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Tribunal Superior Eleitoral
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SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove,
procedi à abertura do anexo 22, à fI. 2.
Eu,

,

da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.
Adriano Bezerra Santana
Aux, de Mcroinrmática

SeororntCPADl/SJD
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ANEXO 22
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 153-68.2016.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob n12.248/2019,
juntada aos autos principais àsfls. 173 e seguintes.

o

4 - PRP44

PARTIDO
ri:Pun14cAN()

ATA DE VIAGEM
NOME: Andre Luiz Alves
CARGO/VINCULAÇÃO: Tesoureiro Geral

CPF: 369 286 548 13
Carro: Agile Placa EN] 9594

TRAJETO:
São Jose do rio preto para meridiano visitar diretórios municipais.

FINALIDADE DA VIAGEM:

09
( ) evento:
( ) reunião com dirigentes partidários regionais:
(x) reunião com filiados/mandatários:
(x) Serviços Administrativos: Banco, escritório de contabilidade etc.
Data
25/11/2015
30/11/2015
01/12/2015
02/12/2015
04/12/2015

Descrição
Combustível
Combustível
Combustível
Combustível
Combustível

Valor
123,00
239,19
152111
213,02
202,27

929,59
São José do Rio Pretoly

'de dezembro de 2015.

Ajtuiz Alves
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SGIP - Consulta

03/05/2019

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

fit

/
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) ANDRE LULA

ALVe
(Título Eleitoral: 322367350124) é TESOUREIRO-GERAL (exercício: 30/07/2013 a 28/03/2019) do órgáo

partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP .44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL .BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: jcb3m6zZVya2DzwboioavrMVv3s
Certidão emitida em:

03/05/2019 19:19:17

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

nterol .tse.jus.br/sgíp3-consulta/certidao/membro?id'4466073&idOrgao70935
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P A R T 1 D 0
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

IMRETORIO NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

TRSM1 5~ 1zJTcJL

ffl

DECLARAÇÃO

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, portador do RG 9.959.998-3 e
do CPF 025.938.178-01, PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PRP - DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede
nacional em Brasília/DF e sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua

#

Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato DECLARA, para fins e efeitos
legais, que o veículo AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET, MODELO AGILE, ANO
2010/2011, RENAVAM 00219171084, PLACA ENJ9594, foi utilizado exclusivamente para
atendimento das finalidades e atividades partidárias do PRP em suas atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do partido durante o
exercício de 2015.

São José do Rio Preto/SP, 30 de dezembro de 2015.

OVASCO ROMÃ-A MARI RESENDE
PRP Nacional - Presidente

40

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@,prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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CPF: 369 286 548 13
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Luiz Alves

LJbO

Carro: Strada - Placa FSR 6400
12 Sec Nacional Ronaldo Marflns Araujo
- Viagem SP
o68
Carro: Fremont Placa: FQ,4 8482
Jose Robeo Ram ires
1 Q Tesoureiro - Viagem s
CPF 299 492 38820

1
O
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4

Carro. FocUs - placa FRV 1844
Membro Diretorio Bruno
Altjmarj Resende - Brasilia
CPF 3 251 4222869
/ GO /
L.1bUstjveJ
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PARTIDO
ÍPUflLICANO
'çO(;Rí SSTA

ATA DE VIAGEM

NOME: Jose Roberto Ramires
CARGO/VINCULAÇÃO: 1 Tesoureiro
CPF: 299 492 388 20
Moto: Astra placa DLS 0603

TRAJETO:
Saída: São José do Rio Preto/SP. Região.

FINALIDADE DA VIAGEM:
( ) evento:
( ) reunião com dirigentes partidários regionais:
( ) reunião com filiados/mandatários:
(x) Serviços Administrativos: Banco, escritório de contabilidade etc.
Data

Descrição

04/12/2015 Combustível

Valor
30,03

30,03
São José do Rio Preto/SP, 11 de dezembro de 2015

Nome: Jose Roberto Ramires
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PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

CONTRATO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE VEÍCULO PARA FINS
PARTIDÁRIOS
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PART1D
REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - DiRETÓRIO NACIONAL, CN
32.095.101/0001-80, com sede administrativa em São José do Rio Preto/SP na
Santo André, 534, M. Europa CEP15014-490 e sede política em Brasília/DF,
doravante denominado CESSIONARIO e, de outro, JOSE ROBERTO
RAMIRES, brasileiro, casado, portador do CPF 299.492.388-20, residente e
domiciliado na Alameda França, 128, Jardim Roseana, CEP 15025-130, São José
do Rio Preto/SP, doravante denominado CEDENTE, têm entre si justos e
contratados os seguintes termos:
Cláusula 1 - O presente contrato tem por objeto a autorização pelo CEDENTE de
uso gratuito do veículo de sua propriedade TIPO AUTOMOVEL, MARCA GM,
MODELO ASTRA GL, ANO 1999/2000, RENAVAM 00726401293, PLACA
DLS0603, para uso pelo CESSIONÁRIO em suas atividades partidárias diárias a
partir da sede administrativa situada na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São
José do Rio Preto/SP.
Cláusula II - O veículo deverá ser utilizado exclusivamente para atender as
atividades e finalidades partidárias cotidianas do CESSIONARIO, podendo ser
utilizado por dirigentes partidários e funcionários do partido, que serão
responsabilizados pessoalmente por eventuais multas e acidentes de trânsito.
Cláusula Iii - O presente contrato de cessão vigorará de 01/01/2014 a 3 1/12/2014,
podendo ser rescindido a qualquer tempo, sem qualquer ônus, por quaisquer das
partes.
Cláusula IV - A presente cessão será gratuita, estimando-se para fins de prestação
de contas o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), devendo o
CESSIONARIO custear combustível utilizado, manutenção do veículo, troca de
óleo, de peças, limpeza, etc.
Cláusula V - Ao final do presente ajuste, o CESSIONARIO deverá devolver o
veículo em perfeitas condições.
Cláusula VI - Elege-se o foro de São José do Rio Preto/SP para dirimir quais
controvérsias oriundas do presente contrato.
São fo' do Rio Preto/SP, 02 de janeiro de 2015.

.

fENTE "José Roberto Ram ires

CESS1ONÁRR - PRP Nacional

Sede adiiiiiaitratia - SJRPtet/SP, rua Swito Aiidi-e, 534, Jd. Europa CEP 15014-490
contatoprp.org.br - Telefone 17 3234 2468

24/04/2019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
W.
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) J0SÈ RtBERV
RAMIRES (Título Eleitoral: 102622090141) é 10 - TESOUREIRO (exercício: 08/09/2011 a 28/03/2019) do
árgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: qYSay41b6U1H1h6vXH75ql sdmna0BE=
Certidão emitida em:

24/04/2019 16:47:43

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.
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1

interül .tse.jus.br/sgip3consulta/certídao/membro?idr4466226&iciOrgao=70935
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Jr PRP44

PARTIDO
PrPUBLICANO
PROGRESSISTA

ATA DE VIAGEM
NOME: Ronaldo Martins Araújo
CARGO/VINCULAÇÃO: 10 Secretário
CPF: 215.803.068-29
Carro: Fremont placa PLACA FQA8482

Saída: São Jose do Rio preto —s p
Destino: viagem para interior de - Sp.
Retorno: São Jose do Rio Preto - SP.
FINALIDADE DA VIAGEM:.
( x ) evento: partidários nas cidades da grande sp.
(x) reunião com dirigentes partidários regionais:.
(x) reunião com filiados/mandatários:
Data

Descrição
07/12/2015 Combustível
09/12/2015 Combustível

Valor
250,00
238.08

São José do Rio Preto/SP, 11 de dezembro de 2015.

Valor devidamente rece

RonaIdo Mains Araújo.

SGIP - Consulta

24/04/2019

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
/ig
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) RONALDO MARnI'''
ARAÚJO (Título Eleitoral: 314313120159) é 1 0 - SECRETÁRIO (exercício: 30/07/2013 a 28/03/2019) do
órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/0612007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: Jiv/BaUhmePtwAzMqL+8sD5vZ9E=
Certidão emitida em:

24/04/2019 16:43:29

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-poljticos/moduloconsulta
sgíp3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

..
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DIRETORIO NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

REPUBLICANO
PROGRESSISTA
TÀJ. P9
Fk

DECLARAÇÃO

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, portador do RG 9.959.998-3 e
do CPF 025.938.178-01 PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PRP

-

DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede

nacional em Brasília/DF e sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua
Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato DECLARA, para fins e
efeitos legais, que o veículo AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO FREEMONT, ANO
2013, RENAVAM 00998262277, PLACA FQA8482, foi utilizado exclusivamente para
atendimento das finalidades e atividades partidárias do PRP em suas atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do partido durante o
exercício de 2014.

São José do Rio Preto/SP, 30 de dezembro de 2015

~RIRESENDE
OVASCO ROM VA
PRP Naóional

-

Presidente

Sede Rua. Santo André a° 534 M. Europa CEP 15014 490
São José do Rio Preto SP contato@prp.org.br Telefone 17 3234 2468
-

-

-

-

-

-
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J PRP44

PARTIDO
1 WPUDLICANO
PROGRESSISTA

ATA DE VIAGEM

NOME: Bruno Altimari de Matis
CARGO/VINCULAÇÃO: Membro da Executiva Nacional
CPF: 325 142 228 69
Carro: Focus placa FRV 1844

TRPJETO: Saida interior de são Paulo ida para escritório em brasilia.

FINALIDADE DA VIAGEM:
( ) evento:
( ) reunião com dirigentes partidários regionais:
(x) reunião com filiados/mandatários: Lideranças municipais.
(x) Serviços Administrativos:.

..

Data
20/11/2015
24/11/2015
27/11/2015
01/12/2015
03/12/2015
03/12/2015
07/12/2015

Descrição
Combustível
Combustível
Combustível
Combustível
Combustível
Combustível
Combustível

Valor
165,42
1701 58
1001 00
161,85
112,68
125,02
90,00

925,55
São José do Rio Preto/SP, 11 de dezembro de 2015.

Valor devidamente recebido por Bruno Altimari Mattis.
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P A R T 1 D 0
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

IMRETORIO NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

3ELCb)L1

1
1
/ 25 1

DECLARAÇÃO

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, portador do RG 9.959.998-3 e
do CPF 025.938.178-01, PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PRP - DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede
nacional em Brasília/DF e sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua
Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato DECLARA, para fins e efeitos
legais, que o veículo AUTOMOVEL MARCA FORD, MODELO FOCUS, ANO 2014/2015,
RENAVAM 01033879735, PLACA FRV1844,

foi utilizado exclusivamente para

atendimento das finalidades e atividades partidárias do PRP em suas atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do partido durante o
exercício de 2015.

São José do Rio Preto/SP, 30 de dezembro de 2015.

41 ; 1/

OVASCO ROÁ.A11MRI RESENDE
PRP Naéional - Presidente

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

TStL 1~ azj1cp.L
27

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) BRUNO ATIMA
RESENDE DE MATTIS (Título Eleitoral: 287155980167) é SUPLENTE COMISSÃO EXECUTIVA (exercício:
31/05/2015 a 28/03/2019) do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: +2tGioB/XakWSOItXENpNgKHbMk=
Certidão emitida em:

24/04/2019 16:44:41

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http:I/www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consu Itasgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

..

interO 1 .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466068&idOrgao=70935
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KR4
j. PARTIDO
REr'uahIcANo
PRO(.RFSSSTA

ATA DE VIAGEM
NOME: Andre Luiz Alves
CARGO/VINCULAÇÃO: Tesoureiro Geral
CPF: 369 286 548 13
Carro: Agite Placa EN] 9594

TRAJETO:
São Jose do rio preto para meridiano visitar diretórios municipais.

FINALIDADE DA VIAGEM:

( ) evento:
( ) reunião com dirigentes partidários regionais:
(x ) reunião com filiados/mandatários:
(x) Serviços Administrativos: Banco, escritório de contabilidade etc.
Data
07/12/2015
09/12/2015
11/12/2015

Descrição
Combustível
Combustível
Combustível

Valor
222,12
220,55
226,09

..
668,76
São José do Rio Preto 5 , 11 de dezembro de 2015.
FizAlves
A
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JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
1
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) ANDRE LUI2 ALVS
(Título Eleitoral: 322367350124) é TESOUREIRO-GERAL (exercício: 30/07/2013 a 28/03/2019) do órgão
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: jcb3m6zZVya2Dzwboi OavrMVv3s
Certidão emitida em:

03/05/2019 19:19:17

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466073&idOrao=70935
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PRP44 IMRETORIO NACIONAL

P A R T 1 D 0
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

2

DECLARAÇÃO

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, portador do RG 9.959.998-3 e
do CPF 025.938.178-01, PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PRP - DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede
nacional em Brasília/DF e sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua
Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato DECLARA, para fins e efeitos
legais, que o veículo AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET, MODELO AGILE, ANO
2010/2011, RENAVAM 00219171084, PLACA ENJ9594, foi utilizado exclusivamente para

atendimento das finalidades e atividades partidárias do PRP em suas atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do partido durante o
exercício de 2014.

São José do Rio Preto/SP, 30 de dezembro de 2015

OVASCOROM

ARIRESENDE

PRP Naóional - Presidente

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoiprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ATA DE VIAGEM
NOME: Leandro Berseline
CARGO/VINCULAÇÃO: Membro do Diretório Nacional
CPF: 220 968 538 93
Carro: Mitsubishi ASX

-

PLACA FYB 4340

TRAJETO:
Saída: São José do Rio Preto/SP
Destino: Viagens curtas para cidades próximas a São Jose do Rio
Preto.

a*

Retorno: São José do Rio Preto/SP
FINALIDADE DA VIAGEM:
( ) evento:
(x) reunião com dirigentes partidários municipais:
(x) reunião com filiados/mandatários:
()Serviços Administrativos:
Data

Descrição

Valor

11/12/2015

Combustível

148,03

13/12/2015
17/12/2015
21/12/2015
22/12/2015

Combustível
Combustível
Combustível
Combustível

183140
210,02
201 02
2271 01

[8
São José do Rio Preto/SP, 22 de dezembro de 2015.
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JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) LEANDRO HENRIQU
BERSELINE (Título Eleitoral: 225316100124) é SUPLENTE COMISSÃO EXECUTIVA (exercício: 03/06/2007
a 28/03/2019) do órgâo partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: rWMHZONLnKbvVbYNvyQTSPqgLSQ=
Certidão emitida em:

03/05/2019 19:44:53

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse .jus br/partidos/partidos-politicos/mod ulo-consu Itasgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?id"4466262&idOrgao=70935
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DIRETORIO NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DECLARAÇÃO
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, portador do RG 9.959.998-3 e
do CPF 025.938.178-01 PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PRP

-

DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede

nacional em Brasília/DF e sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua
Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato DECLARA, para fins e
efeitos legais, que o veículo AUTOMÓVEL MARCA mitsubishi, MODELO ASX, ANO
2015, RENAVAM 01051530927, PLACA FYB 4340, foi utilizado exclusivamente para
atendimento das finalidades e atividades partidárias do PRP em suas atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do partido durante o
exercício de 2015.

São José do Rio Preto/SP, 30 de dezembro de 2015

~/1411

OVASCO ROM
PRP Nacional

M'ARI RESENDE
-

Presidente
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ATA DE VIAGEM
NOME: Andre Luiz Alves
CARGO/VINCULAÇÃO: Tesoureiro Geral
CPF: 369 286 548 13
Carro: Agile Placa ENJ 9594

TRAJETO:
São Jose do rio preto para meridiano visitar diretórios municipais.

FINALIDADE DA VIAGEM:

( ) evento:
( ) reunião com dirigentes partidários regionais:
(x) reunião com filiados/mandatários:
(x ) Serviços Administrativos: Banco, escritório de contabilidade etc.
Data
13/12/2015
16/12/2015
21/12/2015
22/12/2015

Descrição
Combustível
Combustível
Combustível
Combustível

Valor
1941 07
226,09
119,00
226,95

766,11
São José do Rio Preto/SP, 22 de dezembro de 2015.
Andre Luiz Alves
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JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) ANDRE LUIZALV
(Título Eleitoral: 322367350124) é TESOUREIRO-GERAL (exercício: 30/07/2013 a 28/03/2019)
do órgão
partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: jcb3m6zZVya2DzwboiOavrMVv3s
Certidão emitida em:

03/05/2019 19:19:17

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço:
sgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.
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PIZ P44 DIRETORIO NACIONAL

P A R T 1 D 0
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

5

DECLARAÇÃO

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, portador do RG 9.959.998-3 e
do CPF 025.938.178-01, PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PRP - DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede
nacional em Brasília/DF e sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua
Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato DECLARA, para fins e efeitos
legais, que o veículo AUTOMOVEL MARCA CHEVROLET, MODELO AGILE, ANO
2010/2011, RENAVAM 00219171084, PLACA ENJ9594, foi utilizado exclusivamente para
atendimento das finalidades e atividades partidárias do PRP em suas atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do partido durante o
exercício de 2015.

São José do Rio Preto/SP, 30 de dezembro de 2015.

