ficou clara no voto embargado. Confira o seguinte excerto (fi.
1408):
Vê-se que os recursos considerados de origem não identificada foram
arrecadados e usados pelo partido durante o exercício de 2009. Tão logo,
apontada a irregularidade, o partido concordou em recolher o montante,
de forma parcelada, antes mesmo do julgamento das contas. Esse
recolhimento afasta a aplicação da sanção específica, prevista no art. 36,
inciso 1, da Lei 9.096/95, consubstanciada na suspensão do recebimento
das quotas do Fundo Partidário até que o esdarecimento a respeito da
origem seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Desse modo, o recolhimento dos recursos em comento não afasta a
irregularidade e a consequente desaprovação das contas, como pretende
o partido (fi. 1369). Isso porque essas duas irregularidades
remanescentes possuem gravidade suficiente para ensejar a desaprovação
das contas anuais do partido.
Noutrostermos, a suspensão do recebimento das cotas do Fundo
Partidário decorrente da desaprovação das contas é aplicável,
independentemente do recolhimento dos recursos, a título de recursos
não identificados ou recursos do Fundo aplicados Irregularmente (art. 60 e
34 da Resolução TSE 21.841/2004, respectivamente).

A gravidade das irregularidades é destacada na fundamentação do
acórdão combatido. Como o próprio embargante afirma, os valores foram de
R$8.268,84 (oito mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e quatro
centavos) e R$110.116,52 (cento e dez mil cento e dezesseis reais e cinquenta e
dois centavos), o que torna evidente a relevância e a gravidade das
irregularidades, ao passo que afasta qualquer pretensão de qualificá-las como

FS

Embargos de Declaração no Recurso Eleitoral n° 2141-74.2010.6.13.0000

3

À

r
FR.L~3N

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GEI
217
insignificantes.
Vê-se que a proporcionalidade e a razoabilidade na valoração das

.

irregularidades foram amplamente debatidas no julgamento, prevalecendo na
Corte, vencida esta Relatora que fixava a sanção do mínimo legal, a exasperação
mediana da sanção aplicada. Nesse sentido avaliou-se o art. 37, § 30, da Lei dos
Partidos Políticos. Confira o voto divergente condutor do resultado (ti. 1412):
( ... ) neste caso, os recursos de origem não identificada têm valor muito
significativo, da ordem de R$110,000,00 (cento e dez mil reais), tratandose, portanto, de grave irregularidade.
Por esta razão, peço vênia para determinar que a suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário do Diretório Regional do PT se dê pelo
período de seis meses, e não de um mês, com consigna a eminente
relatora no seu voto.
Vale registrar que a rejeição das contas apresentadas por partidos e
candidatos não depende da demonstração de má-fé. Normalmente, tal
argumento é invocado como reforço para afastar irregularidades que em si não
são graves, o que não é o caso examinado no feito.
Quanto à suposta obscuridade, nenhuma razão assiste ao embargante.
As irregularidades menos significativas não serviram de base para a
desaprovação das contas, mas ficou consignado que corroboraram para retirar a
conflabilidade delas. Assim constou (fi. 1411):
Ademais, foram apuradas irregularidades em outros documentos
apresentados, consistentes em divergência entre o total de despesa com
pessoal constante nos relatórios de folhas de pagamentos e o total
contabilizado nesta rubrica, assim como um terço dos documentos
ofertados para comprovar outras despesas com transporte e viagens não
apresentava as formalidades legais previstas no art. 90 da Resolução TSE
21.841/2004. Também foi detectado desrespeito a normas e práticas
contábeis, o que acarretou uma série de recomendações sugeridas pelo
órgão técnico.
Nesse ponto, realço que tais irregularidades, por si só, não servem para
ensejar a desaprovação das contas, mas corrobora, na espécie, para
retirar a confiabilidade das contas prestadas.

De Igual modo, não há a contradição aventada pelo embargante. É
certo que o julgador não está adstrito aos pareceres técnicos. Na espécie, o

ft
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órgão técnico da Casa realça no parecer pós-vista, à fi. 1364, que em nenhum
momento esta unidade técnica opinou para que fosse dada oportunidade à
agremiação para efetuar o recolhimento dos valores irregulares como forma de
evitar a desaprovação das contas".
O voto desta Relatora, ao concluir que desaprovava as contas
prestadas e aplicava a suspensão das cotas do fundo partidário, "na esteira dos
pareceres juntados aos autos", não significa que todos os termos dos referidos
pareceres técnicos foram acolhidos, mas foram considerados, para se chegar a
conclusão semelhante.
Percebo que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão da
matéria, o que não é possível pela via estreita de embargos de declaração.
Ressalto que tal inconformismo com o resultado do julgamento deverá, se for o
caso, ser direcionado em apelo especial ao colendo Tribunal Superior Eleitoral,
em homenagem ao devido processo legal.
É certo, portanto, que não houve negativa de vigência aos arts. 50,
XXXV, da CF e 36, 1, da Lei n° 9.096/95, este acerca da suspensão do
recebimento das quotas do fundo partidário.
Assim, feitas as considerações pertinerites à espécie, rejeito os
embargos de decJaraçâo opostos.
É como voto.
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Sessao de 8/8/20 .j

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS

NO 2141-

74.2010.6.13.0000
Relatora: Juíza Alice de Souza Birchal
Embargante: Partido dos Trabalhadores - PT
Advogados: Dra. Edilene Lobo; Dr. Luciano Lara Santana; Dra. Flávia Pinho de
Brito Mundim; Dr. Pedro Henrique Costa e Moreira
Embargada: Justiça Eleitoral
Assistência ao julgamento pelo embargante: Dra Edilene Lôbo

Decisão: O Tribunal, à unanimidade, rejeitou os embargos, nos termos do voto
da Relatora.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Wander Marotta. Presentes os Srs. Juízes Carlos
Alberto Simões de Tomaz, Maurício Pinto Ferreira, Alice de Souza Birchal, Virgílio
de Almeida Barreto (Substituto) e Alberto Diniz Júnior e o Dr. Eduardo Morato
Fonseca, Procurador Regional Eleitoral.
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COORDENADORIA DE ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES
Seção de Revisão e Publicação de Acórdãos- SERPA

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que o r. Acórdão foi publicado no
Diário da Justiça Eletrônico - DJE - (www.tre
mg4us.br) na data de 19/08/2013, iniciando-se o
prazo processual no primeiro dia útil seguinte, nos
termos da Lei n° 11.419/2006, art. 40, § 40. Belo
Horizonte, 19/08/ 13.

Seção de Revisa

Publicação de AcórdãosSE RPNCOS

REMESSA

Remeto, nesta data, os presentes autos à SACOM
Em 19/08/2013.

?c3/11T1
Seção de Revisão e Pdiicação de Acórdãos - SERPA/
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Assunto: Prestação de Contas Anual - Exercício 2009
Relatora: Juíza Alice de Souza Birchal
ACÓRDÃO
Prestação de contas. Partido político. Exercício de 2009.
Ausência de comprovação da aplicação do percentual previsto
no art. 44, inciso V, da Lei 9.096/95, em programa de

S

incentivo à participação da mulher. Inciso acrescido pela Lei
12.034/2009,

de

29/9/2009.

Inviabilidade

de

exigir

o

cumprimento da regra nos três últimos meses do exercício de
2009. Recebimento de doações consideradas como recursos
de

origem

não

identificada.

Supostas

transferências

intrapartidárias. Não comprovação. Violação ao art. 39, §30 ,
da Lei 9.096/95. Aplicação irregular de recursos do Fundo
Partidário. Documentação e justificativas apresentadas pelo
partido

insuficientes

para

afastar

as

irregularidades.

O

recolhimento dos recursos de origem não identificada afasta a
aplicação da sanção específica, prevista no art. 36, inciso 1, da
Lei 9.096/95. A suspensão do recebimento das cotas do Fundo
Partidário decorrente da desaprovação das contas é aplicável,
independentemente do recolhimento dos recursos, a título de
recursos não Identificados ou recursos do Fundo aplicados
irregularmente. Irregularidades não

sanadas.

Falhas

que

afetam a regularidade e a confiabilidade das contas.
Contas desaprovadas. Suspensão de repasse de quotas do
fundo partidário por seis meses e recomendações.
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo acima
identificado, ACORDAM os )u(zes do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, à
unanimidade, em julgar desaprovadas as contas. E, por maioria, suspendeu o
repasse das cotas do Fundo Partidário por seis meses, com voto de desempate do

LUI

*
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Presidente, vencidos, somente quanto à determinação da suspensão, a Relator T.LEfC¼1
os Juízes Virgílio de Almeida Barreto e Alberto Diniz Júnior.
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Belo 1-lorizonte, 11 de julho de 2013.

Juíza Altd j

da Birchal
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Prestação de Contas no 2141-742010.6. 13.0000
Interessado: Partido dos Trabalhadores (PT)
Relatora: )uíza Alice de Souza Birchal

RELATóRIO
A JUÍZA ALiCE DE SOUZA BIRCHAL

-

Trata-se de prestação de

contas anual referente ao exercício de 2009, apresentadas pelo Diretório
Estadual do Partido dos Trabalhadores.
Prestadas as contas em 29/4/2010, acompanhada das cópias dos
livros Diário e Razão em apenso, foi elaborado pela Seção de Análise de
Contas Partidárias

-

SACOP

-

do Tribunal Relatório para Expedição de

Diligências (fts. 406-409). Intimado (fi. 421), o partido manifestou-se às fis.
427-430, para juntar documentos (fls. 431-1000) e requerer a dilação do
prazo para completar as diligências. Deferido o pedido (fl. 1002), foram
juntados documentos faltantes (fis. 1006- 1138).
Às lis. 1141-1151, a SACOP juntou cópia de documentos
considerados como gastos irregulares com recursos do Fundo Partidário e, às
lis. 1157-1254, juntou respostas obtidas das zonas eleitorais referentes a
transferências intrapartidárias recebidas dos diretórios municipais.

o

órgão técnico da Casa expediu Parecer Conclusivo às fis. 1255-

1279, opinando pela desaprovação das contas e aplicação das sanções que
especifica.
Após redistribuíção dos autos a esta Relatora e deferimento de
dilação de prazo (li. 1289), o partido manifestou-se às lis. 1293-1298,
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quando juntou documentos e requereu o parcelamento dos valores a serem
recolhidos.
Às fis. 1309-1310, o Procurador Regional Eleitoral opina pelo
deferimento do pedido de parcelamento.
Decisão à fi. 1311, deferindo o parcelamento requerido.
À fi. 1317, o Secretário de Controle Interno e Auditoria questiona
acerca da incidência da atualização dos valores. Insurge-se o partido, às fis.
1326-1327, em relação ao índice de atualização aplicado (fis. 1318-1322).
Nova manifestação do órgão técnico às fis. 1329-1330. Parecer do
Procurador Regional Eleitoral às fis. 1331-1.335. À fi. 1336, decisão que
manteve os índices de atualização.
Comprovantes de pagamentos acostados às fis. 1339, 1352-1353,
1355, 1358, 1359 e 1370.
O órgâo técnico competente emitiu parecer pós-vista, às fis. 13601365, mantendo a conclusão anterior pela desaprovação das contas, tendo
em vista a existência de irregularidades não sanadas pelo partido.
Encaminhados os autos ao Procurador Regional Eleitoral, às fis.
1371-1373, manifestou-se pela desaprovação das contas.
Às fis. 1378-1382, manifestação do partido em relação ao parecer
pós-vista, pugnando pela aprovação Integral das contas, ao argumento de
que não haveria qualquer falha remanescente.
É o relatório, cingido ao necessário.

VOTO
Compulsando os autos, verifico que foi constatada, por meio da
análise técnica especializada da prestação de contas anual do partido
referente ao exercício de 2009, a existência das seguintes irregularidades
não sanadas 1) ausência de comprovação da aplicação do percentual
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previsto no inciso V do art. 44 da Lei 9.096/95 em programa de incentivo à

participação da mulher; 2) aplicação irregular de recursos oriundos do Fundo
Partidário no valor de R$8.268,84 (oito mil duzentos e sessenta e oito reais e
oitenta e quatro centavos); 3) arrecadação de recursos de origem não
identificada no valor de R$110.116,52 (cento e dez mil cento e dezesseis
reais e cinquenta e dois centavos); 4) violação às normas e práticas

contábeis.
Quanto à primeira irregularidade apontada, consubstanciada na
não comprovação da aplicação de 5 (cinco) % dos recursos do Fundo
Partidário na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da
participação política das mulheres, percebo que tal medida afirmativa foi
acrescida à Lei dos Partidos Políticos pela Lei 12.034/2009, de 2 9/9/2009.
Desse modo, nas prestações de contas referentes ao exercício de 2009 rica
inviabilizada a exigência do cumprimento da regra em comento nos três
últimos meses desse ano, em razão da própria natureza das medidas, que
exige um prazo razoável de implementação, o que impossibilita a aplicação
da sanção prevista no §50 do art. 44 da Lei 9.096/95, recomendada pelo
órgào técnico.
Nesse sentido, já decidiu o TRESC, em acórdão assim ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2009 IRREGULARIDADES NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL
MÍNIMO DO FUNDO PARTIDÁRIO NA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLiTICA
DAS MULHERES

OBRIGAÇÃO CRIADA PELA LEI N. 12.034, DE

30.9.2009, MAS CUJO CUMPRIMENTO DEMANDA PLANEJAMENTO E
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - PENALIDADE DESPROPORCIONAL SE
EXIGIDA A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA NOS ÚLTIMOS TP.S MESES
DO ANO DE 2009 - EXIGÊNCIA APENAS A PARTIR DE 1.1.2010 -

ES
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PRECEDENTE

INCONSISTÊNCIA DA

-

DOCUMENTAÇÃÇI

COMPROBATÓRIA DAS DESPESAS SATISFEITAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO
VALOR IRRISÓRIO

-

-

DEVOLUÇÃO Ao ERÁRIO

-

PRECEDENTE

INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES

CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.(PRESTACAO DE CONTAS

-

-

n°

380282, Acórdão no 26413, de 12/03/2012, Relator(a) CARLOS
VICENTE DA ROSA GÓES, Publicação: DJE

-

Diário de JE, tomo 45,

15/3/2012, página 5-6.)

Com isso, tomam irrelevantes os argumentos do partido de que a
obrigação seria exclusiva do órgão partidário nacional, por

força

do estatuto,

e de que a jurisprudência eleitoral não tem autorizado a desaprovação das
contas com base na irregularidade aqui em análise.
Entretanto, quanto à aplicação irregular de recursos do Fundo
Partidário e à arrecadação de recursos de origem não identificada, a
documentação e as justificativas apresentadas pelo partido não foram
suficientes para afastar as irregularidades.
Com efeito, conforme fi. 1.257, alguns documentos apresentados
são inábeis para comprovar as despesas realizadas com recursos oriundos do
Fundo Partidário, em violação ao art. 90 da Resolução TSE 21841/2004. De
igual modo, é certo que despesas com juros e multas são incompatíveis com
os recursos recebidos do Fundo Partidário, por não estarem entre as
hipóteses restritas previstas no art. 44 da Lei 9.096/95 e no art.

80 da

mesma resolução, conforme entendimento consolidado do TSE na Pet. no
1.831, acórdão de 30/3/2010, ao julgar contas do exercício de 2005. Essas
irregularidades totalizaram R$8.268,84 (oito mil duzentos e sessenta e oito
reais e oitenta e quatro centavos).
Já em relação aos recursos considerados de origem não identificada
-

significativos R$110.116,52 (cento e dez mil cento e dezesseis reais e

cinquenta e dois centavos)

ER

-,

as justificativas do partido baseadas em

Recurso Eleftor& nO 2(Á''

4

1

pa

TRIBUNAL RWIONAL ELEITORAL DE MINAS GE S
!'9 aEiC.*.1
7 227
transferências intrapartidárias não encontraram comprovação nas
respectivas prestações de contas dos órgãos municipais ou não atenderam
ao disposto no art. 39, §30, da Lei 9.096/95, e art. 40 da Resolução TSE
21.841/2004, que exige que as doações de recursos financeiros recebidas
sejam realizadas por meio de depósito identificado ou cheque nominativo
cruzado.
Vêse que os recursos considerados de origem não identificada
foram arrecadados e usados pelo partido durante o exercício de 2009. Tão
logo, apontada a irregularidade, o partido concordou em recolher o
montante, de forma parcelada, antes mesmo do julgamento das contas. Esse
recolhimento afasta a aplicação da sanção específica, prevista no art. 36,
inciso 1, da Lei n° 9.096/95, consubstanciada na suspensão do recebimento
das quotas do Fundo Partidário até que o esclarecimento a respeito da
origem seja aceito pela Justiça Eleitoral.
Desse modo, o recolhimento dos recursos em comento não afasta a
irregularidade e a consequente desaprovação das contas, como pretende o
partido (fi. 1369). Isso porque essas duas irregularidades remanescentes
possuem gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas anuais
do partido.
Noutros termos, a suspensão do recebimento das cotas do Fundo
Partidário decorrente da desaprovação das contas é aplicável,
independentemente do recolhimento dos recursos, a título de recursos não
identificados ou recursos do Fundo aplicados irregularmente (art. 60 e 34 da
Resolução TSE 21.841/2004, respectivamente).
Por ser pertinente, colaciono os seguintes precedentes do TSE:

Prestação de contas. Partido polftico.
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Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o recebimento de
recursos de origem não identificada enseja a desaprovação das
contas do partido, não cabendo, pois, a sua aprovação com ressalvas.
Para modificar o entendimento do Tribunal de origem e analisar os
documentos juntados, a fim de concluir que as falhas detectadas na
prestação de contas teriam sido devidamente justificadas, seria
necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, o que ê inviável
em sede de recurso especial, a teor do Enunciado n° 279 do Supremo
Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.
(Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral n° 2836069,
Acórdão de 07/12/2011, Relator(a) Mm, ARNALDO VERSIANI LEITE
SOARES, Publicação: DJE

-

Diário de justiça eletrônico, tomo 037,

24/02/2012, página 41.)

Prestação de contas, Desaprovação. Partido Político.
A extrapolação do limite dos gastos com pessoal definido no art.

.

44, 1, da Lei n° 9.096/95 não pode configurar mera irregularidade em
prestação de contas, sob pena de permitir ao partido gastar
excessivamente recursos públicos, orlundos do fundo partIdário, com
pessoal.
O art. 34 da Res.-TSE n° 21.841/2004 prevê o

integral

recolhimento ao erário dos valores considerados irregulares.
Documentos sem a Indicação da natureza das despesas se tornam
Inidôneos para comprovar a aplicação dos recursos oriundos do fundo
partidário.
Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental em Agravo de
Instrumento ri0 16813, Acórdão de 07/12/2011, Relator(a) Mm.
ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES, Publicação: DJE

-

Diário da

]ustlça Eletrônico, tomo 045, 07/03/2012, página 14.)

No foi diferente o posicionamento deste Regional em caso
semelhante:

ER

Recurso Eleitoral n°214174

6

TRiBUNAL REGiONAL ELEiTORAL DE MiNAS GERAiS

I
Prestação de contas anual. Partido político. Exercício financeiro d
2009. Despesas pagas com recursos do Fundo Partidário sem
comprovação válida. Contrato de locação inválido e recibos de aluguel
em desacordo com as normas. Inobservância do art. 90 da Resolução
n° 21.841/2004/TSE. Pagamento de multas e juros com recursos do
fundo partidário. Impossibilidade, inteligência do art. 8 0 da Resolução
n° 21.841/2004/TSE. Os juros e multas não se incluem nas despesas
atinentes à manutenção das sedes e serviços do partido. Precedente
do TSE.
.

Não comprovação da origem de recursos auferldos por meio de
doações e contribuições, conforme exigem os arts. 30, 33, inciso II, e
39, § 30, da Lei n° 9.096/1995 e 40, § 20, da Resolução no
21.841/2004/TSE. Recursos de origem não Identificada. Incidência
das sanções previstas nos arts. 60 da Resolução n° 21.84112004/TSE,
36, inciso 1, e 37, § 30, da Lei n° 9.096/1995. Irregularidade relativa
aos gastos com veículos. Registros contábeis para gastos com
combustíveis, óleos e lubrificantes, sem o respectivo lançamento no
tocante a veículos, não tendo sido apresentado documento de cessão
do bem ao partido, tampouco registro como recebimento de doação
estimada, a teor do art. 40, § 30, da Resolução 21.841/2004/TSE.
Irregularidades que comprometem grande parte da prestação de
contas. Impossibilidade de flexibilização dos dispositivos normativos
por meio da aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Recolhimento ao Fundo Partidário do montante
Irregularmente utilizado. Suspensão de quotas por tempo
indeterminado, até a aceitação, pela Justiça Eleitoral, de
esclarecimento prestado pela agremiação acerca da origem dos
recursos. Suspensão de quotas do Fundo Partidário, por 4 meses,
independentemente do recolhimento do valor devido. Não
observância de princípios contábeis vigentes, como a da continuidade
e da competência. Recomendações feitas ao partido. Observância das
diretrizes traçadas no parecer técnico quanto aos citados
recolhimentos.
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Contas desaprovadas. (PRESTAÇAO DE CONTAS no 220147, Acórdao
de 11/10/2012, Relator WANDER PAULO MAROTTA MOREiRA. DJEMG
- Diário de Justiça Eletrônico-TRE-MG, 2 3/10/2012.)

Ademais, foram apuradas irregularidades em outros documentos
apresentados, consistentes em divergência entre o total de despesa com
pessoal constante nos relatórios de folhas de pagamentos e o total
contabilizado nesta rubrica, assim como um terço dos documentos ofertados
para comprovar outras despesas com transporte e viagens não apresentava
as formalidades legais previstas no art. 90 da Resolução TSE 21.841/2004.
Também foi detectado desrespeito a normas e práticas contábeis, o que
acarretou uma série de recomendações sugeridas pelo órgão técnico.
Nesse ponto, realço que tais irregularidades, por si só, não servem
para ensejar a desaprovação das contas, mas corrobora, na espécie, para
retirar a confiabilidade das contas prestadas.
Assim, fica evidente a
comprometem a regularidade da

existência

de

vícios

que

maculam e

prestação de contas do Partido dos

Trabalhadores em análise.
Reitero que o partido já recolheu os recursos devidos, o que torna
razoável a aplicação da sanção prevista no §30 do art. 37 da Lei 9.096/951,
no mínimo legal, consoante conclusão do parecer de fis. 1.367.
Pelo exposto, na esteira dos pareceres técnicos Juntados aos autos,
Julgo

desaprovadas

Trabalhadores

as

contas

apresentadas

pelo

Partido

dos

- PT -, referentes ao exercício de 2009, no termos do inciso

Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas
cotas do Fundo Partidáno e sujeita os responsaveis ás penas da (ei.