OVASCO ROMAAt?rr ARI RESENDE
PRP Nacional - Presidente
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PRP44

PARTIDO
PEPULICANO
PROGRESSISTA

ATA DE VIAGEM
NOME: Ronaldo Martins Araújo
upo

CARGO/VINCULAÇÃ0:

10

Secretário

CPF: 215.803.068-29
Carro: Fremont placa

PLACA FQA8482

Saída: São Jose do Rio preto —s p
Destino: viagem para interior de - Sp.
Retorno: São Jose do Rio Preto - SP.
FINALIDADE DA VIAGEM:.
( x ) evento: partidários nas cidades da grande sp.
(x) reunião com dirigentes partidários regionais:.
(x) reunião com filiados/mandatários:
Data

1

11/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
21/12/2015

Descrição
Combustível
Combustível
Combustível
Combustível

Valor
188125
223,23
218,04
231180

00

861,32
Sao José do Rio Preto/SP, 22 de dezembro de 2015.

Valor devidamente recebi o por Ronaldo Martins Araújo.
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JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) RONALDO
ARAÚJO (Título Eleitoral: 314313120159) é 1° - SECRETÁRIO (exercício: 30/07/2013 a 28/03/2019) do
órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: Jiv/8a1.1hmePtwAzMqL+8s1D5vZ9E
Certidão emitida em:

24/04/2019 16:43:29

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse .jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consu Itasgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

nter0l .tse.jus.br/sgip3-consulta/certidao/membro?1d4466070&idOrgao=70935
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PIZP44

P A R T 1 D 0
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

IMRETORIO NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DECLARAÇÃO

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, portador do RG 9.959.998-3 e
do CPF 025.938.178-01 PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PRP - DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.10110001-80, com sede
nacional em Brasília/DF e sede administrativa na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua
Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, neste ato DECLARA, para fins e
efeitos legais, que o veículo AUTOMÓVEL MARCA FIAT, MODELO FREEMONT, ANO
2013, RENAVAM 00998262277, PLACA FQA8482, foi utilizado exclusivamente para
atendimento das finalidades e atividades partidárias do PRP em suas atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do partido durante o
exercício de 2014.

São José do Rio Preto/SP, 30 de dezembro de 2015

OVASCO ROMÁAtVRIRESENDE

-

PRP Nacional Presidente
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PRP44

P A R T 1 O O
rUPOflLICANO
1•'ROCI?F ; ISTA

ATA DE VIAGEM

NOME: Jose Roberto Ramires
CARGO/VINCULAÇÃO: 1 Tesoureiro
CPF: 299 492 388 20
Moto: Astra placa DLS 0603

TRAJETO:
Saída: São José do Rio Preto/SP. Região.

FINALIDADE DA VIAGEM:
( ) evento:
( ) reunião com dirigentes partidários regionais:
( ) reunião com filiados/mandatários:
(x) Serviços Administrativos: Banco, escritório de contabilidade etc.
Data

Descrição

Valor

11/12/2015 Combustível

100,00

15/12/2015 Combustível
17/12/2015 Combustível

115,00
80,00
295,00

São José do Rio Preto/SP, 22 de dezembro de 2015

Nome: Jose Roberto Ramires
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JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO

s* SuPEOR UlopX
53

CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) JOSÉ RtBER
RAMIRES (Título Eleitoral: 102622090141) é 10 - TESOUREIRO (exercício: 08/09/2011 a 28/03/2019)
árgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: qYSay4b6UHh6vXH75ql sdmna0BE=
Certidão emitida em:

24/04/2019 16:47:43

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações.
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.

interOl .tse.jus.br,'sgip3-consulta/certidao/membro?id=4466226&idOrgao=70935
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PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

CONTRATO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE VEÍCULO PARA FINS
PARTIDÁRIOS
Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado PARTID
REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - DIRETORIO NACIONAL, CNIt
32.095.101/0001-80, com sede administrativa em São José do Rio Preto/SP na nia
Santo André, 534, Jd. Europa CEPI50I4-490 e sede política em Brasília!DF,
doravante denominado CESSIONÁRIO e, de outro, JOSE ROBERTO
RAMIRES, brasileiro, casado, portador do CPF 299.492.388-20, residente e
domiciliado na Alameda França, 128, Jardim Roseana, CEP 15025-130, São José
do Rio Preto/SP, doravante denominado CEDENTE, têm entre si justos e
contratados os seguintes termos:
Cláusula 1 - O presente contrato tem por objeto a autorização pelo CEDENTE de
uso gratuito do veículo de sua propriedade TIPO AUTOMOVEL, MARCA GM,
MODELO ASTRA GL, ANO 1999/2000, RENAVAM 00726401293, PLACA
DLS0603, para uso pelo CESSIONÁRIO em suas atividades partidárias diárias a
partir da sede administrativa situada na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São
José do Rio Preto/SP.
Cláusula II - O veículo deverá ser utilizado exclusivarnente para atender as
atividades e finalidades partidárias cotidianas do CESSIONÁRIO, podendo ser
utilizado por dirigentes partidários e funcionários do partido, que serão
responsabilizados pessoalmente por eventuais multas e acidentes de trânsito.
Cláusula III - O presente contrato de cessão vigorará de 01/0 1 /2014 a 3 1/12/2014,
podendo ser rescindido a qualquer tempo, sem qualquer ônus, por quaisquer das
partes.
Cláusula IV - A presente cessão será gratuita, estimando-se para fins de prestação
de contas o valor mensal de R$500,00 (quinhentos reais), devendo o
CESSIONÁRIO custear combustível utilizado, manutenção do veículo, troca de
óleo, de peças, limpeza, etc.
Cláusula V - Ao final do presente ajuste, o CESSIONÁRIO deverá devolver o
veículo em perfeitas condições.
Cláusula VI - Elege-se o foro de São José do Rio Preto/SP para dirimir quais
controvérsias oriundas do presente contrato.
São José do Rio Preto/SP02 de janeiro de 2015.

CEDENTE - José Roberto Ramires
/1

CESSIONÁRIO - PRP Nacional

Secic ztdtllitlistrntiva - SJRPrett,/Sp, rua Srntt, André, 534, M. Europa CEPIS0I4-490

contatoprp.org.br - Telefone 17 3234 2468
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PARTIDO
REPuØLIcANo
PROGRESSISTA

ATA DE VIAGEM

NOME: Bruno Altimari de Matis
CARGO/VINCU LAÇÃO: Membro da Executiva Nacional
CPF: 325 142 228 69
Carro: Focus placa FRV 1844

TRAJETO: Saida de são jose do rio preto ida para Fernandopolis e volta
para são jose do rio preto.

FINALIDADE DA VIAGEM:
( ) evento:
( ) reunião com dirigentes partidários regionais:
( x ) reunião com filiados/mandatários: Lideranças municipais.
(x) Serviços Administrativos:.
Data
15/11/2015
15/11/2015

Descrição
Combustível
Combustível

Valor
137,03
121,10

W1

258,13
São José do Rio Preto/SP, 22 de dezembro de 2015.

Va'or devidamente recebido por Bruno Altimari Mattis.

03/05/2019

SGIP - Consulta

JUSTIÇA ELEITORAL
CERTIDÃO
CERTIFICO que, de acordo com os assentamentos da Justiça Eleitoral, o(a) Senhor(a) BRUNO
RESENDE DE MATTIS (Título Eleitoral: 287155980167) é SUPLENTE COMISSÃO EXECUTIVA
3110512015 a 28/03/2019) do órgão partidário, abaixo descriminado:

Partido Político:

PRP -44 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgáo Partidário:

Comissão executiva

Abrangência:

BRASIL - BR - Nacional

Vigência:

Início: 03/06/2007 Final: 28/03/2019

Código de Validação: 31-3V5XrhZp4T0v212IGMCRgN7GKFE=
Certidão emitida em:

03/05/2019 20:48:11

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal
Superior Eleitoral na Internet, no endereço: http ://www.tse .jus.br/partidos/partidos-politicos/modulo-consultasgip3.
As informações constantes desta certidão retratam o conteúdo dos assentamentos da Justiça
Eleitoral na data e hora de sua emissão, o que não impede a ocorrência de alterações futuras nestas
informações..
Os dados partidários de abrangência nacional são de responsabilidade do TSE e os de abrangência
regional/municipal são de responsabilidade dos respectivos tribunais regionais.
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DECLARAÇÃO

OVASCO ROMA ALTMARI RESENDE :-as erc :se:c :ortador do RG 9.959.998-3 e
do C== 025.938.178-:i. PRESIDENTE do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PRP

-

DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito s:D o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede
cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua

nacional em Brasília/DF e sede administrave

Santo r'dre, 534. Jarm Eopa. CEP 15014-49. - este ato DECLA. pare
'

-

E

E

legais, que o veoulo AUTOMOVEL MARCA FORD, MODELO FOCUS, ANO 2014/2015,
RENAVAM 01033879735. PLACA FRV1844, foi utilizado exclusivamente para
atendimento das finalidades e atividades partidárias :c PRP em s.as atividades na sede
administrativa e em viagens necessárias à execução dos trabalhos do parU: oirante o
exercício de 2015.

São José do Rio PretoSP. 30 de deze:o de 2015.

OVASCO ROMA ALT1MARI RESENDE
PRP Nacional

-

Presidente

4»

Sede Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP 15014 490
São José do Rio Preto SP contato@prp.org.br Telefone 17 3234 2468
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PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Sede administrativa - SJRPreto/SP. rua Santo André, 534, M. Europa CEPI5Ol4-4)(J
Sede Política - BrasilialDF, SCS Qd6. bI A. 157, SI. 103. Asa Sul. C E P 70300M 11)

contatodprporg hr - lelefone 17 3234 241

PíZP44

DIRETORIO NACIONAL

REPUBLICANO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
PROGRESSISTA

=1.
Dra. Fernanda C Caprio
-Serviços prestados à Fundação FDGR-

Sede administrativa SJRPreto/SR rua Santo André, 534, M. Europa CEP 15014-490
Sede Política - BrasíliaíDF, SCS Qd6. bl.A. 157, Si. 103, Asa Sul, CEP 70.300-910
contatoprp.org.br - Telefone 17 3234 2468

FERNANDA ./CAPRIO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA
JURÍDICA

I1tZi

Pelo presente instrumento, de um lado. FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE - FbGR,
com sede na Rua Santo André. 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ/MF
11628429/0001-44, neste ato representada por seu Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI
RESENDE, aqui designado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, FERNANDA CAPRIO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na Avenida Romeu Strazzi, 2104, Jardim Waikyria, São
José do Rio Preto/SP, CEP 15085-520, inscrita no CNPJ/MF 02.851136/0001-30, neste ato
representada por sua Sócia-Administradora FERNANDA CRISTINA CAPRIO, brasileira, advogada
inscrita na OAB/SP 148.931, aqui designada simplesmente CONTRATA'bA, têm entre si justo e
acertado celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA, que se regerá mediante as seguintes cláusulas:
DO OBJETO
1.1 A CONTRATANTE, conforme disposições da Lei 9.096/1995 e de seu Estatuto, foi instituida pelo
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - DIRETÓRIO NACIONAL, CNPJ
32.095.101/0001-80 e tem seus objetivos e finalidades vinculados a ele vinculados, destinandose a estudo, pesquisa, doutrinação e educação política. Para atender às suas finalidades legais
e estatutárias, o presente instrumento contratual tem por objeto a prestação de serviços, pela
CONTRATADA, de consultoria jurídica destinada a realizar as seguintes atividades
Oferecer suporte jurídico-consultivo à CONTRATANTE nas pessoas dos membros dos
Conselhos Consultivo. Fiscal e Diretor, dos dirigentes partidários e filiados do PRP e dos
colaboradores internos da CONTRATANTE,
Oferecer suporte consultivo e orientação jurídica sobre legislação partidária e legislação de
campanha eleitoral com vistas ao preparo para as eleições 2016 para promover a orientação
e educação político-partidária de forma presencial, bem como por telefone. e-mails, ou por
outros meios de comunicação:
Ministrar cursos e palestras para educação político-partidária sobre legislação eleitoral com
vistas ao preparo para as eleições municipais 2016:
Elaborar instruções, modelos, cartilhas, contendo orientações sobre legislação partidária e
eleitoral:
Manter os dirigentes partidários educados e orientados quanto ao calendário eleitoral, de
forma a propiciar a educação e orientação política:
Participar de reuniões, aprovar, documentos e contratos de interesse da CONTRATANTE:
Acompanhar e revisar juridicamente a elaboração de textos a serem publicados por veículos
impressos ou digitais da CONTRATANTE:
Acompanhar os procedimentos jurídico-administrativos de interesses da CONTRATANTE:
Acompanhar a apresentação da Prestação de Contas da CONTRATANTE junto ao Ministério
Público competente e prestar esclarecimentos, quando necessário:
Avenida Romeu Strazzi, 2104, Jardim Walkvria, CEP 15085-520. São José do Rio Preto/SP

FERNANDA/CAPRIO
j) Representar a CONTRATANTE perante quaisquer órgãos públicos ou privados be
praticar toda e qualquer ação voltada a alcançar a solução de questões
administrativas de interesse da CONTRATANTE

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO DO CONTRATO
2 1. O presente Contrato vigorará por prazo determinado, iniciando-se em 02/0112015 e encerrandose em 31/1212015, facultando-se às partes o direito de proceder a sua rescisão em qualquer
tempo, sem qualquer ônus, mediante prévio aviso escrito com a antecedência mínima de 30
(trinta) dias.
22 Cumpre à CONTRATADA em caso rescisão do Contrato:
devolver todos os documentos referentes aos casos sob seu acompanhamento
apresentar relatório de pendências:
fornecer quitação escrita das obrigações mútuas.
23. Cumpre à CONTRATANTE em caso rescisão do Contrato:
a) pagar honorários pendentes devidos à CONTRATADA.
ONTRATADA:b) reembolsar eventuais despesas, taxas e emolumentos pendentes:
c) fornecer quitação escrita das obrigações mútuas.

DA REMUNERAÇÃO

E DO PAGAMENTO

3.1. Pela execução dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA

parcelas mensais abaixo descritas, mediante emissão das notas fiscais respectivas até o
dia 05 de cada mês, que deverão ser emitidas indicando em destaque valores bruto e

S

líquido decorrentes das retenções tnbutárias obrigatórias, na forma da legislação em
vigor, a saber:
Até 05/01/2015: R$7.073.56.
Até 05/02/2015: R$7,073.56.
Até 05/03/2015: R$7.33058.
Até 05/04/201 5: R$7 330 58.
Até 0510512015. R$7.330,58
Até 05/06/2015 R$7.330,58.
Até 0510712015, R$9.586,13.
Até 05/08/2015: R$9.586,13.
Até 05/09/2015: R$9.586.13.
Até 0511012015, R$8.996,58.
Até 05/11/2015: R$8 996,58
1)

Até 05/1212015: R$8 996.58

Avenida Ronieu Strazzi, 2104, Jardim Walkvria, CEP 1085-20, São José do Rio Preto/SI'

FERNANDA /CAPRI
3.2. Fica estabelecido que em caso de atraso de pagamento dos honorários ajustados, serão

/

cobrados juros na razão de 1% (um por cento) ao mês. Caso a mora seja superior a 30
dias. ficará este contrato rescindido de pleno direito, independente de qualquer medida jicial
ou extrajudicial, considerando-se vencidas as demais obrigações vincendas, que serão egidas
de imediato.
3.3. Custas, taxas e emolumentos oficiais decorrentes de atos praticados perante órgãos públicos ou
privados, de caráter judicial ou extrajudicial, serão pagas integralmente pela CONTRATANTE
antes da prática dos respectivos atos, mediante apresentação das guias devidamente
preenchidas pela CONTRATADA:
3.4. Todas as despesas decorrentes da execução dos atos, como cópias, correio, combustível,
pedágio, hospedagem, serão integralmente reembolsadas pela CÔNTRATANTE, mediante,
mediante apresentação de relatórios discriminados e recibos respectivos pela CONTRATADA.
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 A CONTRATADA executará os serviços objeto deste Contrato com a mais estrita observância
dos padrões, normas e especificações definidas pela legislação eleitoral vigente, bem como as da

CONTRATANTE, conforme seguintes critérios:
qualidade técnica:
disponibilidade para consultoria por telefone, e-mail, em tempo integral, conforme
necessidades da CONTRATANTE:
cumprimento dos prazos;
agilidade no atendimento das solicitações:
especialização:
4.2 Os serviços serão prestados pela CONTRATADA à CONTRATANTE exclusivamente por sua
sócia-administradora, Dra. Fernanda Cristina Caprio, OAB/SP 148.931. que disporá,
inclusive, de no mínimo 01 (um) dia da semana para permanecer integralmente nas
dependências da CONTRATANTE.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1 Sem prejuízo da independência profissional da CONTRATADA, e observada a natureza jurídicoconsultiva do contrato. os serviços serão prestados com observância das diretrizes gerais
traçadas e fornecidas pela CONTRATANTE, através de seus prepostos.
5.2 É obrigação da CONTRATANTE fornecer à CONTRATADA todos os subsídios necessários ao
desempenho das atividades ora pactuadas. disponibilizando informações e documentos
necessários à realização do serviço, bem como primando pela precisão e veracidade dos
mesmos.