(...)

§

3o 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.
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III do art. 27 da Resolução TSE 21.841/2004 e determino a suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário ao Diretório Regional pelo
período de um mês
Notifique-se o Diretório Nacional da agremiação e o TSE, nos
termos do inciso II do art. 29 da Resolução TSE 21.841/2004.
É como voto.

o

VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE

O DES. WANDER MAROTTA

-

Acompanho a Relatora no que se

refere às razões de S. Exa. para concluir pela desaprovação das contas.
Entretanto, seguindo precedente da minha Relatoria, nesta Casa, citada
Inclusive no voto da eminente Relatora, entendo que, neste caso, os recursos
de origem não identificada têm valor muito significativo, da ordem de
R$110.000,00 (cento e dez mil reais), tratando-se, portanto, de grave
irregularidade.
Por esta razão, peço vênia para determinar que a suspensão do
repasse das cotas do Fundo Partidário ao Diretório Regional do PT se dê pelo
período de seis meses, e não de um mês, como consigna a eminente

o

Relatora no seu voto.

O )UIZ CARLOS ALBERTO SIMÕES DE TOMAZ

-

Acompanho a

Relatora com o adendo do Des. Wander Marotta.

O JUIZ MAURfCIO PINTO FERREIRA

-

Também acompanho

integralmente o Des. Wander Marotta.

V~k
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VOTO DE DESEMPATE

O DES.-PRESIDENTE - Também entendo que, neste caso, tendo sido
desaprovadas as contas pelos motivos citados, eu fico com a suspensão do
repasse pelo prazo de seis meses. Penso que não pode um Diretório de
Partido, que está organizado para tanto, apresentar contas com essas
irregularidades. Eu entendo que isso é grave, e por isso estou
desempatando, suspendendo o repasse pelo prazo de seis meses.
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Sessão de 11.7.2013

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 2141-74.2010.6.13.0000
Relatora: Juíza Atice de Souza Birchaf

Interessado: Partido dos Trabalhadores - PT
Advogados: Dra. Edilene Lôbo; Dr. Luciano Lara Santana; Dra. Flávia Pinho
de Brito Mundim; Dr. Pedro Henrique Costa e Moreira

Defesa oral pelo interessado: Dra. Editene Lobo

DeisãQ: O Tribunal, à unanimidade, julgou as contas desaprovadas. E, por
maioria, suspendeu o repasse das cotas do Fundo Partidário por seis meses,
com voto de desempate do Presidente, vencidos, somente quanto à
determinação da suspensão, a Relatora e os Juizes Virgítio de Almeida
Barreto e Alberto Diniz Júnior.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Antônio Carlos Cruvinel. Presentes os Srs.
Des. Wander Marotta e Juizes Carlos Alberto Simões de Tomaz, Maurício
Pinto Ferreira, Atice de Souza Birchal, Virgilio de Almeida Barreto
(Substituto) e Alberto Diniz Júnior e o Dr. Eduardo Morato Fonseca,
Procurador Regional Eleitoral.
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COORDENADORIA DE ORGANIZAÇÃO DE SESSÕES
Seção de Revisão e Publicação de Acórdãos- SERPA

CERTIDÃO
Certifico e dou fé que o r. Acórdão foi publicado no
Diário da Justiça Eletrônico - DIE - (www.tre
mgjus.br) na data de 22/07/2013, iniciando-se o
prazo processual no primeiro dia útil seguinte, nos
termos da Lei n° 11.419/2006, art. 40, § 40. Belo
Horizonte, 22/07

Seção de Revisã e Publicação de AcórdãosSERPA/COS

REMESSA

Remeto, nesta data, os presentes autos à SACOM
Em 22/07/2013.

Seção de Revisão e Publicação de Acórdãos - SERPA/
COS
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Pra bes. l:'lgi.rd Noguetra. SIN Tcreswa - P1
CJP 64.00f-92O FO\F L54. 21C7-9'u(; RMAI. 9S

INTIMAÇÃO N 140/2014-COSAP/SJ
PrestaÇão de Contas n° 101-472011.6.180000 Classe 25
Relator: Dr, Sandio 1-lelano Soares Santiago

INuMAÇÃO
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Edvaldo Pereira
de Moura, Presidente do TRE-Pi, INTIMAMOS Vossa Senhoria para cumprir a decisão
contida no Acórdão n° 10147, de 413/2013, referente ao processo em epígrafe, no qual este
Tribunal, com fuicro no art. 27, 111, da Resolução TSE n° 21.841/2004, desaprovou as contas
do Partido dos Trabalhadores - P1', relativas ao exercício de 2010, e determinou a suspensão,
pelo prazo de 6 (seis) meses, do repasse das contas do Fundo Partidário ao referido partido.
Vaie ressaltar que o TSE deu provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pelo Partido dos Trabalhadores - PT, no sentido de reduzir para 2 (dois) meses a
penalidade de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário constante do referido
acórdão, conforme decisão que relacionamos em anexo.
Por fim, informamos que o mencionado acórdão foi publicado no DJE n°
44, página 5, de 12/3/2013, com trãnsito em julgado em 1/9/2014.
SECRETARIA JIJDICIÁRJA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEIrORAL DO PIAIJÍ, em Teresina. 2 de outubro de 2014.

}IIDIAE LIMA XAVIER
Secretária Judiciárja TRE/Pi
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
Presidente Nacional do Partido dos lrabalhadores - PT
SCS, Q. 2, Bi. C, n°256, 1° andar, Ed. Toufjc, Asa Sul
70302-000 - Brasilia DF
Anexo: Acórdáo TRE-PIn° 1014? e Deeisao no REsp n° 101-472011.6j8,0000 - Classe 32
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A C Ô R D À O NQ 10147
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 10147.2011.6.18,0000 - CLASSE 25. ORIGEM:
TERESINA-PI. RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2010 -PEDlDO
DE APROVAÇÃO
Requerente: Partido dos Trabalhadores - P1', por seu Diretório Estadual no Piauí
Advogados: Drs. Germano Tavares Pedrosa e Silva. Alexandre de Castro Nogueita
e outros
Relator: Des. José Ribamar Oliveira
Relator designado para lavrar o Acórdão: Dr, Sandro Helano Soares Santiago
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FALHAS NÃO
SANADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PROCEDIMENTOS
TÉCN ICOS
DE
EXAME
APROVADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL REJEIÇÃO
DAS CONTAS
DESCONTO DO MONTANTE
APONTADO COMO IRREGULAR DO REPASSE DE
NOVAS QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
Não sanadas as irregularidades apontadas
pela Coordenador/a de controle Interne e
Auditoria, as contas do part/do não podem ser
aprovadas, tende em vista que a ausência dos
elementos necessários para a efetiva análise das
contas impossibilita a aplicação dos
procedimentos técnicos de exame adotados pela
justiça Eleitoral.

.

Rejeitam-se as contas do Part/do dos
Trabalhadores PT, relativas ao exercido de 2010.
face à existência de falhas não sanadas, e aplIcase à agremiação po//tica a suspensão, pelo prazo
de 06 (seis) meses, do repasse de novas quotas do
fundo partidário ('art. 37 da Lè/ pQ 9.096/95, c/c o
aft 28, IV, da Resolução TSE a2 21.841/2004)

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Piauí, pelo voto de qualidade, nos termos do voto divergente do Doutor Sandro
Helano Soares Santiago, vencidos o relator e os Doutores Valter Ferreira de
Alencar Pires Rebelo e Agrimar Rodriques de Araújo, e em consonância com o
parecer ministerial exarado às fls. 210/212 dos autos, desaprovar as contas do
Partido dos Trabalhadores PT, relativas ao exercício de 2010, com fuicra no art,
27, III, da Resolução TSE ng 21841/2004, determinando a suspensão, pelo prazo
de seis meses, do repasse de novas quotas do fundo partidário, comunicando-se
a decisão ao árgão de direção nacional do partido, haja vista que a gravidade das
falhas detectadas, que fuiminaram a confiabilidade das presentes contas, no

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ
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permite seja a sanção aplicada por prazo inferior, nos termos do art. 37, § 31-1 da
Lei n9 9.096/95. Foi designado para lavrar o acórdão o Doutor Sandro Helano
Soares Santiago, autor do primeiro voto vencedor.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí. em
Teresina. 4 de março de 2013,

DES. HAROLDO OLIVEIRA REHEM
Presidente

DES, JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA
Relator (vencido)

DR. SANDRO HELANO SOARES SANTIAGO
Relator designado

DR. ALEXANDRE ASSUNÇÃO E SILVA
Procurador Regional Eleitoral
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RELATÓRIO
O DESEMBARGADOR JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA (RELATOR): Senhor
Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte, Senhor Procurador Regional
Eleitoral, Senhores advogados e demais pessoas presentes,
Trata-se de Prestação de Contas Anual, referente ao exercício de 2010, do
Partido dos Trabalhadores * PT, por seu Diretório Estadual no Piauí.
Às fls. 02/04 repousam os documentos relativos à prestação de contas do
partido. A Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, às fls. 15/15v, requereu
a realização de diligências para que o partido complernentasse as informações
prestadas nos autos.
Devidamente intimado, o partido colacionou aos autos documentos de fls.
28/29 e 31/33, bem como toda a documentação constante de 08 (oito) volumes
de anexos.
Em novo parecer de diligência (fis, 42/47-v), a Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria requereu novas informações complementares.
Devdamente intimado, o partido apresentou documentos de fis. 53/55 e
64/133, dentre os quais os Livros Razão e Diário da agremiação partidána
requerente.
Em parecer conclusivo exarado às fls. 202/205, a Coordenadoria de
Controle Interno e Auditoria manifestou-se pela desaprovação das contas em
razão das seguintes irregularidades apontadas:
1)
pagamento de despesas sem emissão de
cheque nominal ou por crédito bancário identiÍicado;
despesas comprovadas com documentação
fiscal sem identificação do partido, em desacordo com o art. 90 da
Resolução TSE 21.841/2004;
divergência entre os valores referentes às
sobras de campanha nas eleições de 2010 informados pelo partido; e
ausência de certificação pelo tesoureiro do
partido em relação a doação estimável em dinheiro, em desacordo com o
art. 4, § 3, inciso III, da Resolução TSE 21,841/2004.

Em parecer de fts. 210/212, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pela
rejeição das contas, bem como pela aplicação da sanção prevista no art, 37 da
Lei ng 9.096/95.
É o que havia para relatar,
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O DESEMBARGADOR JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA (RELATOR):
Presidente, Senhores Membros desta Egrégia Corte,

Senhor

O Partido dos Trabalhadores PT, por meio de seu Diretório Estadual no
Estado do Piauí, apresentou sua prestação de contas relativas ao exercício de
200 contendo diversas irregularidades,
algumas das quais não restaram
ntegrajmente sanadas pelo agremiação requerente, a despeito de lhe terem sido
concedidas diversas oportunidades para saná-las.
-

S

Passo, então, a analisar as irregularidades persistentes, de sorte a aferir se
são aptas a ensejar a aprovação com ressalvas ou a desaprovação das contas,
consoante pareceres emitidos pela unidade técnica e pelo Ministério Públíco,
respecti vamente.

1 -. PagamentQ

de desp~sas, sem emirzSão de cheque nQmil]al QLj
por crédil

O requerente foi instado a prestar esclarecimentos acerca de despesas
realizadas sem a emissão de cheque nominal, nos moldes do art. 10 da
Resolução 21.841/2004. Com efeito, conforme planilha elaborado pela comissão
técnica (fls, 136/136-v), foram detectadas despesas que perfazem o total de R
72.004,37 (setenta e dois mil, quatro reais e trinta e sete centavos).
Em sua justificativa, o partido apenas assevera que:
'(.)

era emitido um único cheque para o pagamento de diversas despesas, em
virtude das agéncias bancárias cobrarem quando é emitida um cheque de
pequeno valor e pelo fato de haver cobrança de taxa quando a banco fornece
cheques aém do limite estabelecido (,,)'
Por outro lado, o supra citado art. 10 da Resolução 21,84112004 é taxativo
ao dispor que "as despesas partidárias
devem ser realizadas por cheques
nominativos ou por crédito bancário identificado, à exceção daquelas cujos
valores estejam situados abaixo
da teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as
quais podem ser realizadas em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trânsito
prévio desses recursos em conta bancária."
Com efeito, a norma inserta no aludido regramento visa sobretudo a
garantir um efetivo controle por parte da justiça Eleitoral no tocante à destinação
dos recursos geridos pelos partidos políticos em cada exercício financeiro, sendo
que as despesas efetuadas por meio de um único cheque impede aludida
fiscalização.
Com

estas considerações, entendo não sanada a irregularidade apontada.
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O art. 9.9 da Resolução 21.841/2004 dispõe, in verbis
Art. 90 A comprovação das despesas deve se, reazada pelos documentos abaixo
indicados, originais ou cópias autentícadas, emitidos em nome do partido político,
sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discriminados por
natureza do serviço prestado ou do material adquindo:
1 -. documentos fiscais emitidos segundo a legSiação vigente, quando se tratar de
bens e serviços adquiridos de pessoa física ou jurídica; e
II recibos, contendo nome legível, endereço, CPF ou CNPJ do emitente, natureza
do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a legislação competente
dispense e emissão de documento fiscal. grifos ac,'c/

O partido não se desíncumbiu do ônus de justificar a contento a razão peld
qual diversas despesas foram comprovadas mediante documentaçào fiscal
emitida sem identificação da agremiação.
Como exemplo, destacamse as despesas com transporte e viagens,
modalidades fretes e carretos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e
passagens e conduçãoltáxi, no total de R$ 1.631,96 (um mil, seiscentos e trinta e
um reais, noventa e seis centavos).
Intimado a justificar a falha, o requerente informara apenas que '?oda
empresa de ôn/bus retira a passagem em nome do passa qeiro e não da pessoa
que está pagando, portanto não se quer que se falar em impropr/edade' (SIC)
Como bem ponderou o parecer técnico (fIs, 136/145), o procedimento
correto seria a devida solicitação às empresas de ônibus de recibos emitidos em
nome da agremiação partidária, devidamente acompanhados das respectivas
'passagens.
A soma dos valores ora apontados perfaz o total de R$ 2.131,96 (dois mil,
cento e trinta e um reais, noventa e seis centavos).
Pelo exposto, entendo não sanada a irregularidade apontada por contrariar
o art. 9.9 da Resolução TSE n° 2 1.841/2004.

di
eleicães de 2010.
Compulsando os autos e de acordo com o parecer técnico de fls. 202/205,
constatase que houve reiteradas divergências no que tange aos valores
referentes às sobras de campanha nas eleições de 2010,
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Assim, primeiramente, o partido informara o montante de R$ 92.438,58
(noventa e dóis mil, quatrocentos e trinta e oito reais, cinquenta e oito centavos),
valor divergente do publicado na página do TSE, qual seja, R$ 94.275,83
(noventa e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais, oitenta e três centavos).
Em nova prestação de contas, o partido apresentou outro valor, agora o
montante de R$ 93.196,58 (noventa e três mil, cento e noventa e seis reais,
dnquento e oito centavos), divergindo ainda em R$ 1.079,25 (um mil e setenta e
nove reais, vinte e cinco centavos), motivo por que entendo como não sanada a
presente irregularidade, pois em dissonância com o art, 79 da Resolução TSE
21.841/2004.

Consta nos autos doação estimada em dinheiro no valor de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais) referente a serviços técnico.profissionais de consultoria
jurídica.
O art. 4°, § 39, III, da Resolução 21.84112004 dispõe o seguinte:
Art. 4 O partido político pode receber cotas do Fundo Partidário, doações e
contribuições de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas
e juríeicas, devendo manter contas bancánas distintas para movimentar os
recursos financeiros do Fundo Partidário e os de outra natureza (Le no 9.096195
art, 39, capui).
§ 3* As doações de bens e serviços so estimáveis em dinheiro e devem:
- omissis
II - omiss/s
111 - ser certificadas pelo tesoureiro do partido mediante notas explicativas. g(p_s

Instado a justificar o motivo pelo qual a aludida doação ter sido
comprovada por nota fiscal, fazendo caracterizar despesa financeira e não
receita estimável, o partido fez juntada de Termo de Doação de fl. 194, sem, no
entanto, coiacionar aos autos o respectivo Demonstrativo de Notas Explicativas
dos Recursos Estimados devídamente certificado pelo tesoureiro do partido, nos
moldes do regramento supra transcrito, persistindo, a meu ver, a irregularidade
apontada.

J
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CONCLUSÃO

No caso dos presentes autos, verifico que as falhas apontadas, quando
consideradas em conjunto, totalizam R$ 9321558 (noventa e três mil, duzentos
e quinze reais, onquenta e oito centavos), num percentual de 1020% (dez
vírgula vinte por cento) do total dos recursos auferidas, qual seja, R$ 913646,60
(novecentos e treze mil, seiscentos e quarenta e seis reais, sessenta centavos).
Por outro lado, do detido exame dos autos, também constato que as falhas
mencionadas não comprometem a regularidade das contas apresentadas quando
analisadas em conjunto, vez que os demais requisitos exigidos pela legislação
foram devidamente satisfeitos, impondose, pois, a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade com o fito de aproválas com ressalvas, como
preceitua o art. 27, inciso II, da Resolução TSE n2 21841/2004.
EXPOS/TIS, VOTO, em dissonância com o parecer ministetial, pela
APROVAÇAO COM RESSALVAS das contas do Partido dos Trabalhadores PT,
relativas ao exercicio de 2010, com fuicro no art. 27, II, da Resolução TSE r
21841/2004.
Após o trânsito em julgado desta decisão, desentranhemse os livros
contábeis constantes deste processo, restituindoos ao partido requerente.
É como voto.
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VOTO (VENCEDOR)

O JUIZ SANDRO HELANO SOARES SANTIAGO (RELATOR DES1GNAOO): Senhor

Presidente,
Consoante relatado, trata-se de Prestação de Contas Anual, referente ao
exercício de 2010, do Partido dos Trabalhadores, por seu Diretório Estadual no
Piauí.

.

O ilustre relator, em detida análise dos autos, desaprovou as contas da
agremiação ao fundamento de que "as irregularidades apontadas, analisadas em
conjunto, comprometem a regularidade das contas apresentadas, não havendo
como aplicar-lhes os princípios da razoabilidade e proporcionalidade com o fito
de aprová-las com ressalvas, face à vultosa quantia tida como irregular".
Contudo, após voto-vista do juiz Valter Alencar Rebelo, que aprovou a
presente prestação de contas com ressalvas, nos termos do art. 27 da Resolução
TSE flQ 21,841/2004, o eminente relator reviu seu posicionamento e acompanhou
o voto-vista com todos os fundamentos nele esposados.
Nesse sentido, como houve attração no voto do Desembargador José
Ribamar Oliveira para acompanhar o juiz Valter Alencar Rebelo, passo a ser voto
divergente, pois concordo com as razões do relator anteriores à sua mudança de
entendimento.
Assim, transcrevo, ipsis littens, o primeiro voto do relator, o qual adoto
integralmente, como já havia me manifestado antes do voto-vista:
"O Part/do das Trabalhadores -. PT por me/a de seu Diretório Estadual no
Estado do Piauf apresentou sua prestação de contas relativa ao exercício do
2010 contendo diversas irregularidades, algumas das quais não restaram
integralmente sanadas pelo agremIação requerente, a despe/to de lhe terem sido
concedidas diversas oportunidades para saná-las.
Passa, então, a anal/sar as irregularidades persistentes, de sorte a aferir se
são aptas a er,sejar a aprovação com ressalvas ou a desaprovação das contas,
consoante pareceres emitidos pela unidade técnica e pelo Ministério PúblIco,
respectivamerite.
/- Paqaii?ento de despesas em ejs,4,p. de çjgqQ/nLQijpQrçrçjiW
bancário identificado;
O requerente fb/ instado a prestar esclarecimentos acerca de despesas
realizadas sem a emissão de cheque nominal, nos moldes do art. 10 da
Resolução ng 21.841/2004. Com efeito, conforme p/ar,i/ha elaborado pela
comissão técnica, constante às fls..., foram detectadas despesas que perfazem o
total de R$ 72.004,37 (setenta e doIs mil, quatro reais e trinta e sete centavos),
Em sua justificativa, o part/do apenas assevera que:
8
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(...) era emitido um único cheque para o pagamento de diversas despesas, em
virtude das agências bancárias cobrarem quando é emitido um cheque de
pequeno valor e p&o fato de haver cobrança de taxa quando o bancõ fornece
cheques além do limite estabelecido (..)"

Por outro lado, o supracitado art. 10 da Resolução n 21.841/2004 é
taxativo ao dispor que "as despesas partídárias devem ser realizadas por
cheques nominativos ou por créditd bancário identificado, à exceção daquelas
cujos valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, as quais podem ser realizadas em dinheiro, observado, em qualquer
caso, o trânsito prévio desses recursos em conta bancária,"
Com efeito, a norma inserta ao aludido regramento visa sobretudo a
garantir um efetivo controle por parte da Justiça Eleitoral no tocante à destinação
dos recursos geridos pelos partidos políticos em exercício financeiro, sendo que
as despesas efetuadas por meio de um único cheque impede aludida
fiscalização.
Ademais, também não pode prosperar a justificativa de que o TSE não
especificou o teto a ser considerado como de pequena despesa, uma vez que o
valor acima mencionado (R$ 72.004,37) jamais poderá ser considerado como de
pequena monta.
Com estas considerações, entendo não sanada a irregularidade apontada,
contraríando o disposto no art. 10 da Resolução 73'E a 9 21.84112004,
comprometendo a con fiabilidade das contas.
li -Despesas comprovadas com
E].!. 841/

o

O art. 9° da Resolução 21.841/2004 diz.
"Art. 9 A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo
indicadas, or/g/na/s ou cápies autenticadas, emitidos em nome do partido político,
sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discriminados por
natureza do serviço prestado ou do material adquirido:"

O partido não se desíncumbiu do ônus de justificar a contento a razão pela
qual diversas, despesas foram comprovadas mediante documentação fiscal
emitida sem identificação da agremiação.
Como exemplo, destacam-se as despesas com transporte e viagens,
moda/ida dos fretes e carretos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e
passageris e condução/táxi, no total de R$ 1.631,96 (um mil, seiscentos e trinta e
um reais, noventa e seis centavos).
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Intimada a justificar a falha, o requerente informara apenas que "toda
empresa de ôn/bus retira a passagem em nome do passageiro e não da pessoa
que está pagando, portanto não se quer que se falar em impropriedade".
Coma bem ponderou o parecer técnico, o procedImento carreto seria a
devida solicitação às empresas de ôníbus de recibos em/tidas em nome da
agremia çào, devídamente acompanhados das respectivas passa gens.
A soma dos valores ora apontados perfaz o total de R$ 2.131,96 (dois mil,
cento e trinta e um reais, noventa e seis centavos).
Pelo exposto, entendo não sanada a irregularidade apontada par contrr/ar
o art. 9' da Resolução TSE n. 21.841/2004.

1

ILL -__di
J.ç.çes0,LQ.

sobras de cqphna

Compulsando os autos e de acordo com o parecer técnico de fis. 202/205,
constata-se que houve reiteradas divergências no que tange aos valores
referentes às sobras de campanha nas eleíçôes de 2010.
Assim, primeiramente, o partido Informara o montante de R$ 92.438,58
(noventa e dais mil, quatrocentos e trinta e oito reais, cinquenta e oito centavos),
valor divergente do publicado na págína do TSE, qual seja, R$ 94.275,83
(noventa e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais, o/tenta e três centavos).
Em nova prestação de contas, o partido apresentou outro valor, agora o
montante de R$ 93.196,58 (noventa e três mil, cento e noventa e seis reais,
cinquenta e oito centavos), divergindo ainda em P$ 1 679,25 (um mil e setenta e
nove reais, vinte e cinco centavos), motívo por que entendo como não sanada a
presente irregularidade, pois em dissonánria com o art. 7° da Resolução TSE n°.
21841/2004.
Ausência
!Zão
em dinheiro e02
Resolução TSE 21.84.1/2004.
Lk

-imável

t[L(2Q° partido em re/ição a
içIsgJ/l. d

Consta dos autos doação estimada em dinheiro no valor de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais) referente a serviços técnico-profissionais de consultor/a
jurídica.
O art. 491 § 32, 11/, da Resolução 21,841 assim dispõe:

"Art. 40 O partido político pode receber ratas do Fundo Partidário, doações e
contribuiçôes de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro de pessoas físicas
e jurídicas, devendo manter contas bancárias distintas para movimentar os

recursos financeiros do Fundo Par1idr/o e os de outra natureza (Lei n° 9.096/95.
a,t. 39, caput).
10
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§ 3 As doações de bens e serviços são estimáveis em dInheiro e devem.
/ - omissis;
II - omissis;
III ser certifIcadas pelo tesoureiro do pàrtido mediante notas explicativas."

Instado a justificar o motivo pelo qual a aludida doaçãoter sido
comprovada por nota fiscal, fazendo caracterizar despesa financeira e não
receita estimável, o partido fez juntada de Termo de Doação, sem, no entanto,
co/acionar aos autos o respectivo Demonstrativo de Notas Explicativas dos
Recursos Estimados devidamente certificado pelo tesoureiro do partido, nos
moldes do regramento supra transcrito, persistindo, a meu ver, a irregularidade
apontada.

Conc/u5&
conforme assentado por esta corte Regional, "O não saneamento das
falhas apontadas pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditor/a inviabíl/za a
aprovação das contas do partido, urna vez que a ausência dos elementos
necessários para a análise das contas impossiblilta a aplicação dos
procedimentos técnicos de exame aprovados pela justiça Eleitoral" AcÓrdão nQ,
5161340).
Este é, precisamente, o caso dos presentes autos, em que as falhas
apontadas, quando consideradas em conjunto, tornam insubsistente a prestação
de contas, comprometendo o seu efetivo controle por esta justiça Epecia/izada
Ademais, é possível se quantificar em valores monetários o montante
apontada por Irregular, qual seja, R$ 72.004,37 'setenta e dois mil, quatro reais e
trinta e sete centavos), referente às despesas efetuadas sem em/ssâo de cheque
nominal,' R$ 2.131,96 (dois mil, cento e trinta e um reais, noventa e sers
centavos), atinente às despesas comprovadas com documentação fiscal sem
identificação do partido; R$ 1.079,25 (um mil e setenta e nove reais, vinte e
cinco centavos), diferença encontrada entre as valores lançados como sobras do
campanha nas eleições de 2020 e; R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em face da
ausência de certificação pelo tesoureiro do partido, totalizando, assim, R$
93.215,58 (noventa e três mil, duzentos e quínze reais, cinquenta e oito
centavos), num percentual de 10,2019,6 (dez vírgula vinte por cento) do total dos
recursos auferidas, qual seja. R$ 913,646,60 (novecentos e treze mil, seiscentos
e quarenta e seis reais, sessenta centavos).
Desta rte, do detido exame dos autos, constato que as irregularidades
apontadas, analisadas em conjunto, comprometem a regularidade das contas
apresentadas, não havendo coma aplicar-lhes os princípios da razoabi/idade e
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proporciona/idade com o fito de aprová-las com ressalvas, face à vultosa quantia ________
tida como irregular.
Ex posítis, voto, em consonância tanto com o parecer ministerial quanto
o parecer técnico conclusIvo da Coordenador/a de Controle interno e
Auditoria, pela É~rova o das contas do Partido dos Trabalhadores - P7
relativas ao exercício de 2010, com fu/cro no art 27, /11, da Resolução 75ff a.
21.841/2004, determinando a suspensão, pelo prazo de seis meses, do repasse
de novas quotas do fundo partidário, comunicando-se a decisão ao órgão de
direção nacional do partido, após o trânsito em julgado, com supedâneo no art.
37 da Lei ti9. 9.096195, c/c o art. 28, IV, da referida Resolução TSE tiQ.
21.841/2006, e tendo em vista a gravidade das falhas detectadas, que
fu/miaaram a can fiabilidade das presentes cantas, não permitindo seja a sanção
aplicada por prazo inferior, nos termos da art. 37, § 3P, da Lei n P .9.096/95.
CO! Ti

Após o trânsito em julgado desta decisão, desentranhem-se os lIvros
contábeis constantes deste processo, restituindo-os ao partido requerente, e
encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal, nos termos e para os fins
do disposto no art 34 da Resolução TSE n. 21.841/2004, além de cópias ao
Ministério Público, para adoção das medidas que entender cabíveis,"
Com essas considerações, é como voto, Sr, Presidente.
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/

V O T O-V 1 S T A

__________

O JUIZ VALTER FERREIRA DE ALENCAR PIRES REBELO: Senhor Presidente,
O Partido dos Trabalhadores PT, por meio de seu Diretório Estadual no
Estado do Piauí, apresentou sua prestação de contas relativas ao exercício de
2010 contendo diversas irregularidades, algumas das quais não restaram
integralmente sanadas pelo agremiação requerente, a despeito de lhe terem sido
concedidas diversas oportunidades para saná-las.
Passo, então, a analisar as irregularidades persistentes, de sorte a aferir se
são aptas a ensejar a aprovação com ressalvas ou a desaprovação das contas:
- Pagamenta de d'e9e
bancário identificado.

miss, çue nominal QugQfcdjjo

Sobre as despesas realizadas sem a emissão de cheque nominal, nas
moldes do art, 10 da Resolução 21.841/2004, no valor de R$ 72.004,37 (setenta
e dois mil, quatro reais e trinta e sete centavós), o recorrente asseverou que:
(...) era emitido um único cheque para o pagamento de diversas despesas,, em
virtude das agências bancárias cobrarem quando é emítido um cheque de
pequeno valor e pelo fato de haver cobrança de taxa quando o banco fornece
cheques além do limite estabelecido (7'
Ora, analisando detidamente os autos e os documentos acostados,
verifica-se que todas as despesas realizadas estão devidamente comprovadas
através dos documentos anexados e o fato de não haver cheque nominal para
todas as despesas, se forem somados todos os comprovantes de depósito e
confrontá-los com os recibos juntados, comprovar-se-á que os valores são
Idênticos e que todos os recursos transitaram pelas contas bancárias.
.
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Ainda que a quantia envolvida na suposta irregularidade represente valor
significativo no contexto da campanha eleitoral, a ausência de má-fé do candidato
e o fato de a apresentação de documentos adicionais ter permitido o efetivo
controle das contas pela Justiça Eleitoral determinam a aprovação com ressalvas
das contas de campanha por aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabílidade.
Dessa forma, em que pese a existência de álgumas pequenas falhas na
citada documentação fiscal, o fato é que o partido comprovou os gastos com os
recursos do Fundo, o que demonstra a boa-fé deste.
Portanto, afastada a má-fé do partido e considerando que as despesas
pagas com recursos em espécie foram comprovadas nos autos e tiveram a
destinação específica exigida no art. 8Q da Resolução TSE nQ 21.841/04, entendo
que é o caso de se aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de aprovar com ressalvas as contas do partido.
Nesse sentido, há decisões recentes do C. TSE:
13
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RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2006. SENADOR, REPRESENTAÇÃO.
ARRECADAÇÃO E GASTO ILÍCITO DE CAMPANHA, OCORRÉNCIA. SANÇÃO.
PROPORCIONALIDADE.
Nos termos do art. 30-A da Lei 9.504/97, qualquer partido político ou coligação
(ou, ainda, o Ministério Público EleitoraL segundo a jurisprudência do TSE).poderà
ajuizar representação para apurar condutas em desacordo com as normas
relativas à arrecadação e despesas de recursos de campanha.
Na espécie, o candidato recorrido arrecadou recursos antes da abertura da
conta bancária específica de campanha, bem como foi no mínimo - conivente
com o uso de CNPJ falso em material de propaganda &eitoral, além de não ter
contabilizado em sua prestação de contas despesas com banners, minidoors e
cartazes.
.

3. Para a aplicação da sanção de cassação do diploma pela prática de
arrecadação e gastos ilícitos de recursos de campanha não basta a ocorrência da
ilegalidade. Além da comprovação do ilícito, deve-se examinar a relevâncía do ato
contrário à legislação ante o contexto da campanha do candidato. Precedentes.
Na hipótese dos autos, não obstante o caráter reprovável das condutas de
responsabilidade do recorrido, verifica-se que o montante comprovado das
irregularidades (R$ 21.643,58) constitui
signiflcaçg no contexto
0_&camDanha do candidato, na qual se arrecadou P4 1336.500,00 e se gastou P4
1.326,923,08, Logo, a cassação do mandato eletivo não guarda proporcionalidade
com as condutas ilícitas praticadas pelo recorrido no contexto de sua campanha
eleitoral, razão pela qual se deixa de aplicar a sanção do § 2Q do art. 30A da Lei
9.504/9 7.
Recurso ordinário não provido.
(Recurso Especial Eleitoral n2 28448, Acórdão de 22/03/2012, Relator(a) Mm,
MARCO AURELIO MENDES DE FARIAS MELLO, Relator(a) designado(a) Mm. FATIMA
NANY ANDRIGHI, Publicação: DJE Diário de justiça eletrônico, Tomo 87, Data
10/05/2012, Página 362)

.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. GASTOS ELE1TORAIS.

ressai

.sontas do candidato. consídrandg aind

documenWs
Agravo regimental não provido.
(A9R-Al - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento n9 33530 - Belém/PA,
Relator(a) Mm. Arnaldo Versiani Leite Soares, publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, data 10/8/2011, Página 59 sem destaques no original).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, ELEIÇÕES 2010, PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CAMPANHA, PAGAMENTO DE TRANSPORTE E COMBUSTIVEIS POR
MEIO DE CHEQUE QUE NÂO TRANSITA NA CONTA BANCÁRIA DA CAMPANHA
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DOS GASTOS. EFET1VO
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CONTROLE DAS CONTAS ASSEGURADO> AUSÉNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DS
PRINCÍPIOS DA RAZOAELIDADE E PROPOROONAUDADE. APROVAÇÃO ccSf1—
RESSALVAS NÃO PROVIMENI'O.
A aphcaçào dos princípios da razoabilidade e da proporcionahdade no
julgamento da prestação de contas de campanha possui respaldo na
jurisprudência do Tribunal Superior EIetoral Precedentes.
Na espécie, o acórdão regional asseverou que o pagamento de despesas com
combuStíveis/traflSPoftes por meio de cheque avulso - que não transitou pela conta
bancária única de campanha - não prejudicou o efetivo controle das contas, haja
vista a juntada de documentos que comprovaram a consistência desses gastos

11

Ainda que a quantia envolvida na suposta irregularidade represente valor
significativo no contexto da campanha eleitoral, a ausência de má-fé do candidato e
o fato de a apresentação de documentos adicionais ter permitido o efetivo controle
das contas pela justiça Eleitoral determinam a aprovação com ressalvas das contas
de campanha por aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Precedentes.
flQ 33360 - Belém/PA
(AgRAl - Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
Relator(a) Mm. Fátima Nancy Andrighi. publicação: DJE - Diário, da Justça
Eletrônico, Data 101812011, Página 59).
Portanto entendo que, nesse ponto, a irregularidade não prejudica a
análise das contas em apreço.
Com estas considerações entendo sanada a irregularidade apontada, não
havendo contrariedade ao disposto no art. 10 da Resolução TSE ng 21,841/2004,
vez que não comprometeu a confiabilidade das contas.

Quanto às falhas consistentes na emissão de documento fiscal, no valor de
R$ 2.131,96 (dois mil, cento e trinta e um reais e noventa e seis centavos), sem a
identificação do partido, entendo que essas irregularidades são de natureza
forma, não comprometem a consistência das
meramente formal e que, dessa
contas.

III -

çppesoUreiro.
IEQ.

Por fim, no que tange às demais irregularidades as quais se referem a
divergência entre os valores referentes às sobras de campanha nas eleições de
2010, no valor de R 1.079,25 (um mil e setenta e nove reais, vinte e cinco
centavos); e a ausência de certificação pelo tesoureiro do partido em relação a
15
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doação estimável em dinheiro - no qual juntou, posteriormente o Termo de
Doação de fi. 194; verifico que estas, quando analisadas em conjunto, também
não comprometem a higidez das contas, especialmente porque o valor a que a
elas correspondem é irrisório em relação ao montante dos recursos arrecadados
pela agremiação partidária.
Tal entendimento já resta pacificado no TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CAMPANHA
ELEITORAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS COM COMBUS11VEIS E CABOS
ELEiTORAIS. PAGAMENTO EM ESPÉCIE, RECURSOS PROVENIENTES DA CONTA
ESPECiFICA. IRREGULARIDADE FORMAL, APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
O § 39 do art. 22 da Lei ng 9.504/97 não se aplica à espécie,

Este Tribunal tem decidido pela aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade no julgamento das contas de campanha, quando verificadas
falhas que não lhes comprometam a regularidade. Precedentes.

n-fé
QÇ,flEtO.PS para
as contas, com ressa1i.
Agravo regimental desprovido.
(Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança n 737, Acórdão de
27/04/2010, Relator(a) Mm. MARCELO HENRIQUES RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Publicação: DJE Diãrio da justiça Eletrônico, Data 25/05/2010, Página 58 ) (grifo
nosso)

Na hipótese dos autos, verifíca-se que o montante comprovado de

.

supostas irregularidades R$ 93.215,58 (noventa e três mil, duzentos e quinze
reais, cinquenta e oito centavos), constitui parcela de pouca significação no
contexto da campanha do candidato, refletindo num percentual de 10,20% (dez
vírgula vinte por cento) do total dos recursos auferidos, qual seja, R$ 913,646,60
(novecentos e treze mil, seiscentos e quarenta e seís reais, sessenta centavos).
Nesse ponto, aplico os princípios da insigniflcãncia da proporcionalidade e
razoabilidade, para afastar a reprovabilidade das contas em tela,
O 1. Mm. Gilmar Ferreira Mendes, em brilhante ensaio intitulado "O
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL: NOVAS LEITURAS:, assim se pronunciou sobre o tema:

http:/jwww.direitopublico.com.br/Pdt.5/DIALOGOJU RlDICO-O5-AGOSTO2OO1-GILMAR
MENDES.pdf
16
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A doutrina Identifica corno típica manfestação do excesso de poder legsiatvo a
violação ao princípio da proporcIonalidade ou da prdibição de excesso
(Verhã/tn/srnáss/gkeitspr/nz/P; Übermassverbot), que se revela mediante
contraditoriedade, incongruência, e irrazoabilidade ou inadequação entre meios e
fíns[ 8]. No Direito Constitucional alemão, outorga-se ao princípio da
proporcionalidade (Verhã/tn,smssIçke/t) ou ao princípio da proibição de excesso
(ÜberrnssverboÈ) qualidade de norma constitucional não-escrita, derivada do
Estado de Direito.

S

(.«)
O Tribunal Constitucional explicitou, posteriormente, que: 'os meios utilizados pelo
legislador devem ser adequados e necessários à consecução dos fias visados. O
meio é adequado se, com a sua utilização, o evento pretendido pode ser alcançado:
é necessário se o legislador não dispõe de outro meio eficaz, menos restritivo aos
direitos fundamentais'
()
No Direito português, o princípio da proporcionalidade em sentido amplo, também
conhecido como princípio da proibição de excesso (Úbern7a55verbat). foi erigIdo a
dignidade de princípio constitucional, consagrando-se, no art. 18, 2, do Texto
Magno. que 'a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos
expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao
necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente
protegidos'
O princípio da proibição de excesso, tal como concebido pelo legislador português,
afirma Canotilho, 'constitui um limite constitucional à liberdade de conformação do
legislador'.
Portanto, a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de
imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre
a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada (reserva legal),
mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio
da proporcionalidade." (grifo nosso)

Neste mesmo sentido, nossa Egrégia Corte (TRE-PI) já se posicionou
diversas vezes:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. ELEIÇÕES 2010, EX1IÉNCIA DE
CANCELAMENTO DE RECIBOS POR ERRO DE PREENCHIMENTO, JUSTIFICATIVA
ACOLHIDA. EXISTtiCJ —DE DIVERGÊNCIAS_EIBA5JNF RMA ERI.. LATIÏ$
PENÂ MONTA. AUSÈCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS ORIUND0S DO FUNDO PARTIDÁRIO, APRESENTAÇÃO DE

DOCUMENTOS COMPROBATÔRIOS DAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. IMPROPRIEDADE INEXISTENTE. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
QUE NÃO CONSTITUEM PRODUTO DO PRÓPRIO SERVIÇO OU DAS ATIVIDADES

4
1—
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ECONÕMICAS DOS DOADORES, NEM LHES INTEGRAM O RESPECTIVO PATRIMÔNIO.
DOAÇÕES FARTAMENTE DOCUMENTADAS. COMPROVADA BOA-FÉ DO CANDIDATO
RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DESPESAS COM
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO COMITÊ DE CAMPANHA DO
CANDIDATO, INSTALADO NO MUNICÍPIO DE PARNAIBA. DESPESAS A CARGO DO
LOCADOR, CONFORME DECLARAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE UM VEÍCULO IDENTIFICADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM
DOCUMENTO ORIUNDO DA POLÍCIA FEDERAL. HIPÓTESE DE GASTO DE APOIO, NOS
MOLDES DO ART. 23 DA RESOLUÇÃO TSE 23217/2010.

.

Com fulcro no art. 30, II, da Lei ng 9504/97, dc o art. 39, II, da Resolução TSE n.
23217/2010, aprova-se, com, ressalvas, prestação de contas de candidato a
deputado federal, quando as impropriedades e irregularidades verificadas, mesmo
quando analisadas em conjunto, não comprometem a regularidade das contas.
(Prestação de Contas nc, 376523, Acórdão nQ 376523 de 10/12/2010, Relator(a)
HAROLDO OLIVEIRA REHEM, Publicação: PSESS Publicado em Sessão, Tomo 160,',
Data 10/12/2010 ) (sem grifos no original)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ELEIÇÕES 2010, ARRECADAÇÃO
DE BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO, ART, 1, § 1, INC. III, § 3. AUSÊNCIADE

TSE Ng 23217 /10, ART
Aprova-se, com ressalva, prestação de contas quando presente vício incapaz de
comprometer sua regularidade, pois preenchidas todas as demais formalidades
legais e materiais constantes da Resolução TSE n' 23.217/10.
(Prestação de Contas n2 385531, Acórdão nQ 385531 de 03/12/2010, Relator(a)
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA MACEDO, Publicação: PSESS Publicado em
Sessão, Tomo 152, Data 0 3/12/2010 ) (sem grifos no original)

Destarte, sob esses fundamentos, entendo que a presente prestação de
contas deve ser aprovada com ressalvas, em estrita obediência ao princípio da
proporcionalidade e razoabilidade, aliados ao princípio da insignificância, tendo em
vista que as irregularidades apontadas são meramente formais, não houve
constatação de má-fé por parte do recorrente e o montante comprovado de
irregularidades - R$ 93215,58 (noventa e três mil, duzentos e quinze reais,
cinquenta e oito centavos), constitui parcela de pouca significação no contexto da
campanha do partido, refletindo num percentual de 10,20% (dez vírgula vinte por
cento) do total dos recursos auferidos, qual seja, R$ 913.646,60 (novecentos e
treze mil, seiscentos e quarenta e seis reais, sessenta centavos).
A par do exposto, VOTO, em dissonância com o parecer técnico conclusivo

da Coardenadoria de Controle Interno e Auditoria e em dissonância com o
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parecer ministerial, pela aprovação da presente prestação de contas cn
ressalvas, nos termos do art. 27, II, daResotuço TSE nQ 21.84112004.
É como voto.
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O DESEMBARGADOR HAROLDO OLIVEIRA REHEM: Senhores JuIzes, ilustre
Procurador Regional Eleitoral, senhores advogados, demais pessoas outras,
também ilustres, aqui presentes.
Cuida-se de prestação de contas anual do Partido dos Trabalhadores - PT,
alusiva ao exercício de 2010. Neste feito, o eminente Relator, Des. José Ribamar
Oliveira, votou pela desaprovação das contas, ao entendimento de que as falhas
detectadas fulminaram-lhe a confiabilidade. Acompanharam o voto do Relator os
Juízes Sandro Helano Soares Santiago e Jorge da Costa Veloso.

S

Após ter vista dos autos, o Juiz Vafter Ferreira de Alencar Pires Rebelo
divergindo, proferiu voto pela aprovação das contas com ressalvas, afirmando,
depois de mêticuloso cotejo das peças que integram este caderno processual,
que as falhas apontadas não teriam o condão de ensejar.-lhe a rejeição,
sobretudo em se aplicando os princípios da razoabilidade e de proporcionalidade.
Acompanharam o mesmo entendimento os JUIZeS Agrimar Rodrigues de Araújo e
o próprio Relator, Des. José Ribamar Oliveira, que refluiu para associar-se às
conclúsões proferidas pelo Dr. Valter Rebelo.
O juiz Sandro Heleno Soares Santiago ratificou seu voto, pela
desaprovação dás contas, sendo então acompanhado pelo Juiz João Gabriel
Furtado Baptista.
Para melhor exame da matéria, pedi vista dos autos, apresentandoos
nesta oportunidade com o voto de qualidade.
Na presente feito foram detectadas falhas, cujo comprometimento da
confiabilidade das contas, ficaram, ao meu juízo, assim demonstradas.
A primeira delas consiste no pagamento de despesas sem emissão de
cheque nominal ou por crédito bancário identificado.