Avenida Romeu Sii'azzi, 2104, Jardim Walkvria. ('EP 1 508'-S20, São Josë do Rio PretoiSP
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FERNANDA /CAPRIO
5.3 Tratando-se de serviços que exigem o cumprimento de prazos fatais, a CONTRATANTE deverá

/

disponibilizar informações ou documentos solicitados pela CONTRATADA imediatamente.
54 Constatando a CONTRATADA que as informações ou documentos transmitidos que lhe ram
entregues contém qualquer equívoco, deverá informar o fato imediatamente a CONTRA NTE cs*zi
para correção e/ou substituição dos documentos/informações.
5.5 A CONTRATADA fica isenta de responsabilidade civil, profissional, administrativa ou criminal
pelo insucesso das atividades-fins da CONTRATANTE e do PARTIDO REPUBLICANO
PROGRESSI STA:

DA CONFIDENCIALIDADE

6.1 A CONTRATADA obriga-se a manter absoluta confidencialidade sobre todas as informações.
dados e documentos aos quais venha a ter acesso em razão da execução dos serviços, bem
como todo o produto gerado por esta, não podendo divulgá-los, cedê-los, repassá-los, durante ou
após a vigência do presente Contrato, salvo atos necessários para execução dos serviços ora
contratados.
6.2 A CONTRATADA responde civil e críminalmente pelas consequências de eventual divulgação ou
utilização indevida de documentos e informações.

DA VINCULAÇÃO LEGAL

7.1 O presente contrato, em razão de seu objeto e de sua natureza, não gera para a
CONTRATANTE qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Não constituí renúncia de direito o não exercício imediato, parcial ou total, por qualquer das
partes. de qualquer garantia prevista neste contrato.
8.2 Se qualquer das partes tolerar, tácita ou expressamente, a inobservância, no todo ou em parte,
de qualquer das cláusulas e condições deste contrato, tal inobservância não implicará, por si só,
liberação, desoneração ou. de qualquer modo, prejuízo ou modificação dessas mesmas cláusulas
e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse
ocorrido,
8.3 Além das obrigações previstas neste instrumento, as partes se obrigam a conduzir o presente
ajuste de forma plena e integral para sua fiel execução, visando buscar a solução para os casos
omissos, dúvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e entendimento mútuo, bem
como, quando necessário e facultado pela Lei, modificar ou suprimir cláusulas ou condições para
melhor consecução do presente objeto que será por meio de competentes aditivos.
8.4 È permitido a ambas as partes divulgarem a relação cliente-prestador de serviços em suas
respectivas atividades
Avenida Romeu Strazzi, 2104, Jardim Waikyria, CEP 15085-520, São José do Rio Preto!SP
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FERNANDA CAPRIO
8.5 A CONTRATADA declara que não foram realizados investimentos de qualquer natureza para
atendimento desta contratação, porquanto a sua atual estrutura é compatível para o adp

EJo

atendimento no objeto deste contrato. Fica desde já ajustado que projetos que depenm da /67
realização de investimento para a aquisição de infraestrutura exclusiva para a CONTRAtANTEU.II
demandarão a assinatura de um aditivo específico entre as partes, para definir a política de
administração, amortização e depreciação destes investimentos,

DO FORO

9.1 Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para a soluç'o de dúvidas ou litígios
porventura decorrentes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, ainda que
privilegiado.

E, por estarem as partes justas e acordadas assinam o presente em (02) duas vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo qualificadas.

São José do Rio Preto/SP, 02 de janeiro de 2015.

FUNDAÇAO DIRCEU GONÇALVES RESEND - FDGR
Ovasco Roma Altimari Resende
Presidente

s

FERNANDA CAQVÔ OS ASSOCIADOS
/
fnanda-i-Caprio
Sócia-Administradora
0A8L8P 148.931

Avenida Romeu Stra,zzi, 2104, Jardim Waikyria, CEP 15085-520, São José do Rio Preto/SP

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro

Zj/ Á
FERNANDA!! CAPRIO

advogados11 a s s o c i a d o s

CEP 15015-100 - São José do Rio Preto - SP
e-mail: contato@fernandacaprioadvogado

OLEflc

1RWL

/

Fone (17)3222-7371

j 68

ovr:

C.N.P.J. 02.851.136/0001-3Q
Inscrição Municipal 111 951'O'

Nota Fiscal de Prestaçâo de Serviços Série A — 1
N2
:! Vx Branca - Cliente 2a Via Aaul - Contato 3? Via Amarela - Fixa

4 Via Verde - Controle

Data de Emissão: 09/01/2015
iUI'1Lf.J L.LF\L.LU 3LJiJ-tLVL.

qw

..-

t\L.LFlIJL

J%3J

Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade:

SÃOJOSÉDO RIO PRETO

Estado:

C.N.P.J.

11.628.429/0001-44

Inscr. Est.:

Cond. de pagamento
Quant.
01

SP

Venc.:

CEP:

15014-490

contra-apresentação

Discriminação

Unitario Preço Tota
7.073,56

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IRRF 1,5%
CSLL
PIS
COFINS

'

OBS: Valor total aproximada dos tributos: 18,45% (R$1.305,07) Fonte IBPT

O imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza serã
recolhido de acordo com a Lei Municipal

Total da Nota

Stylo Ait Gráficas - C. Rosa de Oliveira & Cia Ltda. - M. E. - Rua Aristides Serpa, 293 - Fone/Fax: (17) 3234-4882 - S. J. Rio Preto - S.P
CNPJ 56.918.188/0001-06 - 1. E. 647.139.534.115- 500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorização 1139-20D - C6i9- O.S. 420

106,10
70,73
45,98
212.21

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro

Á
FERNANDA! CAPRIO

advogados1

a ssociados

CEP 15015-100 - São José do Rio Preto - SP

/

e-mail: contato@fernandacaprioadvogado .com.I[r
1

69

Fone (17) 3222-7371

C.N.P.i. 02.851.136/0001-30 Av. Rc
.J.ç

r

lnscriçao MunlcLpal 111 951/ti

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1
Via Branca - Cliente

Via Azul - Contato

N

3 Via Amarela - Fixa

4' Via Verde - Controle

Data de Emissão: 02/02/2015
.4ome:

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE FDGR

Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado:

C.N.P.J.

11.628.429/0001-44

Inscr. Est.:

Cond. de pagamento
Quant.
01

SP

Venc.:

CEP:

15014-490

contra-apresentação

Discriminação

Unitrio1 PreçoTota
7.073,56

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IRRF 1,5%
CSLL
P15
COFINS

106,10
70,73
45,98
212.21

OBS Valor total aproximado dos tributos 18,459,0- (R$1 305,07) Fonte IBPT

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será
recolhido de acordo com a Lei Municipal

Total da Nota

Stylo Art Gráficas - C Rosa de Oliveira & Cia. Ltda. - M. E. - Rua Aristides Serpa, 293 - Fone/Fax: (17) 3234-4882 - S. J. Rio Preto - S.P
CNPJ 56.918.188/0001-06 - 1. E. 647.139.534.115 - 500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorização 1139-2009 - 06109 - O.S. 420

6.638,54

/

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCiADOS
Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro

2
IIÁ
FERNANDA!! CAPRIO
ddvoadosj/ associados

/

CEP 15015400 - So José do Rio Preto e-mail: contato@fernandacaPrioadvogad4com.b 70
Fone (17) 3222-7371
j
C.N.PJ. 02.851.136/0001-30 Av F:
Jc V:L:
fnscriço Municipal 111.951/0

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1
I Vi Rrnc - Cliente

2! V A - Çorteto

'

- -.

N9
-

49 Via Ver

Cotroie

Data de Emiss5o: 02/03/2015
lTome:

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE FDGR

Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado: SP CEP:

C.N.P.J.

11.628.429/0001-44

lnscr. Est.:

Cond. de pagamento
Quant.
01

Venc.: contra-apresentação
Discrimnaç5o

1

15014-490

1 Unitário1 Preço Tota
7.330,58

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

109,96
73,31
47,65
219,92

085 Valor total apmxirnad

O Imposto Sobre SeMços de Qualquer Nature2a será
recolhido de acordo com a Lei Municipal

Totat da Nota

Sty's Art GrMica - 0. Rosz Co 0ltvea & Cia Uda, M, E. - Rua Ari,-tdes Serpa. 293 - Fono'Fax (17) 3234-4682 - 5. J, Rio PratoCNPJ 56.918193/0001-06 1. E. 547.139534.115- 500 Jogos com 4 Viz de 1601 á 2100 Autorizaçáa 1139-2009 - 069 - OS. 420

R79 74

/
/

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro

1

CEP 15015-100 So José do Rio Preto SP
-

-

IZQk1

TEI.t*L vjr

i

FERNAC A
a

e-mail: contato@fernandacaprioadvogado .com.br/
Fone (17) 3222-7371

d v o g aa
j
~~
s s o c ia dos

71

J

..

C. N. R.I. 02851 136/0001-30
lnscriço

Municipal 111.951/0

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A — 1
II V

fier.-C

1,ontato

Data de Emisso:

Endereço:

Amarela - rixa

.

7

4I V ,3Veide farilrole

01/04/2015

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EURÕPA
iÁO jOSÉ DO RIO PRETO

Cidade:

Estado:

11-628.429/0001-44

C.N.P.1.

rT
1

SP

10t4'40

CEP:

tnscr. Est.:
Ve n c.: contra-apresentaç5o

Cond. de pagamento

01

N

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE FDGR

1.ome:

a

3j Via

0é d

Discriminação

Unitário_PreçoTota]
/.330,58

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

TPP

109,96
/3,31
47,65
219,92

ISOlo

CSLL
PIS
t7DFINS

055: Valor total aproximado dos tributos: í8,45% (R$1.303,07) Fonte ISPT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será
L recolhido de acordo comaLeiMunicipal
O

6.879,74

Total da Nota

-

-

S'lo Art Grficaz C Rosa de Clveira & C ttda M. E. Rua AmMes Serpa, 293- Fone/eax (17) 3234-4382 S. J Ro Preto
CNPJ S6.018.183iO01-06 1. E. 647.130534115 500 Jogos com 4 Vias de 1601 ã 2100 Au1or3ço 1139-209 06109 03.420
-

-

-

-

-

-

-

-

-

/
FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

4

/

Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro
CEP 15015400 - So Jose do Rio Preto - SP

cA P

FERNANDA /
advogados7

e-mail contato@fernandacarioadvoadoco
m brf 72
1wj

1

Fone (17) 3222-7371

associados

C.N.P.J. 02.851.136/0001-30

,y

Inscrição Municipal 111 95l/0

»
Sao Jc

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1
ix Via Branca- Cliente
2 Via Azul - Contato
3@ Via Amarela
Data de Emissão:

do Ro Pri
-

Fixa

4@ Via Verde Controle

04/05/2015

Nome:

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE FDGR

Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade:

SÃOJOSÉDORIOPRETO

Estado:

C.N.P.J.

11.628.429/0001-44

!nscr. Est.:

SP

15014-490

CEP:

Venc.: contra-apresentação

Cond. de pagamento
Quant.
01

-

Discriminação

Unitário Preço Tota

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

7.330,58

IRRF 1,5%
CSLL
PIS
COFINS

109,96
73,31
47,65
219,92

OBS: Valor total aproximado dos tributos: 18,45961 (R$1.305, 07) fonte IBPT

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será
recolhido de acordo com a Lei Municipa'

-

&

-

Total da Nota

-

-

-

6.879,74

-

Styio Art Gráficas O. Rosa de Oliveira Cia. Ltda. M. E Rua Aristidez Serpa, 293 Fone/Fax: (17) 3234-4882 3. J. Rio Preto S.P
CNPJ 56.918,188/0001-06 1. E. 647.139.534.115 - 500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorização 1139-2009 06109 O.S. 420

-

-

-

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro

Zj Á
FERNANDA! CAPRIO

advogados1

associados

CEP 15015-100 - So José do Rio Preto e-mail: contato@fernandacaPrioadvogad4com.bf 73

1

Fone (17) 3222-7371

NOVO EDRO
Rcmeu
.
So Jcé do Rio Preto-SP

C.N.P.J. 02.851.136/0001lnscriço Municipal

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1
1' Via Branca - Cliente

2' Via Azul - Contato

cfi

N

3 Via Amarela - Fixa

49 Via Verde - Controle

Data de Emissão: 01/06/2015
i,jome:

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE FDGR

Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado: SP

C.N.P.J.

11.628.429/0001-44

Inscr. Est.:

01

15014-490

Venc.: contraapresentaço

Cond. de pagamento
Quant.

CEP:

Discriminação

Unitário Preço Tota
7.330,58

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IRRF 1,5%
CSLL
PIS
COFINS

109,96
73,31
47,65
219,92

085: Valor total aproximado dos tnbutos 18,45% (R$1.305,07) Fonte IBPT

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será
recolhido de acordo com a Lei Municipal

Total da Nota

Stylo Art Gráficas - C. Rosa de Oliveira & Gia. Ltda. - M. E. - Rua Arisfides Serpa, 293- ForteíFax: (17) 3234-4882 - S. J. Rio Preto - S.P
GNPJ 56.918.188/0001-06 - 1. E. 647.139.534.115 -500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorizaç5o 1139-2009 -06/09- O.S. 420

6.879,74

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro

Z-2
FERNANDA!! C A P R lO
dvogadosJ/ a s s o c i a d o s

CEP 15015-100 - So José do Rio Preto - SP
e-mail: contato@fernandacaprioadvogados com hr

/

Fone (17) 3222-7371
C.N.P.J. 02.851.136/0001-30 NOVO ENOREÇ 1S4
AvRomeur;.1C4
lnscríço Municipal 111.95

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1
1* Via Branca - Cliente

2* Via Azul -Contato

Data de Emissão:
Nr

Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

C.N.P.J.

11.628.429/0001-44

Cond. de pagamento

01

3* Via Amarela - Fixa

2040
4* Via Verde - Controle

01/07/2015

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE FDGR

:

Quant.

N2

Estado:

SP

15014-490

CEP:

lnscr. Est.:
Venc.: contra-apresentação

Discriminação

Unitário Preço Tota

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

9.586,13

IRRF 1,5%
CSLL
PIS
COFINS

143.79
95,86
62,31
287,58

085: Valor total aproximado dos tributos: 18,459,ó (R$1.305, 07) Fonte IBPT

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será
recolhido de acordo com a Lei Municipal

1

Total da Nota

Styto Art tiràficas - C. Rosa de Oliveira & Cia. Ltda. - M E. - Rua Aristides Serpa, 293 - Fone/Fax: (17) 3234-4882 - S. J. Rio Preto - S.P
CNPJ 56.918.18810001-06- 1. E. 647.139534.115- 500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorização 1139-2009 - 06109 - OS. 420

8.996,58

/

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro
/
CEP 15015-100 - So José do Rio Preto - SJPOR/ErTO

1

FERNANDM CAPRIO
advogados4'

associados

e-mail: contato@fernandacaPrioadvogadocom.br/ 75
Fone (17) 3222-7371
C.N.P.J. 02.851.136/0001-3&'
Jct
Inscrição Municipal 111.95'&

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1
la Via Branca• Cliente

2 2 Via Azul - Contato

Data de Emissão:

...
-

N2

3@ Via Amarela - Fixa

41Via Verde Controle

03/08/2015

Nome:

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE FDGR

Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado:

C.N.P.J.

11.628.429/0001-44

!nscr. Est.:
Venc.: contra -a p resentação

Cond. de pagamento
Quant.
01

SP CEP:

15014-490

1 Unitário1 Preço Tota

Discriminação
HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

9.586,13

IRRF 1,5%
CSLL
PIS
COFINS

143.79
95,86
62,31
287,58

085: Valor total aproximado dos tributos: 18,459,1 (R$1.305, 07) Fonte IBPT

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será
recolhido de acordo com a Lei Municipal

Total da Nota

Stylo Art Gráficas - C. Rosa de Oliveira & Cia. Ltda. - M. E. - Rua Aristides Serpa, 293 - Fone/Fax: (17) 3234-4882 - S. J. Rio Preto - S.P
CNPJ 56.918.188/0001-06 - 1. E. 647.139.534.115 - 500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorização 1139-2009 - 06109 - O.S. 420

996,58

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro
-

&lt

CEP 15015-100 - 5o José do Rio Preto - 5

Á

FERNANDA// CAP RIO

a dvogadosÃ

associados

e-mail: contato@fernandacaprioadvogad
Fone (17) 3222-7371
C.N.P.J. 02.851.136/0001-30
lnscriço Municipal 111.951/0

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1
12 Via Sranc, - Crente

23 Via Azul - Contato

Data de Emissão:

N2

3 Via Amarcia - Fixa

0 Via Verde - Contro'e

01/09/2015

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE FDGR
Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA

Cidade:

SÃOJOSÉ DO RIO PRETO

tstado: SP CEP

C.N.P.J.

11.628429/000144

lnscr. Est.:
Ven c.: contra-apresentaÇão

Cond. de pagamento
Quant. 1
01

Discriminação

15014-490

'Unitário' Preço Tota

1 9.586,13

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IRRF 1,5%
CSLL
P15
COFINS

143.79
95,86
62,31
287,58

OBS: Valor total aproximado dos tributos: 18,45% (R$1.305, 07) Fonte IBPT

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será
recolhido de acordo com a Lei Municipal

Total da Nota

Stylo Art Gráficas - C. Rosa de Oliveira & Cia. Uda. - M. E. - Rua Aristides Serpa, 293 - Fone/Fax: (17) 3234-4882 - S. J. Rio Preto - S.P
CNPJ 56.918.18810001-06 - I. E. 647.139.534.115- 500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorização 1139-2009 - 06109 - O.S. 420

8.996,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Número da
NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
01110/2015 13:3623

Data e Hora da Emissão:
Número do RPS:

Conipetêna

1/10/2015

8
311664199

Código de Verificação:

N° da NFS-e substituida.