.

O art. 10 da Resoiuçâo ng 21.841/2004, do Tribunal Superior Eleitoral,
dispõe que "as despesas partidárias devem ser realizadas por cheques
nominativos ou por crédito bancária identificado, à exceção daquelas cujos
valores estejam situados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as
quais podem ser realizadas em dInheiro, observado, em qualquer casa, o trânsito
prévio desses recurços em conta Iancária."
O Partido requerente realizou despesas no importe de R 72.004,37
(setenta e dois mil, quatro reais e trinta e sete centavos), aduzindp que, para
tanto, "era em/tido um único cheque para o pagamento de diversas despesas,
em virtude das agências bancárias cobrarem quando é emitido um cheque de
pequeno valor e pelo fato de haver cobrança de taxa quando o banco fornece
cheques além do fim/te estabelecido".
Embora o Tribunal Superior Eleitoral não tenha especificado o teto a ser
considerado como de pequena despesa, o procedimento apontado pelo
requerente destoa, ã toda evidência, do que dispõe o art. 10 da supracitada
Resolução TSE ng 21.841/2004.
NZ

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUI
Processo n° 101-47.2011.6.18.0000

1

A exigência da emissão de cheque nominal ou crédito bancário identific o
é previsão constante do procedimento estabelecido pelo TSE já ha quase ez
anos a norma é de junho de 2004 não podendo o grêmio político ignorar as
formalidades que deve observar quanto aos gastos que realiza. Ademais, idêntica
falha fora detectada na prestação de contas do Partido dos Trabalhadores
relativa ao exercício de 2009, ensejadora de ressalvas quando do julgamento das
contas respectivas (PRESTAÇAO DE CONTAS N° 668-15.2010.6.18.0000), de
modo que resta inequÍvoca a persistência do Requerente na perpetuação dos
mesmos erros. O partido não pode, e nem deve, simplesmente, não cumprir os
parâmetros legais de atuação e adotar, exclusivameflte ao seu talante,
procedimentos diversos daqueles impostos na dantes referida norma.
.

Apesar do cotejo das peças, mencionado pelo Juiz Valter Rebelo em seu
voto de vista, que asseverou ter verificado que todas as despesas pagas sem
emissão de cheques nominais ou crédito bantário identificado, foram
devidamente comprovadas através de documentos anexados nos autos,
entendo, permissa venia, como não sanada a irregularidade apontada, que
inequivocamente contrariou o disposto no supradito art. 10 da Resolução TSE n
21.841/2004, comprometendo, destarte, a confiabilidade das contas,
entendimento este externado não apenas pelo Ministério Público, mas, também,
pela unidade técnica deste Tribunal, especialmente considerando o montante dos
valores movimentados.
Foram ainda detectadas na prestação de contas ora em questão, despesas
comprovadas com documentação fiscal sem identificação do partido, em
desacordo com o que dispõe o art. 9° da Resolução TSE 21841/2004, vazado
como segue, ia verbís
Â,. 9 - A comprovação das despesas deve ser realizada pelos documentos abaixo
emitidos em nome do partido político, sem
/ndicados, originais ou cópias autenticadas,
emendas ou rasuras, referentes ao exorcírín em exame e d,scnminados por natureza do
serviço prestado ou do material adquirido:
/ - documentos fiscais emitidos segundo a legislação vigente, quando se tratar de bens e
serviços adquiridos de pessoa física ouju;ídica; e
recibos, contendo nome legível endereço, cPF ou C'N./ do em/tente, natureza do
ii
se,vço prestado, data de emissão e vaior, caso a legislação competente dispense a
emissão de documento fiscal."

Cuida-se de despesas com transporte e viagens - modalidades fretes e
carretos, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), e passagenS e
conduções/táxi, no importe de R$ 1.631,96 (mil seiscentos e trinta e um reais,
noventa e seis centavos), e ainda, com lanches e refeições no total de R 352,80
(trezentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos). A soma dos valores ora
apontados perfaz o total de R$ 2.484,76 (dois mil quatrocentos e oitenta e quatro
reais e setenta e seis centavos).
Para justificar a despesa com frete, o Requerente aduziu que houve um
equívoco do prestador de serviços quando da solicitação da nota fiscal avulsa na
Prefeitura, emitida em nome de outra empresa e não no do partido. Juntou, às fls.
21
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78, uma dedaração do prestador de serviços - mototáxi * no sentido de ter
executado os serviços de entrega de documentos ao Partido dos Trabalhadores.
Tal declaração, diversamente do que pretende o Requerente não sana,
tecnicamente, a irregularidade apontada, conforme assevera a undade técnica
deste Tribunal, em seu parecer complementar.
Quanto às despesas com passagens o Partido afirmou que "toda empresa
de ônibus retira a passagem em nome do passageIro e não da pessoa que está
pagando, portanto não se quer que se falar em impropriedade" Porém, a
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria destacou que o procedimento
correto seria a solicitação às empresas de ônibus de recibos emitidos em nome
da agremiação, devidamente acompanhados das respectivas passagens. De
i9uat modo, entendo como não sanadas as falhas em relação aos redbos de
táxis, atribuídas, pelo Partido, à ausência de espaços para preenchimento de
nomes de quem está pagando pelo serviço, e ao mero esquecimento no registro
dessas informações.
Também as despesas com lanches, embora em valores modestos, não
foram comprovadas de acordo com as normas regentes.
Pelo exposto, e consoante conclusões da unidade técnica, tenho como não
sanadas as irregularidades apontadas por contrariar o art. 99 da Resolução TSE
n2. 21.841/2004. Além disto, destaco que falhas de mesma natureza já haviam
sido detectadas na prestação de contas do Partido dos Trabalhadores, alusiva ao
exercício de 2009, de modo que não vislumbro qualquer iniciativa do Requerente
no sentido de corrigir os vícios em comento, reiterados em gestões
subsequentes.
Foi constatada, ainda, uma divergência entre os valores referentes às
sobras de campanha nas eleições de 2010.
De início, o partido deixou de contabilizálas como receita na sua
prestação de contas Notificado, e somente após ser notificado, informou o valor
de R$ 55.140,84 (cinquenta e cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta e quatro
centavos), valor este diverso do valor depositado, como sobra de campanha no
pleito de 2010, qual seja, R$ 92.438,58 (noventa e deis mil quatrocentos e trinta
e oito reais e cinquenta e oito centavos). Mas essa quantia, por sua vez, mostra
se divergente do valor publicado na página do Tribunal Superior Eleitoral, de R$
94.275,83 (noventa e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e três
centavos), como sobra de campanha eleitoral. Em prestação de contas
retificadora, apresentou outro valor, R$ 93.196,58 (noventa e três mil cento e
noventa e seis reais e cinquenta e oito centavos), o qual, contudo, ainda se
revela divergente daquele constante dos registros do TSE, diferença essa no
importe R$ 1079,25 (mil e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos).
A persistência da falha em tela é evidente e desafia a confiabilidade das
contas apresentadas, sujeitas a retificações procedidas pelo Requerente e que,
todavia, não foram suficientes para sanar a prestação de contas do Partido,
restando assim violado o art, 7 9 da Resolução TSE nQ 21.841/2004, conforme
segue:

UPfiO
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"Art. 7" - As sobras de campanhas eleitorais, em recursos financeiros
estimáveis em dinheiro, devem ser contabilizadas como receita do exercício em
que ocorrer a sua apuração (Lei n° 9.096/95, ait 34, inciso V.
[...1
§ 2" - Constítu, obriqação do part/do, ao final de cada campanha e/eito,a, manter,
mediante demonstrativo, controle das sobras de ca'mpanha para fins de
apropriação contábil."

.

Finalmente, consta uma doação, registrada pelo Requerente como sendo
uma receita estimada em dinheiro, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais),
mas comprovada através de nota fiscal e recibos, caracterizando, em verdade,
urna despesa financeira, Tal "doação" teria sido feita a título de serviço prestado
de consultoria jurídica.
Instado, o Partido asseverou, às fls. 7 3/74, que "o doador fez questão de
tirar a nota fiscal, vez que o próprio sistema exige o número da nota fiscal, uma
vez que foi realizado um serviço, fato este que incide o /SS, por isso foi em/tido a
nota fiscal, para que o doador pudesse pagar o imposto sobre o serviço prestada,
sendo que foi doado tal serviço ao Partido dos Trabalhadores".
A despefto das alegações apresentadas, quanto à emissão de nota fiscal, e
não obstante a juntada extemporânea de um termo de doação, é certo que as
doações de serviços estimáveis em dinheiro devem ser certificadas pelo
tesoureiro do Partido mediante notas explicativas, conforme dispõe o art. 49, §
3, III, da Resolução TSE n9 21.841/2 004, Ocorre que não consta dos autos o
Demonstrativo de Notas Explicativas dos Recursos Estimados, devidamente
certificado pelo tesoureiro do grêmio requerente, persistindo, por consequência,
a irregularidade apontada.
Observo que, em parte, as falhas acima mencionadas vêm sendo
reiteradas pelo Partido em exercícios financeiros seguidos. Além disto, mesmo
após a apresentação de prestações retificadas, os vícios em tela não foram
sanados e, quando considerados em conjunto, comprometem, sim, a
confiabilidade das contas.
Os valores correspondentes às irregularidades acima descritas importam
em pouco mais que 10,24% (dez vírgula vinte e quatro por cento) do total dos
recursos auferidos pelo Partido dos Trabalhadores no exercício de 2009, no
importe de R$ 913.646,60 (novecentos e treze mil seiscentos e quarenta e seis
reais e sessenta centavos). Desse modo, entendo, permissa venha, que o
comprometimento da confiabilidade das contas e o percéntual signifíctivo de
valores relacionados com as falhas detectadas nos autos não autorizam a sua
aprovação, ainda que com ressalvas, pela aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, invocados no voto de vista do Juiz Valter
Ferreira de Alencar Pires Rebelo.
A par do exposto, e em consonância total com o derradeiro parecer
conclusivo da Coordenadoria de Controle lnterno e Auditoria e com o abalizado
opinativo do Ministério Público, acompanho o voto divergente do Juiz Sandro
Helano Sotres Santiago, pela desaprovação das contas do Partido dos
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Trabalhadores - PT, relativas ao exercício de 2010, com fuicro no art, 27, til, da
Resolução TSE ng 21.841/2004, determinando a suspensão, pelo prazo de seis
meses, do repasse de novas quotas do fundo partidário, comunicando-se a
decisão ao órgão de direção nacional do partido, haja vista que a gravidade das
falhas detectadas, que fulminaram a confiabilidade das presentes contas, não
permite seja a sanção aplicada por prazo inferior, nos termos do art. 37, § 39, da
Lei n2 9.096/95. Fica o eminente magistrado, Dr. Sandro Helano Soares Santiago,
designado para a lavratura do acórdão.
É como voto.
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EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 101-47.2011.6,18.0000 - CLASSE 25. ORIGEM:
TERESINA-PI. RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2010 -PEDIDO
DE APROVAÇÃO
Requerente: Partido dos Trabalhadores - PT, por seu Diretório Estadual no Piauí
Advogados: Drs. Germano Tavares Pedrosa e Silva, Alexandre de Castro Nogueira
e outros
Relator: Des. José Ribamar Oliveira
Relator designado para lavrar o Acórdão: Dr. Sandro Helano Soares Santiago
Decisão: RESOLVEU o Tribunal, pelo voto de qualidade, nos termos do voto
divergente do Doutor Sandro Helano Soares Santiago, vencidos o relator e os
Doutores Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo e Agrimar Rodrigues de Araújo,
e em consonància com o parecer, ministerial exarado às fis. 210/212 dos autos,
desaprovar as contas do Partido dos Trabalhadores - PT, relativas ao exercício de
2010, com fulcro no art. 27, III, da Resolução TSE nQ 21.841/2004, determinando
a suspensão, pelo prazo de seis meses, do repasse de novas quotas do fundo
partidário, comunicando-se a decisão ao órgão de direção nacional do partido,
haja vista que a gravidade das falhas detectadas, que fuiminaram a
confiabitidade das presentes contas, não permite seja a sanção aplicada por
prazo inferior, nos termos do art. 37, § 3, da Lei ng 9096/95. Foi designado para
lavrar o acórdão o Doutor Sandro Helano Soares Santiago, autor do primeiro voto
vencedor.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Haroldo Oliveira Rehem.
Tomaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores: Juízes Doutores Sandro Helano Soares Santiago, Valter Ferreira de Alencar Pires Rebelo, Jorge da
Costa Veloso, Agrirnar Rodrigues de Araújo e João Gabriel Furtado Baptista. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Doutor Alexandre Assunção e Silva.

SESSÃO DE 04.03.2013
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101..412011.6.18.0000 - CLASSE 32

Relatora: Ministra Laurita Vaz
Recorrente: Partido dos Trabalhadores (PT) - Estadual
Advogados: Germano Tavares Pedrosa e Silva e outros
Recorrido: Ministério Público Eleitoral

-

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo PARTIDO DOS
TRABALHADORES (PT) - ESTADUAL de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral
do Piaui que rejeitou sua prestação de contas referente ao exercício de 2010 e
determinou a suspensão do recebimento de cotas do Fundo Partidário pelo
penado de seis meses.
O acórdão recorrido, publicado em 12,3.2013, está assim
ementado (fi. 232):
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FALHAS NÃO SANADAS IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
TÉCNICOS DE EXAME APROVADOS PELA JUSTIÇA ELEITORAL
- REJEIÇÃO DAS CONTAS - DESCONTO DO MONTANTE
APONTADO COMO IRREGULAR DO REPASSE DE NOVAS
QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
.

Não sanadas as irregularidades apontadas pela Coordenadoria
de Controle Interno e Auditoria, as contas do partido não podem ser
aprovadas, tendo em vista que a ausência dos elementos
necessános para a efetiva análise das contas impossibilita a
aplicação dos procedimentos técnicos de exame adotadas pala
Justiça Eleitoral.
Rejeitam-se as contas do Partido dos Trabalhadores - PT
relativas ao exercício de 2010, face à existência de falhas não
sanadas, e aplica-se à agremiação política a suspensão, pelo prazo
de 08 (seis) meses, do topasse de novas quotas do fundo partidário
(art 37 da Lei n°9. 096/95 dc o ari 28. 1V, da Resolução TSE
n1 21.841/2004). 1 \
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O Recorrente manejou recurso especial e embargos de
declaração na mesma data (15.3.2013).
Os embargos de declaração foram consklerados protelatóriOS
(fls. 287-291v.)

- a,L1
/
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Nas razões do recurso especial, o Recorrente afirma que
procedeu ao devido prequestioflamentO das materias veriuiiu
especialmente as relativas à violação aos artigos 37 da Lei n° 9.096/95 e 27,
inciso II, da Resaluçâo-TSE n° 21.841/2004.
Sustenta não pretender o reexame de fatos e provas, mas
somente sua revaloração jurídica.
Aponta violação ao artigo 10 da Res-TSE n° 21.841/20041,
alegando ausência de teto para pagamento de despesas em dinheiro fixado
pelo TSE (f Is. 269-270):
Çumpre registrar que o teto nunca fora fixado pelo Colendo TSE,
não existindo na prática um teto para o qual se poderia pagar
despesas com dinheiro,
O Partido dos Trabalhadores diante de várias peculiaridades e
da ausência de teto para o pagamento de despesas em dinheiro,
emitia um único cheque e na caixa [sic] mesmo do banco, fazia o
desconto do cheque e na mesma oportunidade fazia o
pagamento de despesas de pequeno valor.

Tal lato ocorria em virtude de ser cobrado taxa pela emissão de
cheque de pequeno valor e/ou quando é emitido cheque em limite
superior ao estabelecido pelo estabelecimento bancário.
Argumenta que, não obstante tenha emitido cheque único para o
pagamento de despesas, constou do voto vencido do acórdão que essas estariam
comprovadas através de documentos comprobatórios das despesas realizadas,
tais como notas fiscais, comprovantes de pagamentos e etc." (fi, 270).
Sustenta, ainda, que as despesas pagas foram de pequeno
valor e constituem vício formal (fi, 272):
As despesas pagas são de pequeno valor em sua grande totalidade,
conforme se pode observar no quadro exempluficatívo trazido pela
Coordenadoria de Controle Interna e Auditoria, onde a despesa mats
Art. 10. As despesas pa'udárïas devem ser reskeadas por checues normnatvos ou por rredtto bancáro deotfc3d0,
exceçao caquetes cues valores estejam &tuados abaixo do teto txado p&o Tnbunat Superor Eleacral, as quais prxinrr
se reazadas em dinheiro, oserado. em puatuer caso, o tràrstc prèvfo esses 'ecursos em conta babAria
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reais), despesa que
vultosa 101 de R$ 2000,00 (dois Mil
consideramos de pequeno valor, jáque não há um teto fixado.
Destarte, estamos diante de umaialha formal que não comprometeu
a análise da prostação de cõnlas, onde se pode verificar com
agremiação partidária
precisão todas as despesas realizadas pela
Alega que o montante

tptal das irregularidades constatadas foi

de R$ 2.131,96 (dois mil, cento e trinta e um reais e noventa e seis centavos) e
que. "No exercício de 2009, a agremiação partidária auferiu recursos no
mõntante de R$ 913.646.60 (novecentos e treze mil, seiscentos o quarenta e
seis reais e sessenta centavos), o que toma a irregularidade uma falha "de
pequéna monta" (fi. 272).
Afirma que o acórdão regional violou

OS

princípiOS da

proporcionalidade e da razoabilidade, devido ao reduz'ldO valor das despesas o,
também, à exigência de preenchimento adequado de determinados documentos
e a não consideraÇào da dificuldade de o Partido receber documentos
preenchidos de modo adequado por todos os diretóriOS municipais (f 1. 273):
Insta salientar, ainda, que o Partido dos Trabalhadores é um dos
únicos partidos no Piauí que possui diretónos oro quase todos as
[sic] de
municípios, e em muitas dessas despesas que é
passagem
de
ônibus
e
rofeçôe&
as
deslocamento, como taxi [sicl,
pessoas mesmo orientadas não retiram as notas em nome da
agremiação partidária ficando o partido ímpossiblitadO de fazer a
correção da nota, vistO que a despesa ocorreu no mterior do Estado
Outros recibos não tem isicl o espaço para colocar o nome do partido
como no caso de despesas com taxi [sicL onde os recibos de taxis
[sícl não tem (sic] espaço para colocar o nome do quem está
recebendo o pagamento como por exemplo o recibO de o° 866686
COOBRAS RADIO TAXI, no valor de R$ 10,00 (dez reais) e o recibo
de n° 60803 da COTAERO COOPER TAXISTAS DO AEROPORTO
DE TERESINA, no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), ambos não
tem [sic] como colocar o nome do partido e nem o nome do
passageiro, não podendo ser considerado como uma desídia do
partido
Argui que, no que tange às sobras de campanha,
e
a responsabilidade por sua correta transferência ao partido é dos candidatos
.que não procedeu irregularmente ao registrar os valores recebidos pelos
candidatos, pois "a prestação de contas deve representar fielmente todos os
recursos auferidos no exercício em anájíse e as despesas" (tI. 274).
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Alega que, ainda que se considerasse errôneo o registro das
sobras de campanha, o valor da irregularidade seria irrisório e que, no total, as
não conformidades "representam aproximadamente 10% do total da receita
arrecadada pelo Partido (ti. 275).
Afirma que "A jurisprudência é remansosa em aplicar o
princípio da proporcionalidade no julgamento de prestação de contas anual dos
diretários dos partidos políticos e aprovar a prestação de contas" (ti. 275)
Para reforçar sua afirmação, transcreve ementa de acórdão de
prestação de contas do TREIGO.
Alega ausência de má-fé.
Requer a aprovação com ressalvas de suas contas.
Admitido o recurso na origem, subiram os autos a esta Corte
Superior (lis. 294-295v.).
Contrarrazões apresentadas ás lis, 298-302v.
A Procuradoria-Geral Eleitoral apresentou parecer opinando
pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de ratificação do recurso
especial interposto pela agremiação (lis. 308-312).
É o relatório.
1TirJ
De início, passo à análise do requisito de tempestividade do
recurso especial.
A PGE emitiu parecer pela inadmissão do recurso especial por
considerá-lo intempestivo, haja vista a ausência de ratificaçào do apelo
interposto antes do julgamento de embargos de declaração opostos ao acórdão
regional.
No entanto, não há como prosperar esse entendimento.
Extrai-se dos autos quê o acórdão proferida em âmbito de
embargos de declaração não produziu efeitos modificativos da decisão
embargada.

76
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Por não ter produzido efeito modificativo da decisão
embargada, o acórdão proferido em âmbito de embargos de declaração ainda
que tendo decidido pelo caráter protelatório dos aclaratórios, dispensa

7
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ratificação.
Observe que o aludido posicionamento é recente nesta Corte,
pois, até 3.10.2013, data em que se firmou esta orientação, o TSE tinha
entendimento pacífico acerca do tema no sentido de que, interposto recurso
especial simultaneamente a embargos de declaração, a ratificação do recurso
posterior àquele julgamento era requisito de sua admissibilidade.
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATO.
INDEFERIMENTO. ELEIÇÃO 2012, RECURSO ESPECIAL,
DE DECLARAÇÃO.
SIMULTANEIDADE. EMBARGOS
RATIRCAÇÀO. NECESSIDADE, NÃO CONHECIMENTO,
O conhecimento do recurso especial interposto simultaneamente
a embargos de declaração fica condicionado à necessária e
tempestiva ratificação após o julgamento dos declaratórios.
Recurso especial não conhecido.
(REspe n° 244-94/BA, Rei. originário Ministro MARCO AURÉLIO,
Redator para o acórdão Ministro DIAS TOFFOLI, OJE 88.2013)
AGRAVO REGIMENTAL, AGRA\'O DE INSTRUMENTO. RECURSO
ESPECIAL, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
NTERPOSIÇÃO CONJUNTA COM A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS,
RATIFICAÇÃO DO RECURSO OCORRIDA ANTES DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS, RECURSO
PREPÓSTERO. INTEMPESTiVIDADE. DESPROVIMENTO,
1 Segundo a Súmula rio 418STJ, é inadmissível o recurso
especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de
declaração, sem posterior ratificação.
2. Admitese temperamentos a essa regra, no caso de a decisão
recorrida estar materializada nos autos do processo no momento da
interposição do recurso, dela tendo tomado ciência a parte
recorrente, o que caracteriza seu prévio conhecimento sobre o teor
da decisão impugnada, circunstância não verificada no caso em
exame.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgR-Al n° 22Ç21/RO. Rel, Ministra LUCIANA LÓSSIO,
DJEI°.7.2013)
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Porém, em 3.10.2013, por ocasião do julgamento do
Ai n° 1399-75/RO, o entendimento do Ministro MARCO AURÉLIO, até entáo ___
- a&
1
vencido no colegiado, passou a ser acolhido.
Na ocasião, fixou-se que, devido ao Código Eleitoral permitir a
extinção do efeito suspensivo dos aclaratórios, no caso de serem reconhecidos
esses como protetatórios, é de se aceitar a interposição simultânea dos
embargos de declaração com o recurso especial, e, ainda, em não tendo
havido modificação do quadro decisório, dispensável é a ratificação do recurso,
Confira-se:
INTIMAÇÁO - CAUSíDICOS DIVERSOS - ARTIGO 236 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL - ALCANCE. A teor do disposto no artigo 236
do Código de Processo Civil, urna vez habilitados vários advogados e
não havendo requerimento no sentido de as publicaçôos serem
direcionadas em nome de um deles, mostra-se regular a que voicule
de qualquer dos credenciadas.
RECURSOS - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA - EMBARGOS
DECLARATORIOS E ESPECIAL - ORIGEM. A origem da
interposição simultânea de embargos de declaração e do
especial està na circunstãncla de a legislação de regência Código Eleitoral - prever que embargos protelatórios não geram
fenómeno próprio quanto ao prazo para a formalização de
outro recurso.
RECURSO ESPECIAL - INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE
DECLARATORIOS - SUBSISTENCIA. Não ocorrida modificação
no quadro decisório, a gerar o prejuizo do especial, descabe a
exigência de ratificação.

(AI n° 139975/RO. Rei. Ministro MARCO AURÉLIO,
DJE29.112013: sem grifos no original)
Este é o caso dos autos, pois a interposição do recurso
especial ocorreu simultaneamente à dos embargos de declaração opostos ao
acórdão regional, o qual não os declarou protelatórios, além de não produzirem
qualquer efeito modificativo da decisão embargada.
Desse modo, não há, conforme a jurisprudência recente desta
Casa, necessidade de ratificação do recurso especial 4.ntes interposto e, por
conseguinte, intempestividade da referida insurgência. ["
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Em relação aos demais pressupostos processuais, verifico a
subscrição do recurso por advogado habilitado nos autos, o interesse e a

Tc.lL1
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legitimidade.

1

67I

Cuidase de recurso especial interposto pelo PT de acórdão do
TRE/PI concluindo pela desaprovação de sua prestação de contas relativa ao
exercício de 2010 e aplicando-lhe penalidade de suspensão do repasse de
cotas do Fundo Partidário pelo período de seis meses.
A insurgência não merece acolhimento.
Conforme consta do acórdão regional, houve a constatação
das seguintes irregularidades nas contas apresentadas pelo partido:
utilização de cheque único, no valor de R$ 72.004,37
(setenta e dois mil, quatro reais e trinta e sete centavos) para pagamento de
despesas;
despesas comprovadas cõm documentação fiscal sem
90 da Res-TSE
identificação do Partido, em desacordo com o artigo
n° 21.841/2004, no montante de R$ 2.131,96 (dois mil, cento e trinta e um reais
e noventa e seis centavos):
divergência entre os valores do sobra do campanha das
eleições de 2010 no valor de R$ 1079,25 (um mil e setenta e nove reais e vinte
e cinco centavos);
comprovação inadequada de despesa no montante de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais);
o montante das irregularidades totalizou R$ 93.21558
(noventa e três mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos),
correspondendo a 10,20% (dez vírgula vinte por cento) do total dos recursos
auferidos pela agremiação - R$ 913,646,60 (novecentos e treze mil, seiscentos
e quarenta e seis reais o sessenta centavos).
Não há como prosperar a alegação do partidoÁde que as
irregularidades constatadas trataram-se de meros erros formais.

]
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O argumentó de que a responsabilidade pela apuração das
sobras de campanha é dos candidatos encontra-se dissonante com o
entendimento desta Corte.
FIL

Nesse sentido:
Prestação de contas de exercício financeiro. Partido político.
1 É do partdo político a responsabilidade pelo não recolhimento
das sobras de campanha previstas no art. 31 da Lei n 9.504/97.
2. Não há falar em voIaçào aos principies da razoabilidade e da
proporcionalidade na aplicação da suspensão das cotas do fundo
partidário por 12 meses, haja vista que o valor total das sobras não
arrecadadas corresponde a 93,79% dos recursos movimentados no
exercício financeiro de 2008.
Agrava regimental não provido.
(AgA-Al n° 9053-331P6, Rei, Ministro ARNALDO VERSIANI,
DJE 10. 102012)

No que tange à emissão de cheque único, este Tribunal possui
o entendimento de que a aludida irregularidade não é, por si só, motivo
suficiente para rejeição das contas, desde que comprovada a boafé e, ainda,
que o montante da irregularidade não seja relevante.
A propósito:
Prestação de contas. Candidato. Eloiçoes 2010,
O acórdão regional está em consonância com a
jurisprudência do TSE, que considera que a emissão de cheque
único para a quitação de despesas de campanha não é, por si,
motivo suficiente para a rejeição das contas, quando existem
elementos suficientes para comprovação das despesas
realizadas, Precedente: AgR-REspe n 5366-59y reL Mm. Arnaldo
Versiani, DJE de 23.10.2012.
Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade no julgamento das contas de campanha quando
verificadas talhas que não lhes comprometam a regularidade.
Precedentes: AgR-RMS n° 737, DJE de 25.5.2010, rol. Mm. Marcelo
Ribeiro o A9RRMS n11 712. rei. Mm. Felix Fischor, DJE de 11.5.2010.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRREspe nc 2649-36/PA, ReI, Ministro HENIOUE NEVES DA
SILVA, DJE 14112013. sem grifos no original)

1

268
1

REspe n° 10147.2011.6.18.0000!Pl

9

No entanto, no caso em apreço, não há como aferiremse
elementos que autorizem a desconsideração dos demais motivos que deram
ensejo à rejeição das contas.

1
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26
Consta do acórdão recorrido que o montante de despesas
pagas com cheque único não foi irrisório e que outras irregularidades
motivaram a desaprovação.
A esse respeito, veja o que decidiu o aresto regional, quando
atrma que a agremiação não atendeu adequadamente às diligências
requeridas pela unidade técnica (tI. 237):

S

Conforme assentado por esta Corte Regional "O não saneamento
das falhas apontadas pela Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria inviabiliza a aprovação das contas do partido uma vez
que a ausência dos elementos necessârios para a análise das
contas impossibilita a aplicação dos procedimentos técnicos de
exame aprovados pela Justiça Eleitoral (Ac&dão n° 5161340).
Este é, precsarnente, ocaso dos presentes autos, em que as falhas
apontadas, quando consideradas em conjunto, tornam irisubsistente
a prestação de contas, comprometendo o seu efetivo controle por
esta Justiça Especializada.
(sem grifos no original)

Não se está a falar, como quer o Recorrente, em falhas
meramente formais. O acórdão regional assenta que as irregularidades são
graves e que a ausência dos documentos exigidos impossibilita a aplicação dos
procedimentos técnicos de exame aprovados pela Justiça Eleitoral e
comprometem o controle desta.
No que tange ao argumento do partido de que, em face dos

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a penalidade de suspensão
de repasse de cotas do Fundo Partidário deveria ser reduzida, em função do
percentual das irregularidades verificadas, sem razão o Recorrente. Não há
que se reformar a decisão da Corte Regional, pois esta foi claramente explícita
quanto à aplicação dos referidos princípios.
Por pertinente, transcrevo, do acórdão preferido em âmbito de

aclaratórios (fls. 288v.291):»
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No casó, conforme relatado, o embargante alega que o docisum foi
omisso em relação a diversos pontos, Contudo, em análise detida da
decisão fustigada, não foi detectada qualquer omissão a ser sanada.
Não merece acolhida a negativa de que o acórdão se omitiu por não
ter considerado como falha formal o pagamento de pequenas
despesas em dinheiro, diante da ausência de normatização pelo
Tribunal Superior Eleitoral quanto ao teto para tais gastos, como
prevê o art. 10, da Resolução TSE n° 21.841/2004, pois é possível
constatar que a matéria foi devdamente apreciada tanto no voto
divergente, quanto no voto de qualidade. Já o argumento de que as
despesas realizadas e pagas através de cheques não normnais
foram devkiamente comprovadas através de documentos,
demonstrando á boa-fé da agremiação, também não houve omissão,
pois simplesmente não foi acatado por este Tribunal. De igual modo,
também não foi aceito [sic] a alegação de regularidade das despesas
comprovadas com documentação fiscal sem identificação do partido.
Sobre o ponto. cumpre reproduzir os seguintes trechos da decisão
deste E. Tribunal:
`Voto vencedor:

[...} também não pode prosperar a justificativa de que o TSE
não especificou o teto a ser considerado como de pequena
despesa, urna vez que o valor acima mencionado
(R$ 72.004,37) jamais poderá ser considerado como de
pequena !TlOflta
[.1

Apesar do cotejo das poças, mencionado pelo Juiz Valtor
Rebelo em seu voto cio vista, que asseverou ter verificado que
todas as despesas pagas sem emissáo de cheques
nominais ou crédito bancário identifIcado, foram
devidamente comprovadas através de documentos
anexados nos autos, entendo, perrnissa vênia, como não
sanada a irregularidade apontada, que inequivocamente
contrariou o disposto no supradito art. 10 da Resolução TSE ri0
21.841/2004, comprometendo, destarte, a confiabiliclade das
contas, entendimento este externado não, apenas pelo
Ministério Público, mas, também, pela unidade técnica deste
Tribunal, especialmente considerando o montante dos valores
movimentados."

Por seu turno, de igual modo não se vislumbra qualquer omissão
concernente à divergência entre as sobras do campanha constantes
na prestação do contas o os valores lançados no site do TSE.
Argumenta o embargante que ficou demonstrado que as sobras se
deram pelo fato de alguns candidatos não terem efetuado os
depósitos das quantias na conta do Partido, não sendo este o
responsável por tal falha. Decerto, o tema foi analisado e
constatou-se que o partido persistiu na falha mesmo depois de
notificado mais de uma vez para supr,i. la, tendo, inclusive modificado
os valores de sobra apresentados. /

"a
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Eis o trecho do Acórdão que tratou da questão:
VOTO VENCEDOR
"Compulsando os autos e de acordo com o parecer técnica de mua st9io
fls. 202/205, constata-se que houve reiteradas divergências no
27
que tange aos valores referentes as sobras de campanha nas F11
eleições de 2010.

A persistência da falha em teia é evidente e desafia a
confiabilidade das contas apresentadas, sujeitas a retificações
procedidas pelo Requerente e que, todavia, não foram
suficientes para sanar a prestação de contas do Partido,
restando assim violado o art. 70 da Resolução TSE
nO 21,841/2004, conforme segue: ( ... )"

S

Importante, aInda, consignar que também não prospera a omissão
apontada, concernente à não aplicação dos princípios da
proporcionaIdade e razoabilidade, quando deveriam ser
considerados diante: a) do pequeno valor das despesas realizadas e
pagas através de cheques não ndmínais; b) do pequeno valor das
despesas comprovadas com documentação fiscal sem IdentifIcação
do partido; c) da pequena monta da divergência entre as sobras de
campanha constantes na prestação de contas e os valores lançados
no sito da TSE; d) das falhas apontadas na prestação de contas
representarem aproximadamente 10% do total da receita arrecadada.
Referidos princípios foram expressamente destacados no
acórdão e foram aplicados como deveriam ser, ou seja,
considerando o conjunto das irregularidades:

.

"Ademais, é possível se quantificar em valores monetários o
montante apontado por irregular, qual seja, R$ 72.004,37
(setenta e dois mil, quatro reais e trinta e sete centavos),
referente às despesas efetuadas sem emissão de cheque
nominal; R$ 2.131,96 dois mil, cento e trinta o um reais,
noventa e sois centavos), atinente às despesas comprovadas
com documentação fiscal sem Identificação do partido,
P$ 1079,25 (um mil e setenta e nove reais, vinte e cinco
centavos), diferença encontrada entre os valores lançados
como sobras de campanha nas eleições de 2010 e:
AS 18.000,00 (dezoito mil reais), em face da ausència de
certificação pela tesoureiro do partido, totalizando, assim.
R$ 93.215,58 (noventa o três mil, duzentos e quinze reais,
cInquenta e oito centavos), num percentual de 10,20%
(dez vírgula vinte por cento) do total dos recursos auferidos,
qual seja, AS 913.646,60 (novecentos e treze mil, seiscentos e
quarenta e seis reais, sessenta centavos).
Destarte, do detido exame dos autos, constato que as
irregulandades apontadas, analisadas em conjunto,
comprometem a regularidade das contas apresentadas, não
havendo como aplicar-lhes os princípios da razoabilidade e
proporcIonalidade, com o fito de aprováas com ressalvas, face
à vultosa quantia tida como irregular."/

4
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Réssalte-se que, em diversos casos, este Regional tem aceitado
o percentual de 10% nas prestações de contas como limite para
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e
no caso, essa porcentagem foi ultrapassada
Desse modo, na espécie, o embargante apenas externa sua
irresignação em face da decisão que lhe fora desfavorável, visando,
com a oposição do presente recurso, a rediscussão dos fundamentos
da decisão embargada, o que é incabível nesta via irttegrativa.
Os embargos de declaração são espécie de recurso de
fundamentação vinculada, não se prestando ao rejulgamento da
matéria posta nos autos, conforme jurisprudência pacifica do Tribunal
Superior Eleitoral (EARO - EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO N° 813.
Rio Branca!AC. Data 0110612006. Relator José Augusto Delgado,
Publicação DJ - Diário de Justiça, Data 08108/2006, Página 114).
Destarte, pois dada a ausência de omissão, obscuridade, dúvida ou
contradição na espécie, resta prejudtcado o pedido de efeito
modificativo contido nos presentes declaratórlos
Ressalto, por fim, que a jurisprudência já fixou o entendimento
segundo o qual, mesmo para fins de prequestionamento, é
necessário que haja, no acórdão, algum dos vícios a que se refere o
art 275 do CE: "o mero intento prequestioriatório não tem força
bastante para ensejar o acolhimento dos embargos, se não verificada
omissão ou outra causa de integração do acórdão embargado"
(TSE. Acórdão 33.579, 13.11 .08, Mm. Fernando Gonçalves).
Destarte, entendo aplicável o art. 275, § 4, do Código Eleitoral, cujo
teor é o seguinte: "Os embargos de declaração suspendem o prazo
para a interposição de outros recursos, salvo se manifestamonto
protelat&ios e assim declarados na decisão que os rejeitar".
Do exposto, tendo em vista a matéria em exame ter sido
devidamente enfrentada por este Regional, sem qualquer omissão,
obscuridade, dúvida ou contradição, VOTO polo conhecimento dos
presentes embargos, mas para negarlhes provimento, aplicando-se
ao embargante a sanção prevista no art. 275, § 40, do Código
Eleitoral.

fl

(sem gritos no original)

Além disso, assinalo que o Recorrente não se desincumbiu do
ônus de demonstrar a ocorrência de divergência jurisprudencial entre o

decisum e julgados de outros tribunais regionais eleitorais, pois limitou-se a
transcrever ementas e trechos de acórdãos. É assente a jurisprudência deste

Tribunal de que, para a configuração do dissídio, não basta a transcrição das
ementas ou excortos de julgados alçaoos a paradigmas; é necessário o
cotejo analitico, demonstrando, com clareza suficiente, as circunRtâncias
táticas que identificam ou assemelham os casos em confronto.t/
/
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Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2008. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL, wLoRac
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. FUNDAMENTO
NÃO ATACADO AFRONTA A LEI (ART, 41-A DA LEI N° 9.504/97). R
27
REEXAME DE PROVA (ENUNCIADOS 7 DO STJ E 279 DO STF),
INVIABILIDADE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO AFASTADO.
DESPROVIDO
1

Subsiste o fundamento de ausência de nulidade do processo por
falta de citação do partido para integrar a relação processual,
porquanto não infirmado nas razões do agravo interno.
2.. A necessidado de flexibilizar a apIcação do enunciado 7 do STJ
e 279 do STF, sob o pretexto da plena entrega da prestação
Jurisdicional não se consubstancia em argumento jurídico apto a
ensejar a reforma pretendida, revelando mero inconformismo com a
decisão que foi desfavoravel ao agravante,
3 A divergência lurisprudencial (artigo 276, 1, b, do Código
Eleitoral) requisita comprovação e demonstração pelo recorrente,
mediante a transcrição dos trechos dos acórdãos que a configurem,
mencionando..se as circunstâncias que identifIquem ou
assemelhem os casos confrontados; consoante a Junsprudéncia
do Superior Tribunal de Justiça, não poda tal axigõncia, em
nenhuma hipótese, ser considerada formalismo exacerbado,
4 - O julgado deve ser mantido por seu próprio fundamento diante
da ausência de argumentação relevante para alterá-lo,
Agravo interno desprovido.
(A9R-REspa n° 8723905.47/RO Rei. Ministro GILSON DIPP,
OJE 22.8.2011 sem grifos no original)
Portanto, relativamente á desaprovação das contas partkiárias,
decidiu corretamente a Corte Eleitoral piauiense,
Ocorre que, analisando a natureza o a extensão das falhas
encontradas entendo que não se justifica a condenação tal como fixada, A
penalidade foi exacerbada e contrariou o disposto no § 30 do artigo 37 da Lei
n° 9.096/95, in verbjs
Art. 37. f ... j
§ 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
pelo período de 1 (um) mês de forma proporcioflf e razoável,
a 12 (doze) meses, ou por meio do
desconto do valor a ser repassado da importância apontada corno
irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a
prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal/'
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competente, apos 5 (cinco) anos de sua apresentação. (Incluído pela
Lei n' 12.034, de 2009)

(sem grifo no original)
O prazo de suspensão deve tomar por baliza dois critérios:
a) a proporção matemática entro a quantia considerada irregular e o total dos
recursos envolvidos e b) a gravidade dos erros, falhas ou equívocos
identificados nas contas do partido político.
Quanto ao pnmeiro critério, considerando que a pena máxima de
suspensão das cotas é de doze meses e que o volume financeiro considerado
irregular gira em torno de 10% (dez por cento), teríamos a aplicação, em
números inteiros arredondados, da suspensão das cotas por um mês.
No segundo ponto, verifica-se que a agremiação partidária
movimentou cerca de R$ 72.000,00 (setenta o dois mil reais) - ou 7,88% do
total da movimentação * em desacordo com o artigo 10 da ResTSE
n° 21.841/2004, além da irregularidade na comprovação de uma despesa de
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), situação que intensifica a reprovabilidade da
conduta o conduz ao acréscimo de mais uma cota de suspensão.
Desta forma, a penalidade de dois meses de suspensão do
repasse das cotas do Fundo Partidário atende ao comendo legal e reprime a
conduta irregular na exata medida das irregularidades encontradas.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
especial para reduzir para dois meses a penalidade de suspensão do repasse
das cotas do Fundo Partidário,
Publiquo.se.

/

Intimem-se,
Brasilia, 12 de agoéto de 2014.

MINSTALAURITA VA
IRELATORA

PODER J D1CIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DC) PIAUÍ
SECRETARIA JUDICIÁRIA
Praça Dcs. Edgard Nogueira, S/N Teresina ~ P1
CEP. 64.000-920 - FONE: (086) 2107-9700 RAMAL 9895

iNTIMAÇÃO N 221/2015-COSAP/SJ
Prestação de Contas a° 72-60.2012.6.18.00(X), Classe 25
Relator: Dr. João Gabriel Furtado Baptista

INTIMAÇÃO

De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Edvaido Pereira de
Moura. Presidente do TRE-PI, INTIMAMOS Vssa Senhoria para cumprir a decisão contjda
no Acórdão n° 7260, de 2/9/2013, referente ao processo em epigrafe, no qual este Tribunal
desaprovou a prestação de contas anual, referente ao exercício de 2011, do PARTIDo DOS
TRABALHADORES - PT e suspendeu o recebimento de cotas do fundo partidário, pelo
período de 06 (seis) meses, nos termos do art, 37, § 3', da Lei n" 9.0995.
Por oportuno, informamos que o mencionado acórdão foi publicado no
DJE n" 169, página 3, de 10/9/2013, com trânsito em julgado em 22/5/2015.
SECRETARIA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PIAUÍ, em Teresina, 9 de julho de 2015.

HE1*AË LIMA X4VIER
Secretár.a Judiciária —7RFJPI

A Sua Senhoria o Senhor
Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores -- P1

SCS, Q. 2, BI. C. n' 256, 1° andar, Ed. Toufic - Asa Sul
70302-000 - Brasília-DE

Anexo: Acórdão TRE-PI n° 7260
4

Pubticadoem 10 lOS /2013
no Diáno de Justiça Eletrônico do
TRE/PI n.11 1
pág . __
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ACÓRDÃO

CLASSE 25. ORIGEM:
PRESTAÇÃO DE CONTAS NQ 72-60.2012.6.18.0000
TERESINA-PI. RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011 - PARTIDO POLÍTICO - ÕRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL PEDIDO DE
APROVAÇÃO
Requerente: Partido dos Trabalhadores PT, Diretório Estadual do Piauí, por seu
representa nte
Advogados: Drs. Alexandre de Castro Nogueira, Germano Tavares Pedrosa e SUva
e outros
Relator: Dr. João Gabnel Furtado 8aptista
Prestaçao de contas anuai do Partido dos
Trabalhadores PT. Exercício financeiro de 2011.
Pagamento de várias despesas sem a emissão de
cheque nominal ou transferência eletrônica
identificada para cada gasto. Ausência de notas
fisaís de despesas realizadas. Impossibilidade de
aplicação dos princípos da razoabilidade,
nsignifcância.
proporcionalidade, boa fé ou
irregularidades.
Expressivo
valor
das
Desaprovação. Aplicação proporcional da sanção
prevista no § 3 da art. 37 de Lei nQ 9.096/1995.
Suspensão do repasse de cotas do fundo partidário
pelo período de 6 (seis) meses.
A C O R O A M os Juí7es do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do
Piauí, à unanimidade, nos termos do voto do relator e em consonância com o
parecer ministerial exarado às fis. 1.486/1.489 dos autos, desaprovar a prestação
decontas anua, referente ao exercício de 2011. do PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT e suspender o recebimento de cotas do funda partidário,
peio período de 06 (seis) meses, nos termos do art. 37, § 3, da Lei nQ 9.096195.
Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, em
Teresina. 2 de setembro de 2013.