Local da Prestação:

SAO JOSE

Razão Social/Nome.
CNPJ/CPF:

HRNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.851136/0001-30

Endereço e Cep:

77

Flii,

Dados do Prestador de Serviços

Inscrição Municipal:

1119510

Municipio'

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

AV ROMEU STRAZZI 2104- WALKÍRIA - JD. CEP: 15085-520

Complemento'

Telefone:

(17)3222-7371

e-mail.

FERNANDA CAPRIOHOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços
Razão Social/Nome:

HNDACAO DIRCEU GONCALVES RESENDE FDGR

CNPJ.'CPF;

11.628429/0001-44

F 'reço e CEP:

R SANTO ANDRÉ .534 - EUROPA - JD. CEP. 1 501490

L

Inscrição Municipal.

mento.

Tefone:
el

3153880

Municipio:

117)3226-5460

SAO JOSE DO RIO PRETO

e-mail.

UF:

legal:7acao@tammaonhine.cor1.br

Discriminação dos Serviços
restação de serviços de advocacia
idvogada' Fernanda Cristina Capho OAB/SP 148931

Código do Serviço / Atividade
17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais

- Advocac'a

Detalhamento Específico da Construção Civil
Cócigo da Obra.

Código ART'

Tributos Federais
PIS

62,31

COFINS.

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços
Valor dos Serviços

R$.

Desconto Incondicionado:

287.58

IR(RS):

14379

INSS(R$):

CSLL(R$)

Outras Retenções

9.586,13

Natureza Operação

589,55

1-Tributação no municipio

Cálculo do ISSON devido no Municipio
Valor dos Serviços R$

[

Regime Especial Tnbutaçáo

Desconto Incondicionado:

Retenções Federais,

3-Sociedade de Profissionais

() Base de Cálculo

Valor ISSON Retido:

Opção Simples Nacional

(x) AI/quota

2-Não

ISS a reter:

%

Incentivador Cultural

(=) Valor do ISS

R$:

2-Não

TOTAL DA NFS-e R$:

8996,58

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.
Avisos

9,586,13

Deduções permitidas em Lei

Desconto Condicionado:

Outras Retenções:

95.86

589,55

SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Número da
NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCALELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
Data e Hora da Emissão:

03/11/2015 11:2230

Número do RPS:

Competência:

3/11/2015

10

Código de Verificação:

N1da NFS-e substituida:

Local da Prestação:

802825560
SAO JOSE

78

Da dos do Prestador de Serviços
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:

02.851.136/0001-30

Endereço e Cep:

1

rERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
lnscnção Municipal:

1119510

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

AV ROMEU STRAZZI 2104- WALKÍRIA - JO. CEP: 15085-520

Complemento:

Telefone:

F

(17)3222-7371

e-mail:

FERNANDACAPRIO@HOTMAJL.COM

Dados do Tomador de Serviços
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:
E

-

UNDACAO DIRCEU GONCALVES RESENDE FDGR

11.628.429/0001.44

çoeCEP:

Inscrição Municipal:

3153880

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF:

R SANTO ANDRÉ ,534-EUROPA-JD. CEP: 15014-490

CunpIemento:

Telefone:

(17)3226-5460

e-mail:

legalizacaoitamaretyonIine.com.br

Discriminação dos Serviços
'restação de serviços de advocacia
dvogada:Femanda Cristina Caprio
)AB/SP 148931

Código do Serviço / Atividade
17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocacia

Detalhamento Específico da Construção Civil
Código da Obra:

Código AT:

—

Tributos Federais
PIS:

62,31

COFINS:

Detalhamento de Valores .Prestador dos Serviços
Valor dos Serviços

R$:

Desconto Incondicionado:

287,58

IR(R$):

143,79

INSS(R$):

CSLL(R$):

Outras Retenções

9.586,13

Natureza Operação

589,55

1-Tributação no município

Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$

Regime Especial Tnbutaçáo

Desconto Incondicionado:

Retenções Federais.

3-Sociedade de Profissionais

(=) Base de Cálculo

Valor ISSON Retido:

1

Opção Simples Nacional

(x) Alíquota

2-Não

ISS a reter:

%

Incentivador Cultural
2-Não

TOTAL DA NFS-e R$:

() Valor do ISS

R$:

8.996,58

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.
Avisos

9.586,13

Deduções permitidas em Lei

Desconto Condicionado:

Outras Retenções:

9585

589,55

SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Número da
NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
Data e Hora da Emissão:

01/1212015 13:19 22

Número do RPS:

Competênda:

1/12/2015

13

Código de Verificação:

N° da NFS-e substituida:

Local da Prestação:

281074688
SAO JOSE

79

Dados do Prestador de Serviços
Razão Social/Nome.
CNPJ/CPF:

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.851.1300001-30

Endereço e Cep:

Inscrição Municipal:

-

1119510

Município:

SAOJOSE DO RIO PRETO

UF

SP

-

AV ROMEU STRAZZI 2104 WALK)RIA JD. CEP: 1085-520

Complemento:

Telefone:

(17)3222-7371

FERNANDA CAPRIOHOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços
Razão Social!Norne:

UNDACAO DIRCEU GONCALVES RESENDE FDGR

CNPJJCPF:

11.628429/0001-44

F "reçoeCEP'

R SANTO ANDRÈ,534-EUROPA-JD.CEP 150190

6

Inscrição Municipal:

manto:

j

3153880

Telefone'

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

e-mail.

117)3226-5460

UF:

Iegalizacao'tamaatyonline.com.br

Discriminação dos Serviços
restação de serviços de advocacia
emanda Cristina Capno OABJSP 148.931

/

Código do Serviço Atividade

-

-

17.14/ 17.14.01 Sociedade de Profissionais Advocaca

Detalhamento Específico da Construção Civil
Código da Obra:

Código ART'

Tributos Federais
PIS:

62,31

COFINS

-

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços
Valor dos Serviços

R$:

Desconto Incondicionado:

287,58

1

IR(RS):

95,86

INSS(RS):

=CSLL(R$):

Outras Retenções

9.586,13

Natureza Operação

589,55

1-Tributação no município

Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$

Regime Especial Tnbutação

Desconto Incondicionado:

Retenções Federais.

3-Sociedade de Profissionais

(=) Base de Cálculo

Valor ISSQN Retido:

]

Opção Simples Nacional

(x) AI/quota

2-Não

ISS a reter:

%

Incentivador Cultural

(=) Valor do ISS
2-Não

TOTAL DA NFS-e R$:

R$:

8996,58

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

-

Avisos

9.586,13

Deduções permitidas em Lei

Desconto Condicionado:

Outras Retenções:

143,79

589,55

SP

FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDEFDGR

F

RÇSCfl4Ç:

.

São José do Rio Preto/SP, 06 de julho de 2015

lIMA. SRA. DRA
FERNANDA CRISTINA CAPRIO
Advogada

REF ELABORAÇÃO DE MANUAIS DE EDUCAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA

A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE (FDGR), por seu Presidente,
Ovasco Roma Altimari Resende, nos termos do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, vem solicitar a Vossa Senhoria a elaboração de manuais de Gestão
Partidária e de Prestação de Contas, com finalidade de educação políticopartidária, observando-se a atualização legislação decorrente da Reforma Eleitoral
em trâmite no Congresso Nacional.

Aten/sament

OVASCO ROMA ALTMARI''RESENDE
Presidente

Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - Fone/Fax: 17-3234-2468
São José do Rio Preto - SP - CEP.15014-490
Site: www.prp.org.br e-mail: prpnacionalsrpterra.com.br

FERNANDA/C A P R lO

São José do Rio Preto, 1 de outubro de 2015
ÉM

A
FDGR - FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente

Ref.: APRESENTAÇÃO DE MANUAIS DE EDUCAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA

Sr. Presidente:

Conforme solicitação, em atenção do Contrato de Prestação de Serviços respectivo, seguem em
anexo 2 manuais de educação político-partidária, nos termos do ofício datado de 06/07/2015:
Cartilha de Gestão Partidária - atualizada até outubro/2015;
Cartilha de Prestação de Contas Partidária - atualizada até outubro/2015

Atenciosamente,

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148931

so josé do rio preto / sp - av, romeu straui, 2092, Higienôpotis - cep15085-520 - fones 17-3216.6067 13305.7098

19/04/2019

Gmail - MANUAL DA GESTÃO PARTIDÁRIA atualização 07/10/15

M 3rnaiI

Fernanda Caprio <fernandacaprio.magmaiL.com>

MANUAL DA GESTÃO PARTIDÁRIA atualização 07/10/15
3 mensagens
Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma©gmail.com>

7 de outubro

Senhores Presidentes,
Com autorização do Presidente Nacional Ovasco Resende, estou enviando neste momento aos Senhore
MANUAL DE GESTAO PARTIDARIA.
Este manual foi elaborado pelo PRP NACIONAL para contribuir com a administração dos PRP Regionais, bem como
para que os Senhores possam repassá-las aos seus Municípios, fornecendo-lhes subsídios e padronização na
gestão do partido.
O manual se compõe de instruçães, bem como de modelos de diversos formulários, ofícios e petições
administrativas e processuais.
Periodicamente enviaremos atualizações, motivadas por solicitaçães de novos modelos de documentos ou novos
assuntos que sejam relevantes.
Portanto, é um Manual de construção colaborativa, e contamos com as sugestões dos Senhores para melhorá-lo
dia-a-dia.

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
PRP NACIONAL
(17) 98128.6633
PRP - MANUAL DE GESTÃO PARTIDÁRIA 07101 5.doc
803K

Mail Delivery Subsystem <postmastertinfonet.com.br>
Para: femandacaprio.ma©gmail.com

7 de outubro de 2015 16:45

Sua mensagem para <jamc> foi rejeitada / Your message to <jamc> was automatically rejected:
sta caixa de e-emails atingiu o limite maximo de sua cota. / mailbox quota exceeded

Mensagem encaminhada
From: Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma©gmail.com>
To: undisclosed-recipients:;
Cc:
Bcc: jamc©infonet.com.br
Date: Wed, 7 Oct 2015 16:44:56 -0300 Subject:MANUAL DA GESTÃO PARTIDÁR
IA atualização 07/10/15

Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma ©gmail.com>
Para: PRP NACIONAL Secretária <catiane©prp.org.br>, anapaula©prp.org.br

7 de outubro de 2015 17:45

Mensagem encaminhada
De: Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma © gmail.com>
Data: 7 de outubro de 2015 16:44
Assunto: MANUAL DA GESTÃO PARTIDÁRIA atualização 07/10/15
Para:
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
https://mail.0000le.com/mail/u/5?ik=27aa1dt97f&view=pt&search=aII&permthid=thread_f%3A1 51 4402843457222385&simpl=msg-f%3A1 5144028... 112

19/04/2019

Gmail - MANUAL DA GESTÃO PARTIDÁRIA atualização 07/10/15

PRP - MANUAL DE GESTÃO PARTIDÁRIA 07101 5.doc
803K

5144028... 212
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FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE (FDGR)
Distribuição e Informação
CNPJ 11.628.429/0001-44
Rua Santo André, 534, id. Europa
CEP 15014-490 - São José do Rio Preto/SP
Presidente: Ova sco Roma Altimari Resende

Partido Republicano Progressista (PRP) - Diretório Nacional
CNPJ 32.095.101/0001-80
Sede Política: SIG SUL, QD. 1. Lt. 495-505-515, SALA 124
CEP 70610-410 - Brasília/DF
Endereço Internet: www.prp.org.br
Email: contato@prp.org.br
Presidente Nacional: Ovasco Roma Altimari Resende
Secretário Geral: Antonio Arantes Neto
Tesoureiro Geral: José Roberto Ramires

Autora:
Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931
Email: fernandacaprio.magmail.com

É permitida a reprodução parcial ou total deste manual, desde que citada a fonte.
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INTRODUÇÃO
IR

1

O PRP é o partido da felicidade e acredita que o Brasil é o
futuro.
Para planejar o crescimento do partido, ampliar sua militância partidária e
preparar seus dirigentes para a gestão partidária pautada princípios e
padrões da Direção Nacional, nasceu este Manual de Gestão Partidária.
O PRP Nacional quer orientar o militante e o dirigente, passo-a-passo,
sobre a administração do partido em sua localidade, comunicação com a
justiça eleitoral, comunicação com filiados, filiação e desfiliação, ativação e
inativação de Direções Municipais, Prestação de Contas, fazendo parte
deste Manual modelos de diversos documentos indispensáveis ao cotidiano
partidário.
A padronização dos procedimentos leva à excelência perrepista, pautada
no respeito aos princípios constitucionais, legais, estatutários, éticos e
morais, na observação dos trâmites legais da justiça eleitoral, na criteriosa
anotação dos atos partidários, na guarda dos documentos do partido, no
respeito às lideranças e no espírito de equipe.

Ovasco Roma Altimari Resende
Presidente Nacional

4
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CAPÍTULO 1— LEGISLAÇÃO
i 1$

FIEJTO

O dirigente, antes de mais nada, deve conhecer a legislaçao que ampara ges
tMtao J
partidária, que pode ser consultada nos seguintes links:
S1TE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE):
http://www.tse.jus.br/
ESTATUTO DO PRP:
http : Ilwww.j usticaeleitoral .j us. br/arq uivos/tse-estatuto-prD-de- 1 10 1-20 12-deferidoem-7-5-20 13
CONS iii UÇÃO FEDERAL:
httr://www.planalto.gov.br/ccivil 03/constituicao/constituicao.htm
CÓDIGO ELEITORAL:
http://www.planalto.gov.br/ccivil 031Leis11-4737.htm
LEI 9.096/95 (Dispõe sobre partidos políticos):
httD://www.planafto.gov.br/ccivil 03/LEIS/1-9096.htm
LEI 9.504/97 (Dispõe sobre normas para as eleições):
httr://www.planalto.ciov.br/ccivil 03/LEIS/L9504.htm
LEI COMPLEMENTAR 64/90 (Dispõe sobre inelegibilidades):
http://www.planalto.ciov.br/ccivil 03/leis/1-CP/1-cI64.htm
RESOLUÇÃO 23.432 TSE (Dispõe sobre prestação de contas partidária):
http ://www.j usticaeleitoral .1 us. br/arq ulvos/nova-resol ucao-de-prestacao-de-contas-deiartidos-politicos
PORTARIA CONJUNTA TSE/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL N° 74/2006 (dispõe
sobre troca de informações entre a justiça eleitoral e a receita federal):
http://www.tse.jus.br/arguivos/tse-portaria-tse-srf-no-74
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA TSE/RECE1TA FEDERAL no 1.019/2010 (Dispõe
sobre CNPJ de partidos, comitês financeiros e candidatos):
http ://www.j usticaeleitoral .j us. br/arq uivos/tse-i nstrucao-normativa-conjunta-rfb-tseno- 1-0 19-atualizada-ate-julho-20 14
COMUNICADO BANCO CENTRAL N° 25.091/2014 (dispõe sobre regras sobre abertura,
manutenção e encerramento de contas bancárias):
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arpuivos/comunicado-bacen-no-25-09 1-2014
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CAPÍTULO II- NOMEANDO UMA COMISSÃO PROVISÓRIA
O primeiro passo é definir os nomes que comporão a Comissão Pro?iWT"
representarão o PRP na localidade. Podem ser indicados 05 no*s nasf89
Comissões Provisórias Municipais e 07 nomes nas Comissões Pr4visóf%
Regionais.
O segundo passo é definir um endereço comercial onde será instalado o PRP,
um número de telefone e um e-mail oficial do partido. Estes dados serão
utilizados pela Justiça Eleitoral para toda comunicação formal com o partido:
circulares, notificações, intimações, etc.
Na nominata devem ser indicados, no mínimo, os seguintes cargos:
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Tesoureiro
A complementação pode ser feita indicando-se 10 e/ou 20 Vices-Presidentes, 1°
e/ou 20 Secretários, 10 e/ou 20 Tesoureiros e também Presidente do PRP
JOVEM, Presidente do PRP Mulher.
Para viabilizar a inclusão da nominata no sistema da Justiça Eleitoral, é
imprescindível estar munido dos seguintes dados de cada um dos integrantes:
a) Nome completo
b)RG
CPF
Título de Eleitor
estado civil
profissão
endereço completo (com CEP)
telefone fixo
telefone celular
e-mail
É importante também, para fins de abertura de CNPJ e administração de conta
bancária, que a Direção Regional se reúna e lavre uma ata da nomeação da
Comissão Provisória Municipal, abrindo um LIVRO com todas as folhas
rubricadas pelo Secretário onde tais atas são encartadas, e entregando uma via
original para o Presidente da Comissão Provisória Municipal.
Mil
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ANEXO 01- MODELO DE NOMINATA

L

COMISSAO PROVISORIA DE
N°
ENDEREÇO
COLEMENTO

BAIRRO

TEL FIXO

FAX:

PRESIDENTE

CEP
CIDADE
Data
Nasc.