DES. JOSEIBAMAR OUVI

Presidente substituto
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Processo n° 72-60.2012618.0000

DR. JOÃO GABR?L

BAPTISTA

Relator

/
-1curador ReqonaI Eleitoral sibstitute

wI1

-
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Processo n 72-602012.6.18.0000
RE LATÕR1O

O JUIZ JOÃO GABRIEL FURTADO BAPTISTA (RELATOR): Senhor Presidente,
Senhores Juízes, Senhor Procurador Regional Eleitoral, Senhores advogados e
demais pessoas,
Trata-se de prestação de contas anual, referente ao exercido de 2011,
apresentada pelo Partido dos Trabalhadores
PT, Diretório Estadual/PI, por
intermédio de seu representante legal, com fundamentoria Lei ri. 9504/97 e
Resolução TSE n. 21.841/2004.

W

Ás fis.
requerente.

214,

consta prestação de contas apresentada pelo Partido

A referida agremiação está regularmente representada por seu Presidente.
Os advogados signatários das manifestações juntadas aos autos possuem
instrumento de mandato à fI. 19.
A COClA, às fs, 13/13v, apresentou relatório de diligências.
Devidarnente intimado (fI. 15) a apresentar documentos e/ou manifestação
sobre os itens enumerados no parecer de diligências, a agremiação requereu
dUação do prazo.
Concedida a prorrogação do prazo solicitado, o Partido apresentou
documentos às fls. 24151 e 5 7/1.408A.
Em seguda, o partido foI intimado (fi. 1.416) para apresentar
esclarecimentos sobre as falhas enumeradas no segundo parecer de diligências
(fis. 1.412/142-v). A agremiação requereu prorrogação do prazo (1. 1.420, pleito
que foi concedido (fi. 1.422).
O partido apresentou esclarecimentos e juntou documentos às fls.
1426/1.468,
A COCIA, no relatório final de fls. 1.472í1.474, apontou as seguintes falhas:
a) pagamento de várias despesas através do nesmo cheque, não havendo,
consequentemente, a emissão de cheque nominal ou transferência eletrônica
identificada para cada gasto; e b) ausência de nota fiscal das despesas
realizadas, apresentação apenas de recibo.
Wovamentenotifícado (fI. 1478), desta feita com prazo de 72 (setenta e
duas) horas, o partido manifestou-se às fls. 1480/1.482.
Provocado, o Procurador Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das
contas, por entender que 'As irregularidade constatadas prejudicam a
transparência da movimentação financeira da agremiação`, (fls. 1.486/1.489).
É o que havia a relatar.

r r'
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Processo no 72-60.20126,18,0000
VOTO
O JUIZ joÃo GABRIEL FURTADO BAPTISTA (RELATOR): Senhor Presidente, o
presente feito traz à apreciação deste Tribunal Prestação de Contas AnuaL
referente exercício 2011, apresentada pelo Partido dos Trabalhadores - PT,
Diretôro Estadual/PI.
Após a análise das referidas contas, a Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria apontou as seguintes irregularidades: aI pagamento de várias despesas
através do mesmo cheque, não havendo, consequentemente, a emissão de
cheque nornjrial ou transferência eletrônica identificada para cada gasto; e b)
ausência de nota fiscal das despesas realizadas, apresentação apenas de recibo.
Quanto à primeira falha, verifico que, de fato, a agremiação partidária
realizou despesas no valor,de 1131.850.32Lç,nto e trinta ummoftgç
e cinquenta reais e trintaØj centavosj
transferência eletrônica identificada, o que configura urna irregularidade que
contraria o disposto no art 10 da Resolução TSE ng 21.841/2004. Vejam;
Art, 10. As despesas partidár ias devem ser realizadas por cheques nominativos ou
por créd;to bancário identificado, à exceção daquelas cujos valores estejam
s.tuados abaixo do teto fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral, as quifis podem ser
realizadas em dinheiro, observado, em qualquer caso, o trãnsito prévio desses
recursos em conta bancária.

Corno justificatva para a citada irreguiaridade, o partido requerente alega
que a falha decorreu da ausência de regulamentação pelo TSE do que sejam
despesas de pequena monta", ressaltando, aínda, que "O Partido dos
Trabaihadoreç tem limite de cheque mensal e o pagamento de toda e qualquer
despesa de valor oequeno, fa2, com que seja extrapolado o limite de cheque por
mes'
Malgrado o alegado, a quantia em apreço esta longe de ser consídérada
insignificante, pois o montante irregular (P3 131850,32) é proporcionalmerite
relevante na medida em que corresponde a mais de 17% do valor gasto no
exercício de referência (P3 756.422,63), Assim, afasto a aplicação do princípio da
insignificância, proporcionalidade ou razoabHidade ao presente caso.
Com efeito, nem mesmo a ignorância da Lei admite a escusa do seu
cumprimento (LlrlD8, art. 3), quanto mais problemas de ordem técnica ou
operacionai do partido, qual seja, número de cheques disponibilizados pelo banco
ao partido.
Quanto á segunca falha,' observo que o partido
fí,çj.ie1erentegespess cQm hospgda im e ajxílio
ro valor de
P3 30,00 ltrinta reais> e P3 200,00 (duzentos reais) respectívarnente, 1
Sobre o terna, a Resolução TSE ng 21.841/2004 dispõe que:
»
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1
A't, 99 A comprovação das despesas deve ser rezada pelos documentos abaxv
ndicados, orgnas ou cópias autenticadas, emibdos em nome do partido poftico,
sem emendas ou rasuras, referentes ao exercício em exame e discrirrmados por
natureza do serviço prestada ou do matenal adqurido:
- documentos fiscais emitidas segundo a legislação vigente, quando se tratar de
bens e serviços adquindos de pessoa físca ou jurídica; e
11 - recibos, contendo nome legível, endereço, CPF ou CPJ do emitente, natureza
do serviço prestado, data de emissão e valor, caso a teg:slaçãa competente
dispense a emissão de dxumento fiscal,

Desse modo, resta configurada a inobserváricia do preceito legal acima,
fato que compromete a confiabilidade das contas
Por fim, descabe a aplicação dos princípios da razoabihdade,
proporcionalidade, boa-fé ou insignificância na espécie, diante do expressivo
valor das irregutáridades, que totalizam R 132.080,32 (cento e trinta e dois mil
e oitenta reas e trinta e dots centavos, valor que supera 17% dos recursos
gastos no exercício de 2011.
Entendo, portanto, pela desaprovação das contas apresentadas pelo
Partida das Írabalhadores PT Diretor o Estadual,Pl referentes ao exerctco de
2011.
Além disso, mpõese a aplicação da sanção previSta no caputdo art. 37 da
Lei n. 9 096/95, lo verbis:

"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação totai ou parcal
implica a suspensão de novas cotas co Funda Partidano e sujeita os responsáveis
ás penas da lei,

1...)
§ 3Q A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo PrtidOnO, por

desaprovação total ou parcial da prestação de contas de partido, deverá ser
aptcada de forma pmoporaonat e razoavel, pelo período de 1 (urni rnés a 12 (doze)
mses, ou por meio dc desconto, do valor a ser repaçsado, da mportãnca
apontada como irregular, não podendo ser apiicada a sanção de suspensão, caso
a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal cornpecnte, após 5
(cmco) anos de sua apresentação

Assim, aplico o critério da proporcionalidade e, cDnsiderando a grande
quantidade de falhas evidenciadas (conforme elencadas pela COCIA e
individualmente analisadas neste veto), bem como tendo em vista o montante
irregular (P,$ 132.080,32), entendo por imperiosa a suspensão das catas do fcnda
partidário acima do período minimo estabetecdo no artigo da Resolução acima
citada
ç
Portanto, seguindo a lnha de entendimento firmado por ostaCorte em
caso semelhante (Acórdão TRE/P1 n9 51687, Relator: Dr, Sandro Heno Soares
&'í\
,,
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Sanbago, julgado na Sessâo de 16/07/2013), entendo pela suspensão de novas
cotas do Fundo Partidáno ao Partido dos Trabalhadores,
pelo período de 6 (seis)
meses.
A par do exposto, como tats falhas comprometem a regularidade da
prestação de contas anua!, referente ao exercício de 2011, do Partido dos
TrabaIhadØrespT, Diretório Estaduaí/P!, VOTO, em consonância com
o parecer
mirnstenai, pela sua
suspendendo o recebimento de cotas do
fundo partidário pelo período de 6 (seis) meses, nos termos do art. 37, § 39, da
Lei ii 9096195,

como voto, Sr, Presidente.

1
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2012, PARTIDO POH11CO, AUSËNCIA DE EXTRATOS
BANCÁRIOS E NOME DO PARTIDO. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE RECEITA FINANCEIRA,
IRREGULARIDADES NÃO SANADAS. INOBSERVÁNCIA DE DISPOS1ÇÕES DA RESOLUÇÃO TSE N
23376/2012. COMPROMETIME'Iio )A REGULARIDADE DAS CONTAS. DESAPROVAÇÃO APUCAÇÃO
PROPORCIONAL DA SÂNÇÃO PREVISTA NO § 3 DO ART. 37 DA LE NO 9.096/15, SUSPENSÃO oo
REPASSE DE COTAS DO FUNDO PART;DMIO PELO PERl000 DE 6 (SEIS) MESES Com fukro no art.
30, 1H, da Lei n 9504/97, dc o art, 5 1, II, ua Resoluçao TSE n 23 376/2012 desaprovase
orestaço de contas de Partido eivaa de vícios que comprometem a ccntabihdade dos daeos e a
rearoade das contas apresentadas Coflts desaprovadas. Suspeeso do repasse de cotas do
fundo patorio de fotrra proporconal M i r, eçuianoades pelo oeríodo de 6 (ses) meses.
-
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Processo r 72-602012.6.18.0000
EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS NQ 72.60.2012.6.18.0000 - CLASSE 25, ORIGEM:
TERESINA-PI. RESUMO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011 PARTIDO POLÍTICO - ÕRGÃO DE DIREÇÃO REGIONAL PEDIDO DE
APROVAÇÃO
Requerente: Partido dos Trabainadores - PT, Diretório Estadual do Piauí, por seu
representante
Advogados: Drs. Alexandre de Castro Nogueira: Germano Tavares Pedrosa e Silva
e outros
Relator: Or. joão Gabriel Furtado Baptista

Decisão: RESOLVEU o TribunaL à unanimidade, nos termos do voto do relator e
em consonância com o parecer ministerial exarado às fis. 1.48611489 dos autos,
desaprovar a prestação de contas anua, referente ao exercício de 2011, do
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT e suspender o recebimento de cotas do
fundo partidário, pelo período de 06 (seis) meses, nos termos do art 37, § 3, da
Lei nQ 9.096/95.
Presidência do Excetentissimo.Senhor Desembargador josé Ribamar Ohveira
Tornaram parte no julgamento os Excelentíssimos Senhores Juízes Doutores
Sandro Helano Soares Saniago, Vaiter Ferr&ra de Alencar Pires Rebeio, Agrímar
Rodrigues de Araúo e Dioclécio Sonsa da Silva. Presente o Procurador Regional
Eleitoral substituto. Doutor Kelston Pinheiro Lages. Ausência ocasional e
justifcada do Desembargador Harado Oliveira Rnem,
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DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS DIRETÓRIOS ESTADUAIS
DIREÇÃO ESTADUAL

CNPJ N°

janhiS
27/01/2016

01 ACRE
02 ALAGOAS
03. AMAPA

34606 559/0001-10

980979

24.472 130/0001-62

0.00
14.490,75
16 571.17

0.00
14 488,33
4,1 529,38

0/95
OS 101/0001-48

04 AMAZONAS
105 BAHIA

13 477.30210001-05

CEARA

07,044.52210001-34

41536,29
4517

01 633 890/0001-31

21852.66

7 DISTRITO FEDERAL
08, ESPIR/TO SANTO
09GOIÁS

(ediS
25/02/2015
9808.15

153 334/0001.56

27,432848/0001-46
376,365/0001-03

0,001
0,001
19171

16 568.41
45 169,52
23.848,69

mar/is

abrhiS

26/03/2016
9813.751
0,00 j

1 4.495,601
1 6.577.87 !
41 553 08!
45 195,31J
23,862,31 !

O

2410422015
9815.38

17 PERNAMBUCO
18 PIAUI
9 RIO DEJANEIRO
0ROGRANDEDO NORTE
RIO GRANDE DO SUL
7ROND5NIA
1 RORAIMA
4 SANTA CA1ARINA
5 SÃO PAULO
6 SERGIPE
27 TOCANTINS

8 089633/0001-20
7473.085/0001-74
8020899/0001-23
09097 452/000299

34268.64

18 131.
50378

9,66
18 128,47
50,369,12

48837.51
18.l38 82

0,00

0.00

50396,46
12935.65

91 340.083/0001-13
928495/000174

0,00
i õ aso,00

0,00
1064619

0,00
10854 38

830 037/0001-00
79305 90810001-88

23852,66

0.866.82/0001.83
i5615 958/0001-64
459308/11001-25

0.00
16.571
14490.

TOTAL

7729.

w

116.411

7728,07
23848.69
133 1153.02
16568,41

,

773248
23882.31

237.381.99

50.355.39
51584,88

5D 033,31
57216.

0,00
57215,55

554.981.31
691 876.37
1 447 384 ,00

604.970.67,

147 146,18
160.043.86

319 413,681

83058.80

82 971.07

84 500,29

0.00

0,00

0,00

0,00
0,00
256.730,44 _ 65758,

0.00
66688,44

0.
57917,

66642,66

0,00

0.00
0.00
205613.53 _ 84.869.

0.00

O
84722.

0,00

84780,25
265 698,41
119 164.

O,
86.342,
270.595,

255 536.
109.072,

88 398.6
113727,
169 811.

90027,87
88337,
115523.
113649,
172941,54 -. 169.695.

"õ.

0,00
175064,06
44933,28:

23.866 Z8
0,0

O
76370

25423.25
32.707.69

39258,44

57642.53

O
76383
34254

34249.1

39.258.44

14448324
157 147,52

.788258/0001-53

25408,75

39.511,06

157 313.66

12 MATO GROSSO DO SUL
13 MINAS GERAIS
14 PANA

32589.04

28/12/2015
33871,00

144636.00

0,00

25412.

50.405.80

34.099,74

dezI15

2 7/11/2015
33.871.00

221 906.411

0,00

32.5946
48,817.

----ZO.279,156

ou-VIS

556 217 02!

0,00
24382,62 _ 24.3
76414,31
764

606 501/0001-28

34752,08

39550.72

novhlS

27/10/2015
34.089,08

16 580,6
41 S6I).00
45,202,82

19.179,45 _ l9 1

75 719,740/0001-81

sei/IS
2510912015

51.33A,82
58.704.

O

I5PARAJBA

34 159,25

ago/15
26/08/2015

194 047.17!

19.168

10, PARARA

f

juIh16
2810712015
34123.17

14499,02

O

647 535/0001.32
235 570/0001-14

0.00

30/06/2015
0,0
50.459.11
57703.

.877_993/0001-54

7362584/11004-63

jun/15

J

131,363.96

0.00

11, MATO GROSSO

10.MARANHÃO

maih15
26/0512016

-.

1 022.858,97

265 979.

34 27

458.709,77

118280

25.4274

340 338,08
437,815,36

88492.
113847,4

653 724.30

169991.

242 800.82
6741118,721

53 136.76
175424.60

1 09083811

45025.82

334 214,371
145 293,57

0,00
37.781,44

32 713
48.545,
18.141
30406
12537 81
0.00
10856,19
7733.77

14488,37

1 35730 42
16577,86
14.496,59

23.870,28
135 753,02
15580.
14,499,

665.741,161

703.439351

703.560,52

103.504,73!
22SO92,38

f

26914,

3 280340,77

177 380,09
672.792,57

221 90635
194047 12

5770347
50.459,10

8.934.582,31

2.743.168,66

-

0.0
175239,33
44S78,26
0.00
37 741,53
26885,44
82571,07
471,945.10
67842,53

121.350,

0,0
178469,

-

50,371.21
579/3
344 384,07
157.039,65
82,914,12

000

000

156990,34

'55986,20

82.8885

82357.92

155986,20
82357,92

0,00
0,00

175,119,

45 807

44,947,39

0.001
38437

0,00
3)715

27,381,98

26 867,99
0.00

0,00
480 643,41

14433874

58704,92

471621,16
57,602,96

50.405,80

51.334,82

50371,21

2,422.393,48

2.382.53969

64.399,80
0,00

0.00

409.57631

1 886 2227

-

095.891 > 83
64_399 ,80
0,00
601440,36
00

84.695,46 _ 84.153.7
265432,67
263.734.9

263.734,91

119.035,53

118214,3

118274,15

88310.73
113.613,41

87745.3

87745.35
112886,7

1 355 053.4

168.55

2038.230.5

0.
173 944,

378.4782
2 103.376,6
449,941 o

169.641,95

112886,77
058 556.89
0,00
173.944,32

84.153,73

44.645,87

44 645,87

0,00
3770379
26869,56

0,00
3746
26687,76

0,
37462

82 888,09
471 473,08
57.584,88

82,357,92
468.457,46
5721

50355,39

50,033,31

25.687,76
82.157, 2
718A57,45
57.216.
50033.

2.331.816766 2.353.349,00 2.194.881,07 2459.247,46

LOCAL: BrasiI,a, iSde Abril 2016

MãrCiO Cosia Slac68o
SeCfla de FIn,e PlanejameMo

iJ
A64Ogde

TOTAL

848_101 O
3 189 146 ,14
1.430.1995
1 051 03798

334.214.37
453,007,12
322 714 > 77
828,481,41
5442 867,45
691 876,29
605 014,72
28.430.89574
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Assunto/Ref.: Comunica decisão. Suspens
Fundo Partidário
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 276-80.2010.6.25.0000

.

PARTIDO DOS TRABALHADORES
RUI GOETHE DA COSTA FALCÃO
Presidente Nacic'a

beri ior a)

rs:en

Comunicamos para os devidos fins, que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe, em Sessão realizada no dia 06/09/2012, decidiu DESAPROVAR as contas do
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT (DIRETÓRIO REGIONAL EM SERGIPE), referente
ao exercício financeiro de 2009
Destarte, segue anexa, copia do

v.

Acórdão 100012012, para que esse Orgão de

Direção Nacional adote, sob as penas da lei, as providências necessárias a fim de viabilizar a
imediata suspensão, com perda de novas cotas do fundo partidário destinadas ao respectivo
diretório regional pelo período de 2 (dois) meses, a contar do trânsito em julgado da decisão 18/08/2014 -, com supedâneo nos arts 37, § 3, da Lei n° 9.096/95. e 28, IV. da Resolução
. TSE no 21 .841/04.
Por fim, e nos termos da Resolução TRESE 129:2010, apõs o término do periodo
de suspensão, Vossa Senhoria deve, no prazo de 30 (trinta) dias, comunicar a esta Corte o
integral cumprimento da decisão.
Atenciosamente,
MARCOS VIN
Secretário Judiciário

Centro Adm,rjs1ít:vo ovemador ugsto ranco, Vanante 2 Lote 7 Bairro Amenc
,7921D€-h63 -F.x 792106-8622

AracuJSE 49081-000

j

Poar tucician.o
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ínteressado(a)(s): PARTIDO DOS TRABALHADORES - °T DIRETÕRIO REGIONAL)

.
.

-

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTiDO DOS TRAALHADORES.
EXERCICIO FINANCERO DE 2009. IMPROPRIEDADES DETECTADAS
DILIGÊNCIAS. PERMANÊNCIA DE FALHAS. CONTAS NÃO REFLETEM AS
'EXIGÊNCIAS LEGAIS. DESAPROVAÇÃO
Não saradas as irreguiandades apontadas, apesar das oporunidades
concedidas, impõe-se a cesaprovação da prestação de contas, referente ao
exercicio financeiro de 2009.
Imposição da sançáo prevista no § 30 do ari. 37 da Lei n° 9.09611995, tom
a suspensão, com perda,. das cotas do Fundo Partidàro a que te'ia IUS o
Diretório Regional do Partdo'dos Trabalhacores PT, pelo período de 10
dezyrneses, a contar do trânsito em julgado da presente decisão.
Determinação de recolhimento, pelo Diietóno Regional, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar dotrànsitp em julgado da decisão, da quana de R$
193.026,30 (cento .e noventa e três mil, vinte e seis reais e tr;nta centavos),
e!tiva aos créditos de origem não identificada e à aplicação irregular de
valores onundos do Funoo Partidário, err obediência aos ártgos 60 e 34 da
ResoIúção-TSE n°21.841/2004.
Encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral,
consoante previsão dos artigos 37, da Lei 9.096/1995, e 33, da ResoluçãoTSE n° 21.841/2004.
5 Prestação de contas desaprovada.
Sob a presidência do(a) Excelentissimo(a) Desembargador(a) MARIA APARECIDA

.

SANTOS GAMA DA SILVA, ACORDAM Õs Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por
unanimidade, DESAPROVAR APRESTAÇÃO DE CONTAS,

-.

Aracaju(SE), 06 de setembro de 2012

DESA. MARIL MAYNARD SALGADO DE CARVALHO RELATOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS N 276.80.2010.6.25.0000 - CLASSE 25
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RELATÓRIO:
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.t

A DESA. MARILZA MAYWARD SALGADO DE CARVALHO (Relatora):

/

Versa o presente feito sobre a presação de contas do Diretório Regional do Prtido

a

dos Trabalhadores - P-T, referente ao exercício financeiro de 2009 (fis. 2i305).
Publicado o balanço patrrnonial (fi. 307), transcorreu in albís o prazo processual para
impugnação (fi. 309).

Relatório de Exame ae Prestação de Contas, a Unidade Técnica deste. Tribunal

detectou impropriedades nas peças contábeis (9s. 316/322)
À ff325, despactio determinando a inbmaçáo doPresidente do Diretório Regional para
.#.

sanear as irnpropriedades apontadas pela Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidánas
(SECEP).
O partido interessado prestou esclarecimentos e acostou documentação, âs fis
3301796.
Detêrminação à 11. 805 para desentranhamento de documentação à fis. 799/804, em
déorrência de apresen:ação intempestiva.
Encarriihados os autos à SECEP para prnissão de parecer conclusivo, a Unidade
Técnica deste Tribunal opinou pela desaprovação das cortas, com fulcro no art. 24, inciso III, aUriea

01

a", da Resoluçào-TS n° 21.841/2004 (fis. 808/809v).
À fi. 812, em atenção ao conando normativo do an 24, §11. dá refeda resoluão,
determinei a intiração do Presidente do Grémio Politico para se pronunciar, no pra2o de 72 (seténtae
duas) horas, sobre o parecer técnico. .
Intimado sobre o teor do parecer, o Diretório Regional apresentou manifestação e
documentos pei'tirentesàs fis. 814/827 e 831/925
Em novo parecer conclusivo, a Seção de Exame de Contas Eleitorais e Parlidánas
$

manteve a 6piniâo pela desaprovação das contas (. 929/931). .