1

TEL. FIXO

CEL,

RG

E-MAIL

CPF

TIT. EL.

ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

CIDADE

1° VICE-PRESIDENTE
TEL. FIXO

CEL.

RG

CPF

E-MAIL
TIT. EL.

ENDEREÇO

N°

BAIRRO

CEP

CIDADE

2 VICE-PRESIDENTE

1
•

TEL. FIXO
RG

CEL.
CPF

E-MAIL
TIT.EL

ENDEREÇO
BAIRRO

N°
CEP

CIDADE

Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
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SECRETÁRIO

~,

TEL. FIXO

CEL.

RG

/

E-MAIL

E

CPF

91 ]

T1T, EL,

ENDEREÇO

No

BAIRRO

CEP

CIDADE

lO SECRETÁRIO
TEL. FIXO

CEL.

RG

E-MAIL

CPF

TIT.EL. :I=

ENDEREÇO

~ N-

BAIRRO
1° TESOUREIRO

CEP

TEL. FIXO

CIDADE

CEL.

RG

E-MAIL

CPF

-

TIT. EL.

ENDEREÇO

I N-

BAIRRO

CEP

CIDADE

20 TESOUREIRO

4
9

TEL, FIXO
RG

CEL.

E-MAIL

CPF

TIT. EL.

ENDEREÇO

~ N-

BAIRRO

CEP

CIDADE
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Declaramos concordar com os documentos do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTAPRP,aprovando totalmente o seu ESTATUTO,PROGRAMA E MANIFESTO.
de

de

1234567-

Obs: Para nomeação da comissão provisória deve ser encaminhada cópia do comprovante de deposito da taxa de
abertura.
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ente.
ANEXO 02 - MODELO DE ATA DE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO
PROVISORIA
3

Lista de presenças dos membros da Comissão Provisória Regional do Partido Rpu[li
Progressista - PRP do Estado de
em reunião extraordinária realizada em
de
de
1 - Presidente: Nome (assinatura)
2 - Vice-Presidente: Nome (assinatura)_____________________
3 - Secretário Geral: Nome (assinatura)_____________________
4 - 10 Secretário: Nome (assinatura)_____________________
5 - Tesoureiro: Nome (assinatura)_____________________
Aos
de
reuniram-se extraordinariamente os
(_) dias do mês de
membros da Comissão Provisória Regional do Estado de
do Partido
Republicano Progressista - PRP, com sede na Rua
, cidade
cuja reunião, teve início as _:OO e encerramento às _:OO horas, para
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1- Deliberação sobre nomeação e posse de nova
composição da Comissão Provisória Municipal do PRP de
. Ao iniciar os
trabalhos, o Presidente perguntou ao Secretário Geral se havia quorum para deliberação, cuja
resposta, foi positiva. O Presidente levou ao conhecimento dos demais membros da Comissão
Provisória Regional que a presente reunião tinha como finalidade deliberar sobre a nomeação e
posse de nova composição da Comissão Provisória Municipal do PRP de
.O
Presidente apresentou a nominata, solicitando ao Secretário a leitura, em voz alta, dos cargos,
nomes e qualificação de cada um dos membros, o que foi prontamente atendido: Presidente
brasileiro, RG
, CPF _
, profissão:
com domicílio na rua
, CEP
cidade
Vice Presidente
brasileiro, RG_____________
CPF
profissão:
com
domicílio
na
rua
CEP
cidade
; Secretário Geral
brasileiro,
RG
,
CPF
profissão
com domicílio na rua
, CEP
/ cidade
10 Secretário
brasileiro, RG
CPF
profissão:
com domicílio na rua
CEP
, cidade
Tesoureiro
, brasileiro, RG
, CPF
profissão
com domicílio na rua
CEP
, cidade
. O Presidente abriu a votação SIM ou NAO e a
Comissão Provisória Regional passou a deliberar. Em seguida, foram colhidos verbalmente
votos de cada um dos membros presentes, devidamente anotados pelo Secretário. Encerrada a
votação, a nova composição da Comissão Provisória Municipal foi aprovada por unanimidade
pelos membros presentes. O Presidente pediu ao Secretário para proceder em voz alta a leitura
dos nomes e cargos aprovados, o que foi prontamente atendido, O Presidente deu por
EMPOSSADA a respectiva
Comissão Provisória Municipal do PRP de
com gestão a partir de _/j____ POR PRAZO
INDETERMINADO, com endereço na Rua
, que fica
a partir desta data autorizada a praticar todos os atos permitidos na legislação e no
Estatuto do PRP, determinando ao Secretário o cumprimento da decisão unânime da
Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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Comissão Provisória Municipal mediante inclusão no sistema SIGPEX, da Justiça Eleitoral, e
protocolo junto ao TRE-Tribunal Regional Eleitoral, bem como comunicação por ofício ao
Presidente Regional empossado. O Presidente franqueou a palavra aos presert
acrescentar, ou opinar sobre qualquer outro assunto, quando todos afirmaram, rjda ma
haver a discutir ou acrescentar. O Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo jecessáro
(
para a lavratura da presente ata. Após, O Presidente solicitou ao Secretário e leituda
em voz alta, sendo a mesma mais uma vez aprovada por unanimidade dos membrd
presentes. A presente ata vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário Geral.
de

de

Presidente:

Secretário Geral:
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CAPÍTULO III - DOCUMENTANDO O ENDEREÇO DO PARTIDO
Para fins de prestação de contas, é preciso documentar o endeço do 19 5
partido, e para tanto, deve-se preencher o contrato de cessão gratuitaj
não houve pagamento de aluguel, ou o contrato de locação, se houver
pagamento de aluguel.
Caso se trate de uma cessão gratuita, pela legislação eleitoral, é preciso
que proprietário do imóvel autorize a cessão para uso político. Sendo
imóvel próprio, o proprietário deve assinar o contrato de cessão. Sendo
imóvel locado, a contrato de locação deve possuir cláusula que permita a
cessão para fins partidários.
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ANEXO 03 - MODELO DE CONTRATO DE CESSÃO GRATUITA DE
IMÓVEL
__

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE IMÓVEL E
Pelo presente instrumento particular, de um lado
CPF
, com domicílio na rua
, CEP
cidade
doravante denominado(a) CEDENTE,'e PRP
COMISSAO PROVISORIA DE
CNPJ______________________
com sede na Rua
, CEP
cidade
neste
ato
representada
por
seu
Presidente
doravante denominada CESSIONARIA celebram entre si o
presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO GRATUITO
DE IMÓVEL E
SERVIÇOS, conforme as seguintes cláusulas:
Cláusula 1 - O CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO,
para uso conjunto, espaço físico de sua
sede situada na rua
, CEP
, cidade
assim como serviços de energia, água, aluguel, telefone, materiais de
escritório, pessoal, e outros necessários ao desenvolvimento de suas finalidades partidárias.
Cláusula II - A presente cessão se dá a título totalmente gratuito.
Cláusula III - O presente contrato tem valor estimado de R$

,

(

)

Cláusula IV - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua ratificação, por tempo
indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem
qualquer ônus.
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual
teor na presença de 02 (duas) testemunhas.
____ de _______de

CEDENTE

CESSIONÁRIO

Testemunhas:

CPF

CPF

Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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CAPÍTULO IV - CNPJ

O partido precisa ter CNPJ, conforme as regras descritas na
abaixo.

1 97

jfl%

J rstruç4

Na abertura do CNPJ, o código CNAE para Direções Partidárias Municipais
é 327-1 e para Direções Partidárias Regionais é 326-3, conforme o Anexo
V da Instrução Normativa RFB 1470/2014.
Link: http://normas. receita .fazenda
=52901&visao=anotacjo

Para abertura do CNPJ, o contador precisará, entre outros documentos, da
ata de nomeação fornecida pela Direção hierárquica superior, documentos
pessoais do Presidente e Tesoureiro, comprovante de endereço (contato
de cessão gratuita ou locação), etc.
É importante observar todas as regras da Instrução Normativa Conjunta
TSE/Receita Federal n.1019/2010 que dispõe sobre CNPJ de partidos
políticos e candidatos.
Link:
conj unta-rfb-tse-no- 1-0 19-atualizada-ate-julho-20 14

49
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CAPÍTULO V - CONTA BANCÁRIA
/ 98

De posse do CNPJ, o partido providenciará a abertura de conta bncá
conforme regras normatizadas no Comunicado do Banco Central
25091/2014, que dispõe sobre regras de abertura, manutenção,
encerramento de contas partidárias e de candidatos.
Link: http: //www.justicaeleitoraj.jus.
091-2014

O partido deve observar o tipo de movimentação financeira que irá utilizar,
a brindo contas específicas para:
Conta de Contribuições Partidárias: onde movimentará contribuições de
filiados, de dirigentes, de comissões provisórias e doações;
Fundo Partidário: conta só será aberta se houver repasse por órgão
hierárquico superior;
Conta de Campanha: conta será aberta na época da campanha e será
utilizada exclusivamente para movimentação de valores referentes à
campanha.
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CAPÍTULO VI— SIGIPEX
1 1ElÀk1

jJT L

Se a Direção Partidária que está sendo criada for Comissão Prvisór
99
Regional, o próximo passo é solicitar à Justiça Eleitoral a seha
SIGIPEX, sistema que permite a ativação e inativação de Cohilsss
Provisórias Municipais.
1
A Comissão Provisória Municipal não tem acesso ao SIGIPEX, uma vez que
quem administra o PRP Municipal é o PRP Regional.
Munida da senha do SIGIPEX, o Dirigente Regional poderá administrar
suas representações municipais, incluir e dissolver Comissões Provisórias
Municipais, bem como alterar seus membros.
Para tanto, o Presidente Regional deverá preencher e protocolar um ofício
encaminhado ao TRE-Tribunal Regional Eleitoral do Estado, e junto à
Secretaria respectiva, obter a senha.
De posse da senha, acessará o sistema no seguinte link:
http://www.tse.jus. br/Partidos/artidospoI iticos/modujo-externo-sq ipex

Acessado o sistema, o Dirigente Regional incluirá todos os dados da
nominata, imprimirá a relação dos novos membros e o recibo gerado pelo
sistema e protocolará tais documentos no TRE-Tribunal Regional Eleitoral
de seu Estado.
O TRE terá que validar os documentos. Somente após esta validação é
que a Comissão Provisória Municipal estará visível na consulta ao site do
TSE-Tribunal Superior Eleitoral, onde será possível gerar a certidão com
validade legal.
Link para acesso à certidão:
noliticos/orgao-partjdario

http://www.tse.jus. br/partidos/partjdos..

O mesmo procedimento deve ser utilizado para dissolução de Comissões
Provisórias.

Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP eontato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

16

Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148.931
fernandacaprio.maqmajjcom

PIZP44

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

-

ANEXO 04 - MODELO DE OFÍCIO PARA SOLICITAÇÃO DE SENHA/
DE SIGIPEX

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBU
REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE

O PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA,
pelo Presidente da
PROVISORIA
REGIONAL
DESTE
ESTADO,
SR.
_ vem a presença de Vossa Excelência requerer a expedição
de senha de ADMINISTRADOR DO SIGIPEX
para o Presidente devidamente qualificado no
item "a":
COMISSAO

RG

Outrossim, fica desde já autorizado o Sr.
, CPF
, a retirar a senha em nome do Presidente.

Administrador:
PROGRESSISTA
Nome do usuário:
RG:
CPF:
Título de eleitor:
e-mail:

Partido:

PRP- PARTIDO REPUBLICANO

Nível de administração:
Todos os municípios do Estado.
Termos em que, pede e espera deferimento.
de

de

Presidente
Endereço:
Fone de contato:

Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
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W*23-1210! '
CAPÍTULO VII - PRP MULHER e PRP JOVEM

Para sucesso da militância partidária, o Estatuto do PRP prevê a cri
Diretorias internas compostas por mulheres e por jovens.
Tanto Dirigentes Regionais como Municipais devem reunir pessoas
interessadas em participar da vida partidária e criar o PRP MULHER e o
PRP JOVEM, enviando as listas contendo as informações abaixo à Direção
Partidária hierarquicamente superior:

Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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-'

ANEXO 05— MODELO LISTA PRP MULHER

Ô

49

Presidente:
Título de Eleitor:_
Profissão:_________
Endereço:
Fone:
Email:
Vice-Presidente:
Título de Eleitor:_
Profissão:_________
Endereço:
Fone:
Email:
Secretária:
Título de Eleitor:_
Profissão:_________
Endereço:
Fone:
Email:
Membro:
Título de Eleitor:
Profissão:_______
Endereço:
Fone:
Email:
Membro:
Título de Eleitor:
Profissão:______
Endereço:
Fone:
Email:

ANEXO 06— MODELO LISTA PRP JOVEM
Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
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I*

Reseride.

3

Presidente:
Título de Eleitor:
Profissão:________
Endereço:
Fone:
Email:
Vice-Presidente:
Título de Eleitor:
Profissão:_________
Endereço:
Fone:
Email:
Secretária:
Título de Eleitor:
Profissão:_________
Endereço:
Fone:
Email:
Membro:
Título de Eleitor:_
Profissão:_________
Endereço:
Fone:
Email:
Membro:
Título de Eleitor:_
Profissão:_________
Endereço:
Fone:
Email:

CAPÍTULO VIII - FILIAÇÃO E DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA
Sede administrativa: Rua. Santo André 0 534 M. Europa CEP - 15014 490
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Uma vez nomeada, e devidamente validada pelo TRE-Tribunal
UTO
Eleitoral, a Comissão Provisória Regional ou Municipal deve soçitar/ a
104
senha do FILIAWEB.
FILIAWEB é o sistema da justiça eleitoral onde é feita a administração os
filados ao PRP. Também é possível consultar todo histórico partidário do
militante em outros partidos.
Cada município pode solicitar sua própria senha, ou a Direção Regional
pode solicitar a senha de todos ou de alguns municípios. Isso depende do
modelo de gestão que será adotado.
Se a Direção Municipal for administrar suas próprias filiações, protocolará
um ofício requerendo a senha perante a Justiça Eleitoral de seu município.
Se a Direção Regional for administrar a capital, alguns municípios, ou
todos, protocolará um ofício requerendo a senha geral ou parcial no TRETribunal Regional Eleitoral.
Link para acesso ao Filiaweb: http://filiaweb.tse.jus. br/filiaweb
Vale destacar: se a Direção Regional solicitar senha de algum município,
este município perderá a capacidade de realizar suas filiações, prerrogativa
que fica transferida exclusivamente à Direção Regional.
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ANEXO 07 - MODELO OFÍCIO SENHA FILIAWEB - DIREÇÃ
REGIONAL
5
EXCELENTISSIMO SENHOR CORREGEDOR - CORREGEDORIA REGIONAL
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE

O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - COMISSÃO
PROVISORIA REGIONAL DE
, neste ato representado por seu
Presidente
vem a presença de Vossa Excelência, nos
termos do artigo 70 da Resolução TSE no 23.117/2009 e do Provimento n° 2/2010-CGE,
solicitar a SENHA DE ADMINISTRADOR DO FILIAWEB
para inclusão de filiações,
desfiliações e a remessa das relações para processamento pela Justiça Eleitoral, conforme
dados indicados abaixo.

RG

Outrossim, fica desde já autorizado o Sr.
, CPF
, a retirar a senha em nome do Presidente.

Administrador:
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - COMISSAO
PROVISÓRIA REGIONAL DE
Nome do usuário:
RG:
Título de Eleitor:
e-mail:
MunicíDios: (INDICAR QUAIS MUNICÍPIOS SERÃO
ADMINISTRADOS. SE FOREM TODOS, APENAS INFORMAR: "TODOS OS
MUNICÍPIOS DO ESTADO").
Termos em que, pede e espera deferimento.
___ de
de

Presidente do PRP
Endereço:
Fone de contato:
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ANEXO 08 - MODELO OFICIO SENHA FILIAWEB - DIREÇÃO
MUNICIPAL
EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA

2.1

ZONA ELEITØRAL

O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - COMISSÃO
PROVISORIA MUNICIPAL DE
______, neste ato representado por seu
Presidente
, vem a presença de Vossa Excelência solicitar
SENHA DE ADMINISTRADOR DO FILIAWEB para inclusão de filiações, desfihações e a
remessa das relações para processamento pela Justiça Eleitoral neste município, conforme
dados indicados abaixo.

RG

Outrossim, fica desde já autorizado o Sr.
, CPF
, a retirar a senha em nome do Presidente.

a)Administracjor: Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
(PRP) - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE
Nome do usuário:
RG:
Título de Eleitor:
e-mail:
Termos em que, pede e espera deferimento.
___ de
de.

Presidente do PRP
Endereço:
Fone de contato:
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Para concorrer, o candidato deve estar filiado no PRP 06 (seis) mese/
antes da eleição. Quanto ao local onde irá concorrer (municíF
OPX
exemplo), o candidato deve estar com seu domicílio eor 07
regularizado no município 01 (um) ano antes da eleição.

4aT

Antes de mais nada, é preciso verificar se o candidato é filiado a outro
partido, afim de evitar a dupla filiação partidária. Para fazer está consulta,
basta acessar o link:
http : //www .tse .j us. br/eleitor/serv icos/certidoes/cert idao-de-fi 1 iacaopartida ria.
Em seguida, preencher o número do título de eleitor e clicar em
Consultar. Será emitida uma certidão no TSE-Tribunal Superior Eleitoral,
com valor legal, data e horário, que é importante ser impressa e arquivada
no partido.
Se o eleitor for filiado a outro partido, e depois se filiar ao PRP, apesar de
a lei prever que valerá a filiação mais recente, recomenda-se que seja
providenciada a documentação cronológica de desfiliação, protocolando-se
o ofício de desfiliação no partido anterior e perante o juiz eleitoral. Essa
providência evita que o candidato seja prejudicado se a última data, por
inconsistência de lançamento no Filiaweb, for a do partido no qual o
candidato não deseja permanecer.
Lei 9.096/95
"Alt 21. Para desligar-se do partido, o filiado faz comunicação escrita
ao órgão de direção municipal e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for
inscrito."
Parágrafo único. Decorridos dois dias da data da entrega da
comunicação, o vínculo torna-se extinto, para todos os efeitos.
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos
casos de:
V - filiação a outro partido, desde que a pessoa comunique o fato ao juiz
da respectiva Zona Eleitoral.
Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias,
prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o
cancelamento das demais.
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Portanto, o PRP recomenda, por cautela, que seja realizada docum4,
cronológica da desfiliação e da nova filiação, não apenas com o ptQtocoIo8
do ofício junto ao juiz eleitoral, mas também, junto ao partido antetior.
O procedimento é simples:
o eleitor protocola um ofício de desfiliação no partido anterior. Se o
Presidente do partido anterior se recusar a assinar o protocolo, basta
enviar o documento por carta, com aviso de recebimento dos correios, que
servirá como comprovação da entrega;
o eleitor apresentar uma via do comprovante de desfiliação ao partido
anterior ao juiz da zona eleitoral de seu título de eleitor, mediante ofício
que comunica a desfiliação.

40
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ANEXO 09- MODELO DE OFICIO DE DESFILIAÇÃ0 PARTIDÁRIA
EXMO. SR. PRESIDENTE MUNICIPAL DO PARTIDO _______

Eu,

brasileiro(a), estado civil, profissão, RG
Título de Eleitor

de

DO MUNItIíPIO D609

, Zona Eleitoral

, CPF
, Seção _____, da cidade

, residente e domiciliado(a) na rua

comunicar minha DESFILIAÇÃO do PARTIDO

venho
_____, a partir desta data.

de_de

de

Nome / assinatura

PROTOCOLO
Recebi o presente ofício de DESFILJAÇÂO nesta data
II

PARTIDO________
Presidente
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ANEXO 10 - MODELO DE OFÍCIO DE
DESFILIAÇÃO AO JUIZ ELEITORAL

INFORMAÇÃO DE

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DA a ZONA EL

Eu,
profissão, RG
Zona Eleitoral

,

, Seção
cidade
Excelência expor e requerer o quanto segue:

brasileiro(a),
estado
civil,
, CPF
Tífiiin tie Pl imifnr
residente e domiciliado(a) na Rua
venho perante Vossa

No dia
me desfihiei do PARTIDO
documento apresentado perante o Diretório Municipal da agremiação.

, conforme

Por ora, informo minha desfihiação à justiça eleitoral, requerendo as anotações
respectivas

de

de

Nome / assinatura

Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

27

Fernanda Cristina Caprio OABISP 148.931
femandacaprío.ma(õqmajj.o

ç P í ZP44

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

;Resende

ANEXO 11- MODELO DE FICHA DE FILIAÇÃO DO

Para se filiar ao PRP, basta preencher a ficha de filiação.
A Ficha de filiação é documento, deve ser devidamente preenchida,
assinada e arquivada no partido.

SIGLA

NOME

DATA DE NASCIMENTO

PRP
VIA

ZONA ELEITORAL

MUNICIPIO E ESTADO

NATURALIO.ADE

N° 00 TITULO

SEÇÃO

1—

ESÍADO CIVIL

(1)

PAI

FILIAÇÃO

o
O

o

MÃE

CEP

ENDEREÇO RESIDENCIAL.

BAIRRO

CEP

ENDEREÇO COMERCIAL

BAIRRO

zt<

2
wo

g

CPF

RG

PROFISSÃO

DOO

TELEFONE

Declaro que estou de acordo corri o
Programa e Estatuto do Partido

N DA INSCRIÇÃO

ASSINATURA DOAPRESENTADOR

CELULAR

ASSINATURA DO FILIADO
FATA DA INSCRIÇÁO NO PARTIDO DATA DAAPROVAÇÂO

ASSINATURA DO PRESIDENTE
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ANEXO 12— UTILIZANDO O FILIAWEB
As filiações, contudo, somente são processadas pela justiça eleitc
a inclusão no FILIAWEB. De posse dos dados constantes da
filiação, o administrador faz a inclusão no FILTAWEB.
Duas vezes por ano, em abril e outubro, as listas são processadas pela
justiça eleitoral, é imprescindível, para tanto, que o administrador entre no
FILTAWEB e submeta as listas dentro do prazo que a justiça eleitoral
determina.
Entre estas datas, toda filiação incluída no Filiaweb fica na chamada "lista
interna", e a filiação não fica visível na consulta pública do site do TSE.
Por volta dos dias 14/04 e 14/10 de cada ano, estas listas são
"submetidas", e a partir daí, a filiação fica visível na consulta pública do
site do TSE. Normalmente, a justiça eleitoral confirma estas datas através
de carta (endereço informado pelo partido) ou e-mail, motivo pelo qual é
muito importante que os dados indicados à justiça eleitoral estejam
sempre atualizados.
OBS: se o administrador tiver senha para administração de mais de um
município, deve submeter as listas de cada um deles.
Não submetidas as listas, a filiação não é enviada para a justiça eleitoral e
não tem valor legal, impedindo que o eleitor venha a ser candidato pelo
partido.

Acesso ao sistema Fil iaweb: http //fi l iaweb .tse .j us. br/fi 1 iaweb/
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UTENTICC:
Tnscriçao

Senti

dique em "filiação", depois "registro".
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e ti

4

fia.'

.

fl....Y.

Conforme previsto na Lei

:.ri.e

r

. ..
/

e e to'e e

Mantenha assinalado o ícone "registros internos" e em seguida, dique em
"incluir"
hiEB

4-

x

fiIiawebtseusbr

.

it

DE REiSTPS3E F:L:o
Inscnço

No me

,01

Registros Internos
Registros Oficiais

1 Registros Excluidos
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•.

Insira o número do título de eleitor no campo "inscrição" e em seguida
"nome" do eleitor.
lr

115

Com relação a mulheres, nomes de solteira e casada interferem na usca.r
O nome deve ser exatamente o que consta do banco de dados da jüslIçd
eleitoral (título de eleitor).
Informe "zona" e "seção" e "data de filiação". Clique em "continuar".
i I ii E

E-

x

Cf

*

ti'a iebteu b

-

4
INCLUIR REGISTRO DE FILIAÇAO
*

*

Inscriçao

Nome

1
Partido

L
UF

Município

LIIiLIiiI

Zona

Seçao

'1 LII

Data de Filiaçao

Até aqui, o procedimento apenas inclui o filiado na lista interna do PRP.
Somente em abril e outubro (por volta do dia 14) é que o TSE abre o
sistema para submissão das listas internas, que passam a ser listas
oficiais.
Para submeter a listagem de filiados, entre no sistema com login e senha,
dique em "filiação", depois "relação". E preciso observar que a submissão
é dividida por municípios e por zonas, portanto, se sua senha administrar
32
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mais de um município, deve ser feita um a um. E se o município tiver mais
de uma zona, é preciso submeter uma a uma.
f116j
fi!ia'°ebtseius.br

.

1 N CL U 1 R
Inscriçao

Nome
1

.
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W,sende7771
TRA*L UPO Ij

J

Em seguinte, informe a "zona". Em "Tipo de ReIaço", informe "Iterna".147
Depois, dique em "Consultar"
x

filiaweb.tse.jus.b r

OSULT DE RELÇAO DE FILiADC
Zona

Partido

Tipo de Relaçao
'
Inte'
i Relação
Ofi:al
jj

Data de Processamento
Inicial

Final

1
Saiba corno submeter a lista de filiados, ou como confirmar se a lista esta submetida.
Con

5 Li 1

tar

Verifique os ícones que aparecem na coluna do lado direito da tela:
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NAO_SUEMETDA

1/

FECHADA

16/10/2015

FECH.DA

1E/04/2C14

FEOHAC.

151D1201

FEOHD-.

1€1012312

FECH.DA

1510/2CI1

FE:H.D—

13t 13C

14

Submete a relação INTERNA ao TSE. Mesmo que submetida, você poderá fazer inclusões, alterações e
exclusões normalmente.
Detalha a relação, podendo exibir seu quantitativo, filiados, registros com erro e até mesmo
SUBMETER a relação ao TSE.
Consultar Filiados exibe a relação dos filiados na relação.

Consultar Eventos exibe eventos de auditoria sobre as listagens.

Clique na "SETA AMARELA", submeter lista, e na próxima tela, dique em
"SUBMETER"
x

DETLHE D P.EVÇACJ DE Fi.IADO
UF: SP

Mumcipio:

o

JOSE DO .iO FPEro

Zona:

::s

Part.do: PRP - PARTIDO REPUBU

Tipo de Relação: interna
Situação da Relação: tjãc ',ubmetsd8
Et :er: p:i

Data de Processamento:

e.nr n

Quantitativo

.:ÉíCJ

cr5eí

: -- .t

;m

c4dr
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Em seguida, em "Confirma a operação?", dique em "SIM". Feito isso, os
dados serão encaminhados "on tine" ao TSE, e após o pe processamento, o eleitor estará oficialmente filiado ao PRP.
FiIaEB -.

x
faveb.tse.jus.br

r

CONFIRMA SUBN1ISSÃO DA RELAÇÃO DE FILIAE
A1tRTA

Eota oper3zo pode levar alguns minutos,
Quantitativo

»

Confirma a opera;o
Cm Nâo

Havendo erros, dique em "Consultar Registros com Erro" e verifique quais
as situações apontadas ali. Avalie o tipo de erro e providencie a correção.
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CAPÍTULO IX - CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA

O PRP, como qualquer outro partido, recebe contribuições de seus MIiados,'f °
uO
dirigentes, comissões provisórias e mandatários, conforme artigos_abarf
transcritos:
Artigo 130 - Os filiados ao PRP têm os seguintes Deveres:
II) Contribuir pecuniariamente para as despesas do PARTIDO, nos termos do
disposto neste ESTA TUTO.

Artigo 590 -(..)
§1 0 - Para designação de uma COMISSAO PROVISORIA REGIONAL, deverá
ser recolhida uma taxa de dois salários mínimos vigentes ao DIRETORIO
NACIONAL.

Artigo 600 —(.)
Parágrafo Unico - Para designação de uma COMISSAO PROVISORIA
MUNICIPAL, deverá ser recolhida uma taxa de um salário mínimo vigente, ao
DIRETOPJO REGIONAL.

Artigo 690 - Os membros dos DIRETÓRIOS MUNICIPAIS, REGIONAIS e
NACIONAL, deverão contribui, pecuniariamente para os gastos do PRP,
mediante importância mensal, cujo limite mínimo, será fixado anualmente,
pelo seu respectivo Diretório Regional e Nacional.

Artigo 710 - Os filiados que exerçam cargos, ou funções de assessorias, em
confiança, nas administrações Direta ou Indfreta, inclusive nos poderes
Legislativos e Executivos, podem, espontaneamente, fazerem doações para
os Diretórios Nacional, Regionais e Municipais.

Artigo 720 - A receita do PRP será distribuída da seguinte manefra:
I)Dos representantes do PARTIDO, no Congresso Nacional: 50% (cinqüenta
por cento) para o DIRETORIO REGIONAL DO ESTADO onde está domicillado
o parlamentar, e os 50% (cinqüenta por cento) para o DIRETORIO
NACIONAL;
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11)005 representantes do PARTIDO, nas Assembléias Legislativas e Distritais:
50% (cinqüenta por cento) para o DIRETORIO REGIONAL e os outros 50% /
(cinqüenta por cento) para o DIRETORIO NACIONAL;
111)005 representantes do PARTIDO, nas Câmaras Municipaisj e noft
Executivos Municipais: 50% (cinqüenta por cento) para os DIRÇTORIcØ 2 '
MUNICIPAIS, e os outros 50% (cinqüenta por cento) para o DIftETQR
REGIONAL;
IV)A contribuiØo dos membros dos DIRETORIOS ficará para o próprio
Diretório respectivo.
§10 - Os representantes do PRP, nos Executivos Municipais (Prefeitos e VicePrefeitos), recolherão 50% (cinqüenta por cento) ao DIRETORIO
MUNICIPAL e 50% (cinqüenta por cento) ao DIRETORIO REGIONAL.
§20 - Os representantes do PRP, nos Executivos Estaduais (Governadores e
vice-governadores), recornerão 50% (cinqüenta por cento) ao DIRETORIO
REGIONAL e 50% (cinqüenta por cento) ao DIRETORIO NACIONAL.
§30 - Caso não haja Diretório organizado, os recursos serão
automaticamente, destïnados ao ORGAO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR.

Artigo 980 (—) VI) CONTRIBUIÇAO DOS DIRETORIOS:
Os DIRETORIOS ou COMISSOES PROVISORIAS REGIONAIS deverão
b)
recolher ao DIRETORIO NACIONAL, uma contribuição mensal de dois salários
mínimos vigente, que deverá ser depositada em conta bancária do PARTIDO,
do Diretório Nacional, até o dia 10 (dez), do mês subsequente ao vencido;
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M

—
ANEXO 13 - MODELO CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA FILIADOS! DIRIGENTES
22
Cidade

, em - de

de

ILMO. SR.
Caro senhor,
O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DE
, por
seu Presidente, vem NOTIFICAR Vossa Senhoria que, conforme Estatuto Partidário do PRP, é
dever dos filiados contribuírem com as despesas do Partido, conforme leitura do artigo 130,
inciso II abaixo transcrito:
Artigo 130 - Os filiados ao PRP têm os seguintes Deveres:
(...)
II) Contribuir pecuniariamente para as despesas do PARTIDO, nos
termos do disposto neste ESTATUTO.
A gestão local do partido, bem como seu crescimento, cumprimento do
programa e dos projetos partidários depende da satisfação de diversos custos, razão pela qual
sua contribuição mensal no valor de R$
é de grande relevância.
Os desafios apresentam-se constantemente para demonstrarmos
perseverança e empenho, e atitudes participativas como a de Vossa Senhoria incentivam a
busca de oportunidades e parcerias que fomentem e garantam o sucesso de nosso projeto
político.
Atenciosamente
Nome
Presidente PRP de
Fone:
Endereço:
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ANEXO 14 - MODELO CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA COMISSOES PROVISORIAS
Cidade,

IR

de ____ de

/L3

ILMO. SR.
Presidente do PRP de
O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - REGIONAL DO ESTADO DE por seu Presidente, vem NOTIFICAR Vossa Senhoria do quanto
segue:
Conforme entendimento, a Comissão Executiva Regional nomeou e empossou Vossa
Senhoria como Presidente da Comissão Provisória Municipal de
aos
_/_I
, bem como os demais membros que a compõem.
Pelo disposto no parágrafo 10 artigo 59, do Estatuto Partidário do PRP, abaixo transcrito, a
taxa de nomeação de Direções Regionais pela Direção Nacional do partido está fixada em
dois salários mínimos vigentes.
Artigo 590 (4
- Para designação de uma COMISSAO PROViSÓRIA REGIONAL, deverá ser
recolhida uma taxa de dois salários mínimos vigentes ao DIRETORIO NACIONAL.
Valendo-se da aplicação do dispositivo por analogia, esta Direção Regional deliberou fixar a
taxa de nomeação de Comissões Provisórias Municipais no importe módico de
solicitando a Vossa Senhoria recolhimento mediante depósito da conta
bancária partidária mantida para este fim, indicada abaixo.
O Estatuto do PRP prevê, ainda, contribuição estatutária mensal devida pelas Direções
Regionais à Direção Nacional do partido no valor de dois salários mínimos, conforme artigo
98, VI, b, abaixo transcrito:
Art. 98(...)
VI) CONTRIBUIÇÃO DOS DIRETÓRIOS
b)
Os DIRETÓRIOS ou COMISSÕES PROVISÓRIAS REGIONAIS deverão recolher ao
DIRETORIO NACIONAL, uma contribuição mensal de dois salários mínimos vigente, que
deverá ser depositada em conta bancária do PARTIDO, do Diretório Nacional, até o dia
10 (dez), do mês subsequente ao vencido;
De igual modo, a Direção Regional deliberou fixar a taxa mensal da contribuição estatutária
devida pelas Comissões Provisórias Municipais no valor de R$
, razão pela
qual solicita a Vossa Senhoria a observância do recolhimento sempre até o dia 10 (dez) de
cada mês, na mesma conta bancária.
Seguem dados bancários para depósito, que deve ser realizado na modalidade "depósito
identificado" em atendimento à legislação eleitoral:
BANCO
/AGENCIA
ICONTA
IPARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA! CNPJ
Atenciosamente
Nome
Presidente PRP de
Fone:
End
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ANEXO 15 - MODELO CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA - CARGOS/
DE GABINETE
124
Cidade