Encaminhados os autos para o Õrgão Ministerial, que vislumbrou não atendidas as
exigências legais, e manifestou-se pela cesaprovação das contas (fis, 934/940)
Reqoeri inclusào do processo em pauta de julgamento, com publicação.

ÉoreIat: . /_._

a

'
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VOTO.

ADEA' MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO (Relatora):

Trata-se de Prestação de Contas apresentada pelo Diretório Regional do Partido dos
.

Trabalhadores -PT, referente ao exercicio financeiro de 2009.

A Seção de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal. - quando da

4.

análise inicial da documentação apresentada pelo interessado, apontou a ocorrência de
mpropriedaoes (9s. 3161322)
Instado a regularizá-las. o PT apresentou esclarecimentos e documentação às fis
3301796,814/827e8311925

.

-

Todavia, examinando os documentos tazidos aos autos pelo partido interessado, a
Unidadé Técnica, em sua mar.estação derrádeira, às fts.929/931 manteve o opinamento pela
desaprovação das contas, diante da pe'manència das irregularidades a seguir elencadas, in verbis:
1 - Não houve manifestação do partido sobre a falha relatada no
no qLal foi exposto que no concernente à aquisição de um ventilador (R$
117,00) com recursos do Fundo Partidâro, não foi apresentado, dentre os
documentos às fis 350/351, o cheque nominal ou crédito bancário dentiticado, correspondente a esse acréscimo patrimonial, impossibilitando o
estabelecimento oa relação entre a saida do recurso da conta do Fundo
- Partidáno e o benefictàno deste pagamento, contranando o disposto no art
1
10 da Resolução TSE 21.84112004;
2 - Quanto ao "item 2.3.1", o partido afirmou as fis. 81 ue as passagens
às fis. 517/518, destinaram-se ao transporte de funcionânos para reunião. em
São Paulo, com-a Dreção Naciorat do Partido dos 'rabahadores, no
entanto, não apresentou a documentação cornprobatária. Logo, permanece a
impossibilidade de estabe'ecimento de conexão entre a despesa às fis.
517/518 (Passagens e Conduções - R$ 1.208,01 - Fundo artidãrio) e as
. destinações previstas no art. 80 da Resolução TSE 21.64112004,
3 -. Foram apresentados às fis. 883/900 os cheques nominais
correspondentes aos documentos constantes às fs. 525/566 ('fitem 2.4). 4o
etanto, foi verificado que o cheque n.° 47221 (. 893), indicado peló partido
(fis. 817 e 883) para o pagamento da cespesa referente ao recibo à fi 537,
foi emitido nominalmente a favorecido diferente do prestador de serviço,
contranando o art 10 da Resolução TSE 21.841/2Q04. Logo, ficou
prejudicada a comprovação dessa despesa, realizada com recursos
Fundo Partidâro. no va!or de R$ 100.00 (cem reais);
4 - Permanece a falha descrita no "item 2.4.1", visto que para as despegas
- com serviços de consultaria juridica (R$ 9.255,00 - fts 538/545 - -F.indo
Partidário), os recibos não são documentos hábes, e sim "notas fiscais de
-

- -

,

.

-

.

•

-
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preStaÇO de serVÇO uma veZ queO C&tào das abvidades o dia 23 de
rel%ZadOS
796 dvogado) tem comO data para o
setembrO de 2010, porém os srvtÇO' prestados ao partido
to'am
xerCClO de 2009). Fato que
durante o ano de 2009' (PrestaÇâO de ContaSTSE
do 21,841/2004 (a 128 e 131.
90
no art. da ResOlU0 Mun;Cip3
contraria 0 5poSt0
CgOTU0
.,flOmIflais
OS ct'ieqUes
inciSO X da Lei 1 547/89 do
("item 2.S" No
5 - Foram apresentados s ls 9011907
aos documê0s constantes47202
W. fls. 47324
580/604
e 47273 (fis. 902.
con'espfldeflt
que os eqUeS n. e'901) respeCtiVamte para o
veCad0
entanto. oi
905 e 906'). ndcadOS pelo partido (fis. 817
pagamento das despesas referentes aos reciboS e notas fiscais às tis. 582
687 e 588. tbrarn emitidos nomiflaente a favorecidos diferentes dos.
- prestadO165 de serviçOS cortradando o prov8çâO
art. 10 dadessaS
eS6lUÇâ0
TSE
despesas
m
21.84112004 Logo ficou preiudiCada a
realizadas com recursOS do Fundo padá0, no montante de R$ 830,00
cteque5 nOtTWflaS
/922 OS
(0 toCent0s e trinta reaiS
(9tem 6"). No
6 - Foram apresentados às ís. 908
aos documentos constantes às Is. 6581691
47241,
3preSefltação do chequé n.°
correSPO
ent3itO,
fopartidO
verificado
inccad0 eo
(Os.ue
818restou
e 908)apara o pagamert0 da despesa referente
ao recibo e rota Oscal à ti 688, contrariandO o art.10 da ResoluçãO TSE
21.841/2004 Portanto ficou preÇudiCad8 a comPÍOVa0 dessa despesa
reazad com recursoS do Fundo PartidaÍO. no valor de R$ 390,00 (trezentos
(Item 2.6)
e7 noventa
- Ainda, reais);
em relaçãO aos cieqUeS apresentados às fis. 908/922
47306 (ti. 909). indicado pelo partido (tis. 818
fl.°
foi observado que
ochUe
pagamento das despesas referent aos recibos às fis
O
e660)665,
908) para
fot emitido
nominalmete a tavoreCi0o diferente dos prestadOfes cc
ResOlJÇ0 TSE 21.841/2004 Sendo
OS,
contrariando
o
ar
10
da
dessas despesas realizadas cor'
serv
Ç
R$ 1.839 05t(ufl m
assim, ficou preiudi3da a
recursOS dc fundO PartidadO, .rj montaite de
cinCO centavos);
tendo em .vista que o
oocentOS e tnnta e nove reais e
"item 3.1"
1- Perafle a faia referente ao
DemCflStrat0 de 0ntíibUiÇões Recébidas (fs. 19/44). não foi
reapreSentad0 devidamente totalizado e com os respectivos CPFÍCNPJ dos

...

representante do partjdO.
ccntrbifltes
o "item 3.21", O
No
que
diz
respeito
jncionameíito
da
arrecada°
de contrjbuiÇS
9
i
esclareceu
(Os
818/820)
Õ
i
nanceiras mediante a liaçá0d0 sistema inforrriabzado desenvolvido pela
fDireção
i
4,
NaCiOfla1 do Partdo, denominadode SACE- C0P1Ud0, para
§
mpmOVaçã0 das ongenS das cori1ribUie5 financeiras recebidas (art.
da 3esOtUÇãO TSE 21.84112004), registradas no referido sistema nos
'), ÏunPo (R$ 4.29366) e setembro (R$
2°
0
o (R$
1 37028
meseS
de
març
4.736,92) aléni dos refatôlOs emitidóS peio SACE às s. 7041722, 7261740 e
7461765 e dos exr3tOS bancários fs. 88/106, careceram de omprov3ÇãC
documental nos autOS,.aS segUiflt.eS
aosituações:
sistema de çreadaÇã0 (SACE') com
Adesão dos co'ntribUifltes
9 1toriZ3Çâ0
para débito automátiCO' nas suas contas bancadaS em favor do
PartidO dos Trabalhadores

R
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9.2 Confirmação de que os valores creditados na conta bancána do partido,
intitulados de 'crédito sace" (extrato fis. 88/106) foram Drovenientes de
débitos realizados nas contas bancárias dos coritnbuintes elencadoè nos
relatórios, constantes às fis. 7041722, 7261740 e 746(765.
10 No "Item 3.2.2", relacionad6 às Contrbuiçôes de Ouros Depósitos,
permanece sem identificação de CPF/CNPJ e nome completo, nos
comprovantes de depósitos bancários à fis. 724, 725, 743, 744. 745 (R$
580,00, R$ 1650,00 e R$ 900,00), 767 (R$ 316, R$ 50000 e R$ 50,00)768, 1
769 e 770, que totali2aram R$ 17 060,45 (dezessete mil, sessenta reais e
quarenta e cjnco centavos.
Em conclusão, de acordo com as 'informações coritidas no "itens 1 a 7"
deste parecer evidencia-se que a ausência de documentos hábeis
prejudicou a comprovação das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, no montante de R$ 13.739,06 (treze mil, setecentos e trinta e
nove reais e seis centavos), devendo o mesmo ser atualizado
monetariamente pela variação acumulada de indice específico, do mês de
ing-essó na conta do partido até o més de sua efetiva restituição aos cofres
Júbflcos.
Evidencia-se, também, que de acordo com os elementos contidos nos "itens
8 a 10".dete parecer, restou prejudicada a comprovação das ongens dos
valcres relacionados às contribuições (R$ 179.287,24 / Demonstrativos de
Receitas e Despesas, fis. 09/11), estando esse valor sujeito a recolhimento
ao Fundo Partidário, após o trânsito em julgado desta prestação de contas,
de acordo com o disposto noart. 6° da Resolução TSE 21.841/2004.
-

-

r~~

Réssalto acui a gravidade das irregularidades apontadas pela Unidade Técnica do
TREISE, reiativas á ausência de dócumentação hábil a comprovar a destração legal das despesas
realizadas com valores oriundos do Fundo Partidário (itens 1 a 7), totalizando um montante de R$
13.739,06 (treze iit, setecentos e trinta e nove reais e seis centavos), bem como a existência de
contabilização de créditos de origem não identificada, no valor de R$ 179.28724 (cento e setenta e
nove mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), Tais irregulandades repercutem
negativámente na conflabilidade ca escrituração e aphcação das verbas partidánas, sendo necessária
a exacerbação da sançâo prevista no § 30 doart. 37 da Lei n° 9.096/1995, em gradação acma.do
mínimo legal e considerados os limites da proporcionaIidae, para prestigiar as determinaçõès
normativas relacionadas à xestação de contas dos partidos e evitar a -eiteração da presente conduta
indevda.
Destarte, evidenciadas as impropriedades apontadas, não sanadas pelo interessado,
não obstante as oportunidades concedids para tal fim, impóe.se a desaprovação' das contas
apresentadas, vez que não observada a legislação de regência da matéria (Lei n° 9 096/1995 e
Resolução-SE n° 21 841/2004), com imposiçãotlas sanções pertinertes.

.

Nesse mesmo sentido, esta egrégia Corte manifestou-se sobre prestações de contas
.

-

. .
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necram 1nconsistênclas semelh tes s repÔS neste pceSsO
M.

S(fl

pRESTAÇÃO DE CONTAS. DEMCCRAS
FNANCEIRO DE 2009. IMPROPRIEDADES DETECTADAS. DIUGÉNCIAS.
Ão
PERMANÊNCIA DE FALHAS. CONTAS CUJA ANÁLISE CONTÁBIL
EFLETE AS EXIGNCIAS LEGAIS. SAPROVAÇÃO DAS CONTAS.c adeS
`IiR
1 Não sanad3s as IrregularIdades aportad5, apeSar das oportuni
ã0 da prestação de contas, referente ao
cor,cedidas impõe-Se a desaPrOVaç
exerciCio financeiro de 2009.
3° do art. 37 da Lei n° 9.09611995 com
2. Imposição da sanção prevista rc §
rio a que teria )u$ o
a suspensão, com perda das cotasdO Fundo
Partidá
DEM,
pelo período de 7 (sete)
0 retóno Regional do Partido Democratas
meses, a contar do trânsitO em 1utgadO da presente decisão.
Diretório Regional no prazo de 60
pelo
3 Dete"Iriaçlão de recolhimento
(sessenta) dias, a contar do trànsitO em 1u'gado da decisãO da quantia de
17.729, 70 (dezessete mil, setecentos e vinte e nove reais, setenta centavos)
reiativa às impropriedades com créditOS de ongern não identificada e
apcaÇãO irregular de valores onundoS do Eundo Partidário em 0bed1êrca
e 34 da ResoIuÇãO-TSE n°21 .841(2004
aos
artigos 6°
4 Encaminhamento
de cópia dos autos ao Ministério PubliCO Eleitoral,
consoante previsão dos artigos 37, da e 9096(1995, e 33, da ResoluçãOTSE n° 21.841/2004
/2012 de 17/01/2012
S. Prestação de contas desaorOvada.
249, Acôrdão n0i
(RESTAÇAO DE. CONTAS r0
Relatora DESA. MARILZA MAYNARD SALGADO DE CARVALHO
Diário de Justiça EletrõrúcC, Torro 13, Data 261012012,
PubliC3ÇãO DJE
Pnina11
-

1~

o

-

o

PARTIDOS POUTICOS. EXERCIdO FINANCEIRO. 2007. PRESTAÇÃO DE
CONTAS LEI 9096/95. .lRREGULA.R10PDES APONTADAS PELA SEÇÃO
DE EXAME DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS. SANEAMENTO
PARCIAL DAS OCORRÊNCIAS PARECER PELA 5APROVAÇÁO COM
FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO 21.841/04. FUNDO PARTIDÁRIO
MPRO VAÇÃO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
DESPESA SEM CO
RECEITA ORIGEM NÃO IDENTIFCADA RECOLHIMENTO AO
FÜNOO
REJEIÇÃO
PARTIDÁRIO COMUNICAÇÃO AO MINISTÊRIO PÚB_ICO.
'

DAS CONTAS
tocas as rreguandadeS detectadas, apesar das
1 Não sanadas
oportunidades coricedidas para tal fim impõe-Se a desaprovação das contas
21.841(04) PrecedflteS do
oartidãriaS artigo 27', III, da Resolução TSE n°
t.
TSE.
2. Recursos de origem não identificada canirafla o disposto no artigo 33,
da Lei n° 9.096/95, ersejando recoIhrnett0 ao Fundo Partidáfle após
1ulgadOS todos os recursos réferenteS à prestação de contas do partido, nos
21.841/2004
'termOS do art. 60 da Res. TSE no
3 rnposiçãü da obngaÇãO de restituir ao erário a importância das despeSaS
tida coo irregular consoante dispoStO nos artigos 34 e 37 a Resolução do

TSE.
4 Encaminhamento dós autos ao Ministério Público Eleitoral, consoante
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previsão dos artigos 37 da Lei 9.096195 e 33 da referida Resokição.
5. Prestação de contas desaprovada.
(PRESTACAO DE GONTAS r° 782, Acórdão C 302/2011 de 1 3f9I2O1 1.
Relatora CLÊA MONTEIRO ALVES SCHLINJGMANN, PubIiaçãc: DJE Dário de Justiça Eletrônico, Tomo 168, Data 16/09/2011, Página 3€)

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDO POLiTICO EXERCIdO
FINANCEIRO 2008. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. DESPESAS
NÃO COMPROVADAS. DEPÓSITOS.EM CONTA BANCÁRIA, AUSENCIA
DE .IDENT1FICAÇÃO. RECEITAS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
CONTAS DESAPROVADAS. SLSPENSAO DE NOVAS COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E . DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES SEM
COMPROVAÇÃO OU IRREGULARMENTE UTILIZADOS PROVENIENTES
DO FUNDO PARTIDÁRIO.
.
Desaprova-se as contas cuaridc constatado que nouve arrecadação e
utiUzação de rec'irsos financeiros sem comprovação de sua ongem. Da
mesma forma, impõe-se a desaprovação dascontas em rázâo da utilização
de recu rsos prove nientes do fundo partidário sem a devida comprovação.
(PRESTACAO DE CONTAS no 813, Acórdão n° 287/2011 de 33/08/2011,
Relator JOSÉ ANSELMO DE 0_VEIRA, Publicação: DJE -Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 160, Data 05/09/2011, Página 11)

•

.

Anda sobre a temática, transcrevo jurisprudérici do Tribunal Superior Eleitoral:
PARTIDO POLJTICO. PT DO B. PRESTAÇÃO DE. CONTAS.
DESAPROVAÇÃO.
Urna vez não sanadas as irregularidades apontadas, após diversas
oportunidades para fazê-lo, impõe-se a desaprovação, da prestação de
contas do Partido Trabalnista do Brasil (PT do 8) referente ao exercco
financeiro de 2004.
(Petição n° 1628, Acórdão de 08/02/2011, Relator Miri. FERNANDO
GONÇALVES, Relator designado Mir. MARCELO HERIQUES RIBEIRO
DE OLIVEIRA, Pubiiação: DJE - Diário da Justiça Eletrônico, Data
04/03/2011, Página 78)
.

.
PRESTAÇÃO DE CONAS. PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
(PMN) EXERCidO FINANCEIRO DE 2004. DESAPROVAÇÃO.
Nãc sanadas as irregulandades, desaprova-se a prestação de* contas co
Partido da Mobilização Nacional (PMN) referente ao exercicto financeiro de
2004, com aIicação prporctonaI da suspensão do repasse de novas quotas
do Fundo Partidáno, rios terrros do art. 37, § 30, da Lei 9.096/95.
(TSE, Petição 1680 - São Paulo/SP, Relatoi Mm. MARCELO HENRIQUES
RIBEIRO DE OLIVEIRA, DJE de 5/1C/2010, Página 54)
PETIÃO. PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÂO (PSDC)
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2004. IRREGULARIDADES NÃO SANADAS. DESAPROVAÇÃO,
SUSPENSAO DE REPASSE DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTiDÁRIO
COMUNICAÇAOAO MINISTÉRIO PÚBLICO.
.

'' "
291

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 276.80.2010.6.25.0000 - CLASSE 25

(
r"

1 Recursos de origer, não iderificada contrar:a o disposto no art. 33. II da
[ei ri° 9.096/95 e invialpilliza a certificação do art. 50 da Resoluçâo-TSE. n° "vi
19.768/96, no podendo ser utilizado.
.2. A nãoobsérvãncia aos Pincioios Fundamentais da Contabilidade na
escrfluraçâo contâbil contraria o disposto no art 211 da Resoluçâo-TSE n°
21.84112004
3. Documentás sem indicação da natureza das despejas, tom'am-se
inidôneoS'para comprovar a aphcaçâo dos recursos do Fundo Partidário,
dificultàndo a verficação do disposto no art. 34, li:, da Lei n°9,396195.
4 Não sanadas as irregularidades apontadas, apesar das oportunidades
coricedidas, impóe-se a desaprovação .da prestação das contas do PSDC
referente ao exercício finaricewo de 2004 (art. 27, ILI, da Resolução;TSE °
21.84112004).
'
S. Suspensão das cotas do Fundo Partidário destinadas ao PSDC pelo prazo
de um ano (art. 37, caput, da Lei n°9.096195).
6: Comunicação da desaprovação das contas à Prouradoria-Geral'Eleitorat
com cópia desta decisão, para os fins do disposto no art. 28, III, da Lei n°
9.096195, após o trânsito em julgado dessa decisão.
(Pet - Petição ne, 1616 - Brasília/DE, Resolução n° 22989 de 18/12/2008,
Relator(a) Mm. FELIX FISCHER, Publicaço: DJE. - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 09/02/2009. Página 38)

L

•

#

.

Por todo-o exposto, em conformidade com o douto Parecer do Ministério Público
Eleitoral VOTO pela desapr9vação das contas do 'Diretório Regional do. Partido dos Trabalhadores
(PT), referentes ao exercio financeiro de 2009, determinando as seguintes provsdê"icias:
a) A suspenão pelo Diretório Nacional da agremiação do repasse das cotas do Fundo
Partidário a que teria jus o órgãd regiona. do PT pelo perlodo de 10 (dez) meses,,a
contar do'trárisito em iulgado da presente decisão, nostermos do art. 37, § 3°, da
Lei n° 9 096/1995, considerando a gravidaoe das irregularidades apresentadas;
o) O recolhimento integral ao erário, pelo 'Oíretório Regional, no prazo de 60 (sessenta)
dias, acontardo trânsito em julgado desta decisão, da quantia de R$ 193.026,30
(cento e noventa e três mil, vinte e seis reais e trinta centavos), relativa 'aos
créditos de ongem não identificada e à aplicação iregular de valores onundos do'
Fundo Partidário, em obediência os artigos 60 e 34 da Resoluçâo-TSE n°
21.841/04, atualizados monetariamente pela variação acumulada do IPCA, do niês,
de ingresso na conta do partido até o mês de sua efetiva restitJição aos cofres
públicos (art. 37 da Résolução TE r° 21.841/2004);
c) O cumprimento das. medidas previstas no art. 29, II, da esolução-TSE n'
21.841/2004, medÍante envio de informação ao TSE e ao'Dire:óno Nacional do
Partido, para frsde impedir a distnbuiçãc das novas cotas do Fundo Partídáio
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PRESTAÇÃO DE CONTAS w;7640.2010.8.25.0000 - CLASSE 25

-'

pelo prazo acima fixado, bem coma o encaminhamento de cópia destes at.itos o'
Miristéno Público Eleitora, para efeito de eventual responsabihzaçâo dos
-

diigentes partidários a teor dos arts. 37 da Lei n° 9.09611995, e 33, da refenda1fl

L

resolução.
voto
Aracaju (SE), 06 de agosto de 2012.