, _de

de

limo. Sr.__________________
Diretor do RH da Prefeitura Municipal de
IAssembleia Legislativa do Estado de
Deputados

lCâmara Municipal de
/Câmara dos

Referente: Autorização para desconto em Folha de Pagamento

Senhor Diretor,
Eu,
, investido no cargo de
filiado ao PRP-Partido Republicano Progressista, atendendo a disposições do Estatuto do
Partido ("artigo 71. Os filiados que exerçam cargos, ou funções de assessonas, em confiança,
nas administrações Direta ou Indireta, inclusive nos poderes Legislativos e Executivos, podem,
espontaneamente, fazerem doações para os Diretórios Nacional, Regionais e Municipais'),
vem por livre e espontânea vontade AUTORIZAR expressamente desconto mensal de 10%
(dez por cento) sobre meus vencimentos líquidos, a partir do mês de
/
SOLICITANDO que o valor seja diretamente repassado ao PRP-Partido Republicano
Progressista, conta corrente indicada abaixo:

e

PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
CNPJ
BANCO_________
AGÊNCIA____________
CONTA________________

FULANO DE TAL________________
Cargo
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ANEXO 16- CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA ELEITOS (OFÍCIO 01)
Cidade

, em - de

de
In

EXMO. SR.
(PREFEITONICE-PREFEITONEREADORIDEP. ESTADUALIDEP.FEDERAL)

I15

1

Caro senhor,
O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP REGIONAL DO
ESTADO DE
por seu Presidente infra-assinado, vem NOTIFICAR Vossa
Excelência quanto às regras da contribuição estatutária preconizadas no Estatuto do PRP,
bem como anexar documento que deve ratificado e devidamente apresentado à Direção
Regional do PRP, nos termos que seguem:
Conforme Estatuto Partidário do PRP, é dever dos filiados contribuírem
com as despesas do Partido, conforme leitura do artigo 131, inciso li:
Artigo 130 - Os filiados ao PRP têm os seguintes Deveres: ( ... )
II)
Contribuir pecuniariamente para as despesas do PARTIDO, nos termos do
disposto neste ESTATUTO.
Especialmente no que diz respeito a filiados eleitos, tal obrigação
cõnsiste no desconto em folha e repasse ao PRP de 10% (dez por cento) de suas respectivas
remunerações, nos termos do artigo 70 do Estatuto partidário abaixo transcrito:
Artigo 700 - Os representantes do PRP, no Senado, Câmara Federal, Assembléias
Legislativas e Distritais, e nas Câmaras Municipais, Prefeitos e Vice-Prefeitos,
Governadores e V ice-G overnad ores, Presidente e Vice-Presidente da Republica,
contribuirão mensalmente, com o valor de 10% (dez por cento), das suas remunerações,
descontados em seus contra cheques de pagamentos, e transferidos imediatamente, à
conta bancária do PARTIDO, do Diretório Nacional, ou Regional, do respectivo Estado.
Diante disso, anexa-se documento a ser ratificado por Vossa Excelência e
.apresentado ao PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP REGIONAL, endereço
abaixo, no prazo de 05 (cinco) dias contados do recebimento desta, autorizando desconto
em folha referente à contribuição estatutária no importe de 10% (dez por cento) sobre sua
remuneração, de modo que possa apresentá-lo à Casa respectiva, que providenciará os
respectivos descontos e repasses à esta agremiação partidária.
Atenciosamente

Nome______________
Presidente Regional do PRP do Estado de
Fone:
Endereço:
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ANEXO 17 - CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA ELEITOS (OFÍCIO 02)
(Cidade)

, em

de

de

lIMO. SR.
PRESIDENTE DO PRP REGIONAL DO ESTADO DE

Senhor Presidente,
Eu,

, brasileiro, (estado civil)
, portador
e do CPF
/ residente e domiciliado na Rua
cidade de
(Vereador! Prefeito/Vice-Prefeito! Deputado
Estadual/Deputado Federal) pelo PRP, autorizo que a (Câmara Municipal de
/Prefeitura
MuniciDal de
/Assembléia Leqislativa do Estado de
/Câmara dos Deputados) proceda o
desconto em folha referente à contribuição estatutária no importe de 10% (dez por cento) sobre minha
remuneração, providenciando repasse destes montantes diretamente em favor do PARTIDO
REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP REGIONAL DO ESTADO DE
nos
termos do artigo 70 do Estatuto partidário, abaixo transcrito:
do RG

Artigo 700 - Os representantes do PRP, no Senado, Câmara Federal,
Assembléias Legislativas e Distritais, e nas Câmaras Municipais, Prefeitos e Vice-Prefeitos,
Governadores e Vice-Governadores, Presidente e Vice-Presidente da Republica, contribuirão
mensalmente, com o valor de 10% (dez por cento), das suas remunerações, descontados
em seus contra cheques de pagamentos, e transferidos imediatamente, à conta bancária do
PARTIDO, do Diretório Nacional, ou Regional, do respectivo Estado.

Atenciosamente

.

Nome:
(Vereador/Prefeito/Vice-Prefeito/Deputado Estadual/Deputado Federal)
PRP
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ANEXO 18- CONTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA ELEITOS (OFÍCIO 03)
(Cidade)

, em -de

de

7

EXMO. SR.
(CÂMARA MUNICIPAL DE
/PREFEITURA MUNICIPAL DE - / ASSEMBLEI
LEGISLATIVA DO ESTADO DE _ICÂMARA DOS DEPUTADOS)
Caro Senhor,
O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP REGIONAL DO
ESTADO DE
, por seu Presidente Regional, solicita a Vossa Excelência
que proceda o desconto em folha referente à contribuição estatutária no importe de 10% (dez
por cento) sobre a remuneração do (Vereador/PrefeitoNice-Prefeito/Deputado
Estadual/Deputado Federal) Sr.
(PRP), conforme acordo firmado
(cópia anexa) nos termos do artigo 70 do Estatuto partidário, abaixo transcrito:
Artigo 700 - Os representantes do PRP, no Senado, Câmara Federal,
Assembléias Legislativas e Distritais, e nas Câmaras Municipais, Prefeitos e VicePrefeitos, Governadores e V ice-Gove rnad ores, Presidente e Vice-Presidente da
Republica, contribuirão mensalmente, com o valor de 10% (dez por cento), das suas
remunerações, descontados em seus contra cheques de pagamentos, e transferidos
imediatamente, à conta bancária do PARTIDO, do Diretório Nacional, ou Regional, do
respectivo Estado.

O PRP solicita o repasse respectivo para a conta corrente indicada abaixo:
Banco
agência
conta______________
Titular: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
C N PJ
Atenciosamente

Nome__________
Presidente Regional do PRP do Estado de
Fone:
Endereço:
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CAPÍTULO X - PROPAGANDA PARTIDÁRIA TV E RÁDIO
(Direção Regional)
moa
128

Conforme a regra do artigo 49, inciso II, alínea "a", da Lei 9.09j95?'ub
PRP Regionais têm direito a 10 minutos por semestre de inserções
regionais de 30 segundos ou 01 minuto.
LEI 9096/95
Art 49. Os partidos com pelo menos um representante em qualquer das
Casas do Congresso Nacional têm assegurados os seguintes direitos
relacionados à propaganda partidária:
II- a utilização, por semestre, para inserções de trinta segundos ou um
minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais,
do tempo total de.e:
a) dez minutos, para os partidos que tenham eleito até nove Deputados
a)
Federais;

O requerimento deve ser apresentado mediante petição protocolada junto
ao TRE-Tribunal Regional Eleitoral do Estado.
O prazo para requerer é até 01 de dezembro do ano anterior à
transmissão. Assim, o partido faz o requerimento num determinado
exercício para transmissão no exercício seguinte.
Recomenda-se protocolar o pedido o quanto antes, tendo em vista que a
grade é reservada pelo Tribunal mediante critério da cronologia dos
requerimentos apresentados.
A petição deve anexar procuração ao advogado e a certidão que comprova
a eleição dos representantes federais.
Em ano eleitoral, somente haverá transmissão no 10 semestre.
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ANEXO 19- MODELO REQUERIMENTO PROPAGANDA PARTIDÁRIA

ei

ttIât

1

EXCELENTISSIMO SENHOR PRESIDENTE DO COLENDO TRIBUNAL REGIONAL E EITOR
DOESTADODE
/129 1

PRP - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DO ESTADO DE
neste ato representado por seu Presidente Regional
por seu advogado(a), que esta subscreve, vem a presença de
Vossa Excelência REQUERER concessão de INSERÇOES REGIONAIS PARA O 10 SEMESTRE DE
2016 afim de difundir sua PROPAGANDA PARTIDARIA GRATUITA, nos termos do artigo 49, inciso
II, alínea "a", da Lei 9.096/95, com redação dada pela Lei 13.615/2015, conforme segue:
1.0 PRP vem requerer a esta eg. Corte a concessão das inserções estaduais de 10
minutos no 10 semestre de 2016, nos termos do artigo 49, inciso II, alínea "a", da Lei 9.096/95
conforme redação dada pela Lei 13.615/2015 de 29/09/2015.
Art 49 Os partidos com pelo menos um representante em qualquer das
Casas do Congresso Nacional têm assegurados os seguintes dfreitos
relacionados à propaganda partidária:

(«.)
II— a utilização, por semestre, para inseições de trinta segundos ou um
minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais, do
tempo total de.e:
a)
a) dez minutos, para os partidos que tenham eleito até nove Deputados
Federais;
O PRP anexa, nesta oportunidade, Certidão emitida pela Câmara dos Deputados,
demonstrando possuir deputados federais eleitos nas eleições gerais.
MAPA DE MÍDIA DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA DO PRP
- 10 SEMESTRE DE 2016
(segundas, quartas e sextas)

.
PERÍODO

DIA

_/_I_

10 SEMESTRE

_I_I_
_I_I_

INSERÇOES
POR DIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TEMPO DE CADA
INSERÇÃO
30 SEGUNDOS
30 SEGUNDOS
30 SEGUNDOS
130SEGUNDOS
30 SEGUNDOS
30 SEGUNDOS
30 SEGUNDOS
30 SEGUNDOS
30 SEGUNDOS
30 SEGUNDOS

TEMPO
TOTAL

10
MINUTOS

- 20 SEMESTRE DE 2016
(segundas, quartas e sextas)
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DIA
INSERÇOES
POR DIA

_I_I_

20 SEMESTRE

II
_II

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

TEMPO DE CADA
INSERÇÃO

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

SEGUNDOS
SEGUNDOS
SEGUNDOS
SEGUNDOS
SEGUNDOS
SEGUNDOS
SEGUNDOS
SEGUNDOS
SEGUNDOS
SEGUNDOS

TEMPO
TOTAL

Fk

10
MINUTOS

4. EMISSORAS GERADORAS DAS INSERÇÕES ESTADUAIS
CABEÇAS DE REDE
EMISSORAS DE TV

EMISSORAS DE RÁDIO

NOME:
END:
Te!.:
Fax:

NOME:
END:
Te!.:
Fax:

Resp.:

Resp.:

NOME:
END:
Te!.:
Fax:

NOME:
END:
Te!.:
Fax:

Resp.:

Resp.:

NOME:
END:
Te!.:
Fax:

NOME:
END:
Te!.:
Fax:

Resp.:

Resp.:

DO EXPOSTO, o PRP requer a Vossa Excelência deferimento do presente pedido,
concedendo-se propaganda partidária gratuita mediante inserções regionais totalizando 10
minutos no l' semestre de 2016, nos termos do artigo 49, inciso II, alínea "a", da Lei 9.096/95,
conforme plano de mídia e indicação das emissoras geradoras acima descritas. Na impossibilidade da
concessão das datas indicadas, requer sejam apontadas as datas livres para utilização por esta
agremiação.
Termos em que,
Pede e espera deferimento.
de
de 2015

Advogado

Presidente:
Endereço/fone:_
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ANEXO 20- MODELO PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"

IN
'

11

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP DO ESTADO DE
inscrito sob o CNPJ

, com sede na cidade de

Rua

-, por seu Presidente Regional Sr.
brasileiro, (estado clvi), (profissão), portador do RG

nomeia e constitui seu(sua) procurador(a) e advogado(a)
inscrito(a) na OAB/_ sob o n.
na cidade de

, Rua

Dr(a).

, com escritório profissional
, fone (_) ______, a quem confere

amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad judicia", em qualquer Juízo, Instância
ou Tribunal, bem como, perante repartições públicas municipais, estaduais e federais; polícias
civil e militar, também autarquias, podendo propor contra quem de direito as ações
competentes e defendendo nas contrárias, seguindo umas as outras até final decisão, usando
dos recursos legais nas instâncias superiores e acompanhando-os, conferindo-lhes ainda,
poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber
e dar quitação, agindo, em conjunto ou separadamente, por petição ou pessoalmente, dando
tudo por bom, firme e valioso, EM ESPECIAL, para representar o partido no pedido de
PROPAGANDA PARTIDÁRIA REGIONAL 2016 a ser proposto perante o TRE-TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DESTE ESTADO, em todos os seus termos e instâncias.

Cidade, ____ de

de 2015.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
Presidente Reqional

48
Sede administrativa: Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148.931
femandacaprio.ma(gmall.com

PRP44

Ih

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

CAPÍTULO XI- PRESTAÇÃO DE CONTAS
1 1PL

E1L

A prestação de contas anual do partido é imprescindível e indispersavel
4132
gestão partidária.
A prestação de contas anual partidária deve ser entregue à justiça eleitor
até 30/04 do ano seguinte, contendo toda movimentação financeira e
peças contábeis referentes ao exercício anterior.
Não tendo havido movimento financeiro no exercício anterior no órgão
municipal, ou tendo havido inatividade do órgão partidário, a lei desobriga
a prestação de contas. No entanto, é obrigatório informar o fato à justiça
eleitoral dentro do prazo de apresentação das contas (30/04).
É importante estudar todas as regras da TSE-Resolução 23.432, que
dispõe sobre as regras da prestação de contas.
Li nk:
htti : //www.justicaeleitoral .j us. br/arp uivos/nova-resolucao-de-prestacao-decontas-de-Dartidos-politicos

Também é preciso observar as regras da Portaria Conjunta TSE/Receita
Federal n.74/2006 que dispõe sobre troca de informações entre a justiça
eleitoral e a Receita Federal.
Link: http://www.tse.jus.br/arquivos/tse-portaria-tse-srf-no-74
É imprescindível a escrituração contábil perante a Receita Federal, com
balanço e livros contábeis. Além disso, a justiça eleitoral passará a exigir o
preenchimento do SPCE WEB, sistema no qual o partido informará toda
movimentação à justiça eleitoral. O protocolo dos documentos perante a
justiça eleitoral é obrigatório até 30/04 de cada ano.
Para contribuir com a organização das contas partidárias, o PRP Nacional
disponibiliza manual de Prestação de Contas Partidária, que pode ser
solicitado através do e-mail juridico©prp.org . br.
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Fernanda Caprio <fernandacaprio.magmaul.com>

MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA atualização 07/10/15
9 mensagens
Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma©gmal.com>

7 de outubro d

Senhores Presidentes,
Com autorização do Presidente Nacional Ovasco Resende, estou enviando neste momento aos Senhores o
MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.

.

Este manual foi elaborado pelo PRP NACIONAL para contribuir com a administração dos PRP Regionais, bem como
para que os Senhores possam repassá-las aos seus Municípios, fornecendo-lhes subsídios e padronização na
gestão do partido.
O manual se compõe de instruções, bem como de modelos de diversos formulários, ofícios e petições
administrativas e processuais.

Periodicamente enviaremos atualizações, motivadas por solicitações de novos modelos de documentos ou novos
assuntos que sejam relevantes.
Portanto, é um Manual de construção colaborativa, e contamos com as sugestões dos Senhores para melhorá-lo
dia-a-dia.