-

DESA. MAR MAYNARD SALGADO DE CARVALHO
RELATORA

•

*
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DEMONSTRATiVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUiDOS AOS DIRETÕRJOS ESTADUAIS
DIREÇÃO ESTADUAL

janh14
fev/14
mar(14
28/01/2014 1 26/02/2013
25/03/2013
1 ACRE
1575557
1j755 57.
15 755,57
2 ALAGOAS
»
26161
182616j
18.261,61
______
03
23 2736
23 273 69!
23 27369
04 AMAZONAS
26.615 08
26.615.08L 26615,08
05 BAHÍA
66711 721
66711 72L717
06 CEARÁ
200 62342
2559 5
725591
7 "biTRITO FEDERAL
3830993
38 309.93
38309,93
iÍRTO SANTO
29.956.46
29.95646
29 956,4
GOIÁS
3914528
39145,28
39145,2
MARANHAO
30791 81
30791 81
30791 81
MATO GROSSO
30.791 $1
30791.811
30.791,81
12 MATO GROSSO DO SUL
39 14528
39 145,281
39.145,28
13. MINAS GERAIS
122.67996
122679961 122 679,96
4 PARÁ
5501687
55.016,87
55016,87
5 PARAlÉiA
4081597
4681597
08159"
6 PARANÁ ___________
52510.83
52510 831
52510,83
4AMBUC0
'78406.58
'7,8
'78406,58
18.PÍAUI
12
2912112
29121,12
19 RIO DE JANEIRO
80.91262
S0912
80912,62
26 RIO GRANDE DO NORTE
20 76765
20 "67 SF 20 '6765
21 RIO GRANDE DO SUL
90101,43
9010143
90101 43
22 RONDÔNIA
174262
17.426,26
17426,26
3 RORAIMA
12414 18
12.414 18
12 4 14,18
4 SANTA CATARINA
38.309,93
3830993
38309.93
s sÃo PAULO
2179094
21790949
217909,49
26.6150
26615.08
26615.08
27 TOCANTINS
23273.69
2327369
23 27
,3 68

-

,L

TOTAL

LOCAL: BrasIlia

1.465.663,32

DATA '

1.337.599,05k 1.337599,04

abrI14
25/0412013
1576966

rnaíl14
27/05/2013
16 325,85
18922.59
24.11609
27 578,42
00
81 1854

1827794
23.294:51
26 63888
000
12062406
38 344,20
396%,57
29.98326
31 040,7
39.18031
40562.1
3081935
31 906
30.819.35
31 906,33
000
6,õõ
122.789.71
202855.92
55 066.09
57.008,2
40852481
42293,32
52 557,80J
54.411,48
7847€ 72
81 244,53
29147,17
30175,17
80985,01
83841.28
20 786 22
21 519 34
90182.04
4.668,13
17441,85
28057,01
12425 28:5
12 63,52
38 344.2O
34930.98
218 104.45J,_j 565 67
26.6 ±,
2757842
3.294,50
2
411605

--

I

1.280.843,92

1.191.369,62

jun/14
jul/14
03/0712014
24/07/2013
1575557
15755,57
1826161
18261.61
23.273.69
23 27369
2661508
26.61508
__ 000
66 '11 72
8 55915
78559 15
38 30993
38.309,
29956.46
29 956,46
39.145.28
39 145.28
30791.811
10791 81
30791,81
30791,811
39.145.28
0,001
97 138,40
122.679,96
55016,87
55016,87
40815 07
52510,83
5251083
78 406,Sà'
78.406,58
29.121.12
2912112
67835,01
8091262
_COO
O 00
67901 21
90101,43
17426,26
17426,26
12414,18
12.414,18
0,001
0,00
217909,49
0.00
26.615,08
26615.0
23.273,68
23273.69
1.117.845,07

1,066.611198

ago(1"
27/08/2013
15 7 5557
1826161
23.273.69
26.61508
6671172
7859 1
3ffi
09,93
39145,28
30791 81
45791.8
39 145.28 1
122 679,96
55.01687
4081597
52518,83
78406,58
29121,12
80.912,62
0,00
90 101 43
1742626
12414,18
000
0.00
26613,08
23273,69
1.051.655,52

set/14
26/09/2013
1575557
18.26161
23.273,69
26615,08
66711 2
78 55015
38 30993
000
39145,
30791.81
45191,
39 145,28
12267996
55 016 8'
4051597
5Z510,33
78.406,58
29121,12
80912,62
0001
90.101 43
1742626
12414.18
000
8.00
0,00
23.273,69

out/14
nov/14 1 dezi14
TOTAL
24110/2013 27(11/2013 23/12/2013
15.75557
15,755571 1575557
189 651 21
18.26161
1826161 T8 161
219.81663
23 27369
2327369
23 27369
280 14750
26.61 5,05
2661508
26 61508
320.36810
€67117
6671172
66711 72
60040548
"85591
7855915
7855915
1 097 46529
-, 39
38.30993 '1i.
461 140,07
0.0
0,00
"i5
210 .806,31
39145,28
3914528
39.145.
471 195,27
.
10791,81
30 7911
30791
37064376
45791,8
30.791,81
0,0 'jTg7
39 145,28
39 1452
0,00
313 16224
122.67996 122 679,96 12267996
1 526 903,7
5501687
51016,57
55015.87
662 243,ã1
000
00
408159
40967356
52.51013
52518
5251083
632 077,58
78 406,55
75406,58
78.j8
943787,05
29.121,12
29121,12
29 121 12
350.533,54
80912,62
80912.62 Ï62
96O874 js
0,00
O
O 00
o 66'i
90101,43
90.101,43
0,00
68356282
17426,26
1742626
1742625
219.761 4€
12414,18
12 41418
1241418
149 430.60
0,00
0,00
0,00
188 20497
0,00
0,00
300
1232 308,08
0,00
26.615,08
26 615 08
267.137,94
23273,69
23273.69
2327169
28014746

-

1.025.040,441 984.224ffli 995839,55

15104'fl5
t
Rui Goethe da Cog1aic4o
Pisedente

Marcio Co&ta Macedo
Tesourero ,

-i.
Vatffiir MoreIra dos Santos
Contador CRC n 1SPl4291(1

/

87&617,00j 13.130.908,91'

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS
SECRETARIA JUDICIÁRIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO

i
Fk

Oficio n.° 254/13 - SEIP/COD/SJI

Palmas, 29 de maio de 2013.

A Sua Senhoria o Senhor
RUI FALCÃO
Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores - PT
SCS, Q. 2, Bi. c, n° 256, 1° andar, Ed. Touflc, Asa Sul
Fone: (61) 3213.1313 /3213.1347
E-mail: juridicopt.org.br/ assejur@pt.org.br
BRASILIA - DF

Senhor Presidente,

Nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 51 da Resolução TSE n°
23.376/2012, fica Vossa Senhoria notificado de que esta Corte, ao julgar os Autos n.° 31297.2012.6.27.0000 - Prestação de Contas, decidiu, por unanimidade, desaprovar as contas
do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores - PT/TO relativas ao exercício
2012 em razão de falha grave e irremediável, bem como determinar a suspensão do repasse
de novas cotas do fundo partidário pelo período de 03 (três) meses a contar da publicação
do acórdão. Em anexo, cópias do Acórdão, Relatório e Voto.

Atenciosamente,

Regina íezy
errkos
Secretária Judiciária e Gestão da Informação

Tribunal Regional Eleitoral do TontIns
Avenida Teotônio Segurado, Quadra. 202 Norte, Conjunto 01, Lotes 1/2, CEP: 77.010-050 - Fone/Fax: (63)3216-6914

95

PODER JUDICARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEiTORAL DO TOCANTINS
GABINETE DO JUIZ ZACARIAS LEONARDO

.

PRESTAÇÃO DE CONTAS N°312-97 2012627 0000 - CLASSE 25
PROCEDÊNCIA
REÕUERENTE
REQUERIDO

RELATOR
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Palmas -. TO
.
..
.
Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria - CCIA
: Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins
: Juiz Zacarias Leonardo

RETÓRIO- .

.

.•

.

'. .

Tratam' os,p'resentes autos sobre noticia de omissão, pelo Partido
dos Trabalhadores - PT/TO, referente à arrecadação e aplicação de recursos
financeiros utilizados hacàmpanhaeleitoral de 2012, sendo que referida.gremiação
partidária apresentou em atraso temporal á docurnentçãode fis, 07/84;
.

.
.

.

A .Côordenadoria de Controle Interno e Auditoria requéreu, em
Relatôrio Preliminar Para Expedição de Diligências (fis. 8/90), esclarecimentos
quanto a inconsistências' constatadas,. de modo que a, agremiação política,
devidamente notificada, apresen'tou justificativa e documentos com a finalidade de
sapar as falhas verificadas. (fis. 95/210). e, às fis. 216/217, a CCIA elabôrou seu
relatório conclusivo.

\___. .

.

.

..

..

.

.

..

..

.
•

Notificado a manifestar-se quantc ao teor do parecer conclusivo •

supracitado, a agremiação trouxe aos ai.tos.os documentos de fis. 219/236, que
foram novamente subrnetidõs à ánálise da CCIA, sendo asseverado por .aqLiela
Coordenadoria "( ) a referida documentação trata-se de copia de parte dos
demonstrativos integrantes da prestação de contas do exercíciõ 2011, contudo
desacompanhá das de qualquer esclarecimento adicional. que a vincule à
presente prestação de conts."

..

..

. .

.

..

'. :.

Por sua vez o Douto Procurador Regional Eleitoral tambem
pela desaprovação das contas (fI 250/251)
• '.Em sie'atório.

(ti2

•

•

:•

•,

' .

•
OIflOU

VOTO
297

h
Colhe-se dos autos que o Diretorio do Partido 'dos
Trabalhadores

-

PTITO, ao apresentar suas contas alusivas a campanha

referente as Eleições 2012; o fez sem consonância com. a legislação que rege
a materia, qual seja, a Lei nQ 9 504/97 regulamentada pela Resolução TSE n
23 376/2012
Nos termos do art 38 da Resolução supra, candidatos,
inclusive a vice e a suplente, os partidos politicos e comitês financeiros
deverão prestar contas ao Tribunal Eleitoral competente ate o dia 06 de
novembro de 2012, apresentando os documentos listados no seu art 40
A CCIA ao analisar os documentos apresentados, seguindo os
procedimentos previstos na Resolução TSE n 23 376/2012 emitiu parecer
conclusivo aduzindo que as contas foramprestadas a destempo, ja que a
prestação de contas referente a 12 parcial foi entregue em 09/08/2012, for do
prazo fixado para entrega (28/07 a 02/08/2012), nos termos do art

da

Resolução TSE n2 23 376/2012 e a prestação de contas final tamber~.,o
fm-N
entregue com atraso, tendo ocorrido em 19/11/2012 fora do prazo fixado
art.38daesõluçãoTSEn23.376i2O12

\\J

Quanto a arrecadaçao de recursos, o PTITO declarou ter
arrecadado R$ 43 500,00 (quarenta e três mil e quinhentos reais) em recursos
financeiros e R$ 500,00 (quinhentos reais) de receitas estimaveis em dinheiro,
totalizando o valor de R$ 44 000,00 (quarenta e quatro mil reais) No entanto,
conforme verificado pela CCIA/TRE foi detectada a existência de dividas de
campanha junto ao fornecedor Washington Pereira Nonato, decorrentes da
não quitação de despesas com publicidade por materiais impressos, no
montante de R$ 8,810,20 (oito mrIoitocentos e dez reais e vinte centavos)

2

FiSZ5'
Ainda constatou-se doação eletuada ao PT/TO, de pessoa
jundica cujo CNPJ e da propria agremiação partidaria, conforme as fis 67 e
88 Apos notificação do partido, não houve justificativa informando se tais
recursos foram decorrentes de alienação de bens ou da, contratação de
õmpréstimos bancários.

'•

1
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Evidencia-se, conforme a linha intelectiva adotada pela CEIA,
que os recursos são provenientes de doações de pessoas fisicas e/ou
juridicas feitas ao partido, anteriormente ao periodo eleitoral, e,
posteriormente, aplicado na campanha eleitoral Desse modo, os efetivos
doadores deveriam ter sido identificados pelo prestador de contas e emitidos
os recibos eleitorais correspondentes
Quanto a aplicação dos recursos ria campanha, o total das
despesas declaradas pelo partido foi de R$ 52 572,98 (cinquenta e dois mil,
quinhentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), rqstando,
portanto, dividas de campanha, tendo em vista a arrecadação declarada
Ressalta-se que nos autos foram detectadas divergências entre \
os dados dos fornecedores constantes da prestação de contas( e as
informações contidas na base de dados da Receita Federal do Br4il, em
desacordo com o disposto nos arts 32,47 e 61 da Resolução TE 23 37612012
Por sua vez, a abertura de conta bancaria especifica
.

campanha foi feita pelo PTITO fora doprazo, em 12 de julho de 20121 em
desacordo com a legislação eleitoral E a canta não respeitou a forma
estabelecida pela Carta-Circular BACEN r10 3551/2012 (f 1 217)
Constate-se que as falhas apontadas atingem a origem dos
recursos e comprovação das respectivas despesas, sendo os vicios de
natureza grave que comprometem a regularidade, consistência e
confiabilidade das contas apresentadas pela agremiação, tornando-as
obscuras

3

1

.

.

.

.

•.
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PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL 'REGIONAL. ELEITORAL DOTOCANTINS
•.
.
ACÕRDÃO N° 31297
(08.05.2013)

.
.
..

!fOR E1LJ
.0

.

.
•
........
PRESTAÇAODE CONTAS N° 312-97.2012.6.27.0000 -CLASSE 25
Procedência
Relator
Requerente
P.R.E. .

..
. .
..
.

.

_______

:. ALMAS - TO
•.
..
.
: JUIZ ZACARIAS. LEONARDO
.
.
.
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA - CCIAfTRE-TO
ÁLVARO LOTUFO MANZANO

ELEIÇÕES 2012. PRÉSTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
ESTADUAL. DOAÇÕES RECEBIDAS. AUSÊNC!A DE RECIBOS
ELEITORAIS. DÍVIbA DE CAMPANHA. ÕONSTATAÇÃO.
. • DIVERGÊNCIA. COM A BASE DE ÕADOS DA RECEITA
. .•
FEDERAL. CÕNTA BANCÁRIA: ABERTURA EM DESACORDO..
VÍCIOS DE NATUREZA GRAVE QUE COMPROMETEM . A.
.
CONFIABILIDADE DÁS CONTAS. REJEIÇÃO QUE. SE IMPÕE.
SÜSPENSÃO DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO.

ACÓRDÃO: Decide o Tribunal .Regional Eleitoral do Êstado do Tobantins., j5ór
unanimidade, DESAPROVAR as contás do Diretório Regionai dõ Partido dos
Trabalhadores (PT/TO), referentes ao exercicio 2012, haja vista a ocorrência de
falha grave e irremediável a macular as contas ora analisadas impossibilitando o
controle efetivo dos gastos por esta Justiça especializada e com fuicro no art 37 da
Lei n° 9.096/95 dc o art. 51,.§ 41da Resolução TSE n° 23376/2012, determinar que
o referido diretorio partidario seja sancionado com a suspensão do repasse de
.
.

novas quotaè do fundo partidário

eIo período:de 03 (três) meses, a contar da

publiõaçãodesteacórdão. . .

., .

.

•. ..

.
:

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins.
Palmas - TO, 08 de maio de 2013.

•

..

:

JiIiZjÇonaro
•

\•.

. REII'ATOR
.

Cri~ DE
. PUBLiCAÇÃO.

••
.

.

•

•

CSf1fcoapubIlcaçâod,st
Acrdk ne DJE do TRE-TO, ri0
ZOISI/pág

..

______
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Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE

Pesquisa 1 Login no Push 1 Criar usuário
Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito legal.

PC N° 0000312-97.2012.6.27.0000 - Prestação de Contas UF:
TO
°
MUNICÍPIO: PALMAS - TO
N. Ori
PROTOCOLO: 627232012 - 12/11/2012 13:54
PROCESSO

TRE,
TP.EL !'9O 1E/7OL

m: 10/2012
Fk
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1

REQUERENTE: COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA - CCIA
REQUERIDO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO TOCANTINS
RELATOR(A): JUIZ ZACARIAS LEONARDO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. CAMPANHA
ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT. ELEIÇÕES 2012.
LOCALIZAÇÃO: SEBIA-SEÇÃO DE BIBLIOTECA E ARQUIVO
SE ATUAL: 18/07/2013 10:43-Arquivado no arquivo central

w

Andamento 1 Distribuição ' Despachos " Decisão ' Petições
Andamentos
Seção

Data e Hora

Todos Visualizar Imprimir

SEBIA

18/07/2013 10:43

Andamento
Arquivado no arquivo central

SEBIÁ

05/06/2013 14:58

Recebido Solicitação de Arquivamento

SEIP

03/06/2013 16:44

Solicitação de arquivamento

SEIP

29/05/2013 19:02

Recebido

CCIA

29/05/2013 13:57

Enviado para SEIP. Efetuadas as devidas anotações Para as
providências pertinentes.

CIA

29/05/2013 13:56

Recebido

SEIP

28/05/2013 13:08

Enviado para CCIA. À CCIA para anotações

SEIP

28/05/2013 13:06

Acórdão transitado em julgado em 27/05/2013

SEIP

28/05/2013 13:04

Desarquivado da seção

SEIP

21 /05/2013 18:08

Arquivado na seção

SEIP

21 /05/2013 18:07

Recebido

SEPEX

21 /05/2013 17:33

Enviado para SEIP. Autos devolvidos

SEPEX

16/05/2013 17:54

Autos remetidos AO MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
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MODELO 5
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUIDOS À DIREÇÃO ESTADUAL

UF

AC
AI.
AM
AP
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
P1
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE

janh13
Saldo em
fev/13
mar/13
31/12/2012 28/01/2013 27/02/2013 26/03/2013
9.812,58
9.834,15
9.834,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.612,33
16.612,33
0,00
14.494,87
14.526,74
14.526,74
194.128,31
41.639,45
41.548,11
41.639,45
000
0,00
45.189,89
0,00
0,00
23.859,45
23911,91
23.911,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.379,71
0,00
24.433,30
24.433.30
0.00
19.177,16
19.219,32
19.219,32
76.573, 4
76.573, 4
0,001 76.405,17
0.001
0,00
0,00
0,00
0,001 19.177,16
19.219,32
19.219,32
34.339, 7
34.339,87
121.259.191 34.264,55
0,00
0,00
0,0o
0,00
0,00
48.831,68
48.939,03
48.939,03
18.136,65
18.176,53
18.176,53
0,00
32.703,78
32.775,67
32.775,67
0,00
0,00
50.392,44
50.503,22
50.503,22
12.934,11
12.962,54
12.962,54
0,00
10.876,95
0,00
10.853,09
10.876,95
7.731,56
7.748.56
7.748,56
0,00
56.115,24
21.201,67
0,00
56.238,60
0,00
23.859.451 23.911,91
23.911,91
16.575,89
13.992,97
13.992,97
0,00
135.714,20 136.012,56 136.012,56
0,0
0.00
14.494,87
14.526,73
14.526,73

TOTAL 315.387,50
ffi

LOCAL: Brasilia

736.651,61

TA

706.974,801 671.937,87

abr!13
24/04/2013
30.082,07
0,00
42.279,25
44.436,41
127.372,62
0,00
73.145,10
0,00
74.740.03
58.790,77
234.232,71
0.00
58.790.77
105.043,63
0,00
149.701,58
55.600.9
100.258,85
154.486,36
39.651,65
33.271,94
23.70237
172.030,561
73.145,10
48.196,76
416.054,33
44.436,41
2.159.450,17

mai/13
jun113
jul/13
25/07/2013
28/05/2013
25/06/2013
14.898,91
14.898,91
14.89891
17.26871
17.268,71
0,00
25.161,97
25.167,97
25.167,97
22.008,26
22.008,26
22.008,26
63.084,50
63.084,50
63.084,50
0,00
0,00
0,
36.226,96
36.226.96
36226,
28.327,68
0,00
0,00
37.016,89
37.016,89
37.016.89
29.117, 1
29.117,61
29.117,61
116.009,66
116.009.661 116.009,66
0,00
0,00
37.016,89
29.117,61
29.117,61
29.117,61
52.025,51
52.025,51
52.025,51
0,00
0,00
0,00
74.143,49
74.143,49
74.143,49
27.537,76
27-537,761
27.537,76
49.655.73
49.655,73
49.655,73
76.513,27
76.513,27
76.513,27
19.638,48
19.638,48
19.638,48
16.478,77
16.478,77
16.478,77
11.739,20
11.739,20
11.739,20
85.20248
85.202,48
85.202,48
36.226,96
36.226,96
36.226,96
22.548,61
22.548,61
22.548,61
206.061,41
206.061,41
206.061,4
22.008,26
0,00
0,00
1.072.428,30

1.067.688,75

1.133.033,32

ago/13
26/08/2013
14.898,90
17.268,71
25.167,97
22.008,26
63.084,51
68.614,00
36.226,95
28.327,68
37.016,89
29.117,61
116.009,66
37.016,89
29.117,61
52.025,51
38.596,74
74.143,49
27.537,76
49.655,73
76.513,27
19.638,48
16.478,77
11.739,20
85.202,48
36.226,96
22.548,61
236.061.41
0,00
1.270.244.05

nov/13
out/13
dez/13
TOTAL GERAL
set/13
29/10/2013
26/11/2013
2611212013
(R$) POR DR
25/09/2013
14.856,60
178.421,94
14.898,90
14.91458
14.593,28
16.914,45
17.268,71
17.219,66
17.286,85
120.495,80
25.194,43
24.651,69
276.286,39
25.096,51
25.167,97
21.945,76
22.031,40
21.556,79
457.688,32
22.008,26
63.150,81
61.790,40
755.468,72
63.084,51
62.905,36
68.686;12
67.206,47
386.729,63
68.419,15
68.614,00
36.124,09
36.265,04
35.483,81
433.836,09
36.226,95
28.357,46
27.746,58
169.334,32
28.247,24
28.327,68
36.911.77
36.257,53
443.295,89
37.016,89
37.055,80
29.034,92
28.520.31
348.698,07
29.117.61
29.148,22
115.680,23
116.131,59
113.629,86
1.389274,14
116.009,66
36.257,53
147.308.20
0,00
0,001
37.016,891
348.698,07
29.117. 1
29.034.92
29.148,221
28.520,31
744.290,92
51.877,78
52.080,20
52.025, 1
50.958,28
38.487,14
38.637,31
37.804,98
153.526,17
0,00
74.143,49
73.932,95
74.221.42
72.622,53
887.905,67
27.566.71
329.778.54
27.537.76
27.459.56
26.972,86
49.707,93
49.514,72
48.637,11
594.652,38
49.655,73
74.943,71
916.285,01
76.513,27
76,296,001
76.593,71
19.659,12
19.235,62
235.180,69
19.582,71
19.638,48
197.341,57
16.496,09
16.140,73
16.478,77
16.431,97
140.582,84
11.751,54
11.498.39
11.705,86
11.739,20
899.684,47
85.292,03
48.417,71
69.413.20
50.165,54
398.352.30
36.124,09
36.265,04
0,00
36.226,96
25.194,431
24.651,69
280.444,27
25.096,51
22.548,61
2.497.689,23
206.277,98
201.834,28
205.476,27
206.061,41
21.556,79
197.535,21
21.945,76
22.031,40
22.008,26

.

1.188.618,63

1.208.820,73

,j./4l2 14

Costa
residente

o
Secretórlo de Finanças • Planejamento

rr
0

relra dos Santos
ontador CRC n' 1SP14269710-1

.i

1.229.145,43

1.168.403,69

13.928.784,85

(IFS.__
Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 281 -59.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, procedi ao
encerramento do anexo 87, à fI. 303.
Eu,

'

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Mcroónbrmátca
SepromtCPAD/SJD

o