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
PRP NACIONAL
(17) 98128.6633
PRP - MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 07101 5.doc
1153K

Mali Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemail.com>
Para: femandacaprio.ma©gmail.com

7 de outubro de 2015 16:30

elivery to the following recipient failed permanently:

40

rubens.goldenbergll ©gmail.com

Technical details of permanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by gmailsmtp-in.I.google.com. [2a00:1450:400c:c01 ::laJ.
The error that the other server retumed was:
550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Learn more at
550 5.1.1 https://support.googlecom/mail/answerf6596 q18si5573708wik.96 - gsmtp

Original message -DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s=20120113;
h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type;
bh=pu9mVULKnNTLveRf/zARhLH1 G+41(VrQCAikU4TepIsE;
b=ssaOoU8K5vyDo2-4-TAgYhJr7rNWCRy2vtFHNCYX7MSBESqv7ABxJI E6UTXNACnoZcvE
26tfQm HOoSwPAH BvGF6doFTQkI/c8tbZtlAyhX/0 WU B08l CorJ9LdrF42 UV/D/ImOASD
euKxwO4f37zS2fddlh2U dYWdqbDBxQySoQhZl+ mp3i PqfS LjhVKfN B25AN SqlVhcVFxo
BdwPv4nVRhr+Fa8PsUG4leGbhXyYuwp+wOyD9cPUOAI vjXNsNQnXCfna9LJTXO9kLDgu
https:í/mailgoogle.com/mail/u/5?ik=27aa1 df97f&vIewrpt&search=aII&permthid=threadf%3A1 514401 957872679854&smpI=msg-f%3A1 5144019.
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Mensagem encaminhada
De: Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma ©gmail.com>
Data: 7 de outubro de 2015 16:30
Assunto: MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDARIA atualização 07110115
Para.
ara:[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]

PRP - MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 071 015.doc
' 1153K

Fernanda Caprio <femandacaprio.ma©gmail.com>
Para: PRP NACIONAL Secretária <catiane©prporg.br>, anapaula©prp.org.br

7 de outubro de 2015 17:45

Mensagem encaminhada
De: Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma ©gmailcom>
Data: 7 de outubro de 2015 16:30
Assunto: MANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDARJA atualização 07/10/15
Para:

[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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1153K
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INTRODUÇÃO
Transparência e lisura. Essas são as palavras de ordem do PRP Naci
contas eleitorais.
Todos os órgãos parhdários estão submetidos a normas, prazos, fiscalização e
troca de informações com a Justiça Eleitoral e com a Receita Federal. Isso tudo
culminará no julgamento das contas, cujas conseqüências ecoarão na esfera
jurídica do partido e de seus dirigentes.
O PRP Nacional quer orientar dirigente, passo-a-passo, sobre a prestação de
contas.
Para isso o PRP Nacional criou este Manual, no qual disponibiliza orientações
para facilitando a atuação do dirigente, garantindo a transparência nas contas e
priorizando o rigoroso atendimento das disposições contidas na legislação
brasileira.

Ovasco Roma Altimari Resende
Presidente Nacional
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CAPÍTULO 1— LEGISLAÇÃO
JJ3
O dirigente, antes de mais nada, deve conhecer a legislação que ampara a gest par1ia 9
,
que pode ser consultada nos seguintes links:
SITE DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (TSE):
http://www.tse.jus.br
ESTATUTO DO PRP - versão de 21/12/2015:
http://www.justicaeleitoral.jus. br/arquivos/tse-estatuto-do-artido-r-deferido-em-3-3-2o 16
CONSTITUÇÃO FEDERAL:
http:/fwww.planalto.gov.br/ccivil 03/Constituicao/Constituicao.htm
CÓDIGO ELEITORAL:
htt://www.rlanafto.gov.br/ccivil 03/leis/1-4737.htm
LEI 9.096/95 (Dispõe sobre partidos políticos):
httD://www.lanaltO.gOv.br/ccivjl 03/leis/1~9096.htm
LEI 9.504/97 (Dispõe sobre normas para as eleições):
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/1-9504.htm
LEI COMPLEMENTAR 64/90 (Dispõe sobre inelegibilidades):
http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/leis/lcp/1cr64.htm
TSE RESOLUÇÃO 21.841/2004 (Dispõe sobre prestação de contas anual partidária
- análise de impropriedades e irregularidades (direito material) referentes aos
exercícios de 2014 e anteriores):
https : //www .tresc.ius.br/site/fileadmin/arquivos/noticias/20 1 1/02/RESOLUCAO No 21.841 2004 03.df
TSE RESOLUÇÃO 23.432/2014 (Dispõe sobre prestação de contas anual partidária
- análise de impropriedades e irregularidades (direito material) referentes ao
exercício de 2015):
http ://www.justicaeleitoral .i us. br/arci uivos/nova-resolucao-de-Drestacao-de-contas-deartidos-ioliticos
TSE RESOLUÇÃO 23.464/2015 (Dispõe sobre tramitação das prestações de contas
anuais partidárias de qualquer exercício (direito processual) e sobre a análise de
impropriedades e irregularidades (direito material) referentes aos exercícios de
2016 e seguintes):
http //ch imera .tse .jus. br/lepislacao-tse/res/20 15/RES2346420 15. htm

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd, Europa CEP - 15014 490
5
São José do Rio Preto - SP - contato(âprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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TSE ORIENTAÇÃO TÉCNICA 01/2015 TSE/ASEPA (Dispõe sobre a apsenaÇ
das prestações de contas partidárias anuais pelos diretórios nac1nnof
partidos políticos, relativas ao exercício de 2014 e anteriores ainda não entregues
à Justiça Eleitoral):
httD://www.justicaeIeitoraI.jus.br/arguivos/tse-ortaria- 107-orientacao-tecnica-no- 1-de-4-demarco-de-20 15
TSE ORIENTAÇÃO TÉCNICA 02/2015 TSE/ASEPA (Dispõe sobre a apresentação
das prestações de contas partidárias anuais pelos diretórios estaduais, municipais
e comissões provisórias dos partidos políticos, relativas ao exercício de 2014 e
anteriores ainda não entregues à Justiça Eleitoral):
http://www.justicaeleitoral.jus.br/arpuivos/tse-portarja-107-orientacao-tecnjca-no.2de-4de.
marco-de-2015
TSE SISTEMA PARA EMISSÃO DE RECIBOS (DOAÇÕES A PARTIDOS):
htti ://www.tse .1 us. brkartidos/contas-partidarias/reci bos-de-doacao
TSE MODELOS PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERXÍCIOS DE 2014 E
ANTERIORES:
httD : //www.tse .i us. br/partidos/contas-partidarías/prestacao-de-contas-partidar,as/modelos2014-e-anteriores
TSE MODELOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIOS DE 2015 E
POSTERIORES:
http ://www iusticaeleitoral .jus. br/arguivos/modeIos-de-demonstrativos-rJara-a-reStacao-decontas-partidarias-20 15
TSE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS
http : //www.tse .1 us. br/partidos/contas-partidarías/declaracao-de-ausencia-de-movjmentacaode-recursos
TSE MODELO TSE PLANO DE CONTAS:
htW://www.tse.jus. br/partidos/contas-rartidarias/novo-pIano-de-contas-dos-partdosr:o iticos
TSE SISTEMA DE REQUERIMENTO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA (RACE /
RACEP):
htt ://www.tse .j us. br/partidos/contas-Dartidarias/reguerimento-de-abertura-de-cOntabancaria
TSE/RECEITA FEDERAL - PORTARIA CONJUNTA N° 74/2006 (Dispõe sobre troca
de informações entre a justiça eleitoral e a receita federal):
Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato(ã)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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http://www.tse.ius.br/arguivos/tse-portaria-tse-srf-no-74
TSE/RECEITA FEDERAL - INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA no 1Ib19/4
1
(Dispõe sobre abertura de CNPJ de partidos e candidatos):
httD://www.justicaelejtoral.jus.br/arpujvos/tse-jnstrucao-normatjva-conjunta-rfb-tse-no-1O 19-atuaIizada-ate-juIho20 14
BANCO CENTRAL COMUNICADO N° 29.108/2016 (Dispõe sobre regras sobre
abertura, manutenção e encerramento de contas bancárias):
http://www.bcb.ciov.br/Dre/normativos/buscafnormativo.asp?n umero= 29 108&tipo=Comunic
ado&data= 16/02/2016

e

Sede - Rija. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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CAPÍTULO II- PRESTAÇÃO DE CONTAS

WLM1 SOR

14

A prestação de contas anual do partido é imprescindível e IndIsensç aj
gestão partidária.
A prestação de contas anual partidária deve ser entregue à justiça eleitoral até
30/04 do ano seguinte, contendo toda movimentação financeira e peças
contábeis referentes ao exercício anterior.
É importante estudar todas as regras da TSE-Resolução 23.432, que dispõe
sobre as regras da prestação de contas.
Link: httr://www.iusticaeIeitoraLjus.br/arguvos/nova-resoIucao-de-prestacao-de-contas-departidos-politicos

Também é preciso observar as regras da Portaria Conjunta TSE/Receita Federal
n.74/2006 que dispõe sobre troca de informações entre a justiça eleitoral e a
Receita Federal.
Link: http://www.tse.jus.br/arquivos/tse-portaria-tse-srf-no-74

Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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CAPÍTULO 1H

-

AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO i
'

/

143

Não tendo havido movimento financeiro no exercício anterior, ou terjdo I4do
inatividade do órgão partidário, para o exercício 2015 (prestação de 4ontas
partidária a ser apresentada em abril de 2016) a Minirreforma Eleitoral dixará
de exigir a prestação de contas.
No entanto, será obrigatório informar o fato à justiça eleitoral dentro do prazo
de apresentação das contas (30/04).
Para contribuir com a organização partidária, apresentamos modelo do ofício a
seguir.

L:~

Sede Rua. Santo André U 534 Jd. Europa CEP 15014 490
São José do Rio Preto SP contatoprp.org.br Telefone 17 3234 2468
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Resende

ANEXO 01 — Modelo de petição de ausência de movime
IN
EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ ELEITORAL DA

ZONA EL

O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - COMISSÃO
PROVISORIA DE
, neste ato representado por seu Presidente
_ vem a presença de Vossa Excelênda informar o quanto segue:
Em atendimento à legislação eleitoral (artigo 32, parágrafo 40, da Lei 9.096/95) e ao
prazo de prestação de contas anual partidária, o PRP vem DECLARAR, sob as penas da lei, que não
houve movimentação financeira no exercício anterior, nem arrecadação de bens estimáveis em
dinheiro, razão pela qual deixa de apresentar as contas partidárias respectivas.
Lei 9.096/95
Art. 32. (..)
§ 40 Os órgãos partídários municipais que não hajam movimentado
recu,sos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam desobrigados de
prestar contas à Justiça Eleitoral, exigindo-se do responsável partidário, no prazo
estipulado no caput, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de
recursos nesse período.

Diante disso, cumprindo a exigência legal de declarar a ausência de movimentação,
a PRP requer a Vossa Excelência a anotação respectiva.

Termos em que, pede e espera deferimento.
de
de.

Presidente do PRP
Endereço: _____
Fone de contato:

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 02— Modelo de declaração de ausência de movi
45

DECLARAÇÃO

Eu,
, brasileiro, (estado civil), profissão, com
endereço na rua
na condição de Presidente do PRP de
DECLARO, para fins de direito, com fundamento no Art. 32, § 40, da Lei 9.096/1995, com redação
dada pela novel lei 13.165/2015, que o PRP de
NÃO movimentou nenhum recurso
financeiro, nem estimado em dinheiro, no ano de 2014.

Pelo que firmo a presente declaração, sob as penas da lei.

Cidade__________ de de

Presidente

Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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sende.

CAPÍTULO IV PRESTANDO CONTAS
Para contribuir com a organização das contas partidárias, anexam4s di
modelos de peças jurídicas e contábeis exigidas pela justiça eleitoral.

/ 146
F os

A presença de advogado e contador na prestação de contas é obrigatória, e sua
ausência, implica no julgamento de contas não prestadas.
É imprescindível a escrituração contábil perante a Receita Federal, com balanço
e livros contábeis. Além disso, a justiça eleitoral passará a exigir o
preenchimento do SPCE WEB, sistema no qual o partido informará toda
movimentação à justiça eleitoral. O protocolo dos documentos perante a justiça
eleitoral é obrigatório até 30/04 de cada ano.

40

Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 03— Modelo de petição de apresentação de cors
EXMO. SR. DR. JUIZ ELEITORAL DA ZONA .... DE

- SP.

TO
7

E

O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, COMISSÃO PROVISORIA
MUNICIPAL, por seu Presidente e por seu advogado, que esta subscrevem, encaminha a esse
Egrégio Cartono o balanço contábil do exercício de 2014, de acordo com a lei 9096/95, artigo 320,
parágrafo 10, anexando os seguintes documentos:
CD DO BALANÇO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL;
BALANÇO PATRIMONIAL;
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO;
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS;
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO;
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DIRETO.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO
NOTAS EXPLICATIVAS
PROCURAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO
10-DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
11- DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇOES A PAGAR
12-DEMONSTRATIVO DE RECUROS DO FP DISTRIBUIDOS AOS ESTADUAIS
13-DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FP DISTRIBUIDOS AOS MUNICIPAIS E
ZONAIS
14-DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FP DISTRIBUIDOS AOS CANDIDATOS
15-DEMONSTRATIVO DE DOAÇOES RECEBIDAS
16-DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA
17-DEMONSTRATIVO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDARIA
RECEBIDAS
18-DEMONSTRATIVO DE TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDARIAS
EFETUADAS
19-PARECER DA COMISSAO EXECUTIVA
RELAÇAO DE CONTAS BANCARIAS
COCILIAÇÃO BANCARIA
RELAÇAO DE RESPONSALVEIS
DEMONSTRATIVO DE TRANSFERENCIA RECEBIDAS FP E OUTROS
DIRETORIO PARTIDARIOS
DEMONSTRATIVO DE DIVIDAS DE CAMPANHA
DEMONSTRATIVOS DE ACORDOS
CONTROLE DE DEPESAS COM PESSOAL
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇOES RECEBIDAS FILIADOS
DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLICAÇOES DOS RECURSOS 2014
DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇOES RECEBIDAS DE PARLAMENTARES
CERTIDAO DO CRC DO CONTADOR
EXTRATOS BANCARIOS

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoi)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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32-NOTAS FISCAIS DA CONTABILIDADE;
Do exposto, REQUER desse egrégio Cartorio sua aprovação.

N. Termos,
P. deferimento.

de

de2015.

Presidente
CPF

Tesoureiro
CPF

Advogado
OA B/

Endereço para receber intimações:
Rua
Cidade:
Fone:

Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - 5V - contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 04— Modelo de procuração adjudicia

/ 149

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA"
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE

CNPJ
CEP

PRESIDENTE

com sede na rua
, cidade

por seu

brasileiro, RG
endereço

TESOUREIRO

CPF

, cidade

e seu

hrikirr R(

endereço

CPF

cidade

, nomeiam e

constituem seu bastante procurador(a) e advogado(a) o(a) Dr.(a)
advogado(a), inscrito(a) na OAB/_ sob o n.
Rua

, brasileiro(a),

, com escritório profissional na cidade de
, fone

, a quem confere

amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad judicia', em qualquer Juízo, Instância ou
Tribunal, bem como, perante repartições públicas municipais, estaduais e federais; polícias civil e
militar, também autarquias, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e
defendendo nas contrárias, seguindo umas as outras até final decisão, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes especiais para confessar, desistir, transigir, firmar
compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo, em conjunto ou separadamente, por
petição ou pessoalmente, dando tudo por bom, firme e valioso, EM ESPECIAL, para representá-lo no
autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE

a JUSTIÇA

ELEITORAL, em todos os seus atos e instâncias.
de

de 2015.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
Sr
Presidente
Sr.
Tesoureiro

Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 05— Modelo de contrato de doação de serviço jUtjÍdkeoa,t1
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFkAVOÇÇJA

L

PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA

Pelo presente instrumento particular, de um lado
advogado inscrito na OAB/

sob o n.

brasileiro(a),
portador(a) do CPF

escritório na rua

, com

, CEP
doravante denominado CEDENTE,

PROVISÓRIA DE
CEP
representada por seu Presidente

1

, cidade

e de outro PRP COMISSÃO

, CNPJ_________

com sede na Rua

cidade

neste ato
, doravante denominada

CESSIONÁRIA, celebram entre si o presente, celebram entre si o presente INSTRUMENTO
PARTICULAR DE DOAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA, conforme as seguintes cláusulas:
Cláusula 1 - O presente contrato tem por objeto a doação da prestação de serviços de advocacia
para representar o partido nos autos da Prestação de Contas Partidária referente ao exercício de
perante a Justiça Eleitoral, em todos os seus atos e instâncias.
Cláusula II - A presente cessão se dá a título gratuito, dando valor estimado de R$250,00 (duzentos
e cinqüenta reais).

de

ADVOGADO

de 2015.

PARTIDO

Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 06— Modelo de contrato de doação de serviço
INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
CONTABILIDADE PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA

Pelo presente instrumento particular, de um lado
contador com registro

, brasileiro(a),

portador(a) do CPF

com escritório na rua

CEP
doravante denominado

CEDENTE,

, cidade

e de outro

PRP COMISSÃO PROVISÓRIA DE

CNPJ
CEP
representada por seu Presidente

, com sede na Rua
, cidade

, neste ato
, doravante denominada

CESSIONÁRIA, celebram entre si o presente, celebram entre si o presente INSTRUMENTO
PARTICULAR DE DOAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIA, conforme as seguintes cláusulas:
Cláusula 1 - O presente contrato tem por objeto a doação da prestação de serviços contábeis para o
partido, inclusive nos autos da Prestação de Contas Partidária referente ao exercício de
______perante a Justiça Eleitoral.
Cláusula II - A presente cessão se dá a título gratuito, dando valor estimado de R$250,00 (duzentos
• e cinqüenta reais)

de

de 2015.

Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 07— Modelo de contrato cessão de imóvel e
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE IMÓVEL E SVlCd& 52
E
Pelo presente instrumento particular, de um lado
1
CPF
, com domicílio na rua
CEP
cidade
doravante denominado(a) CEDENTE, e PRP COMISSAO
PROVISORIA DE
, CNPJ
, com sede na Rua
CEP
cidade
, neste ato
representada por seu Presidente
doravante denominada
CESSIONARIA, celebram entre si o presente INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSAO DE USO
GRATUITO DE IMOVEL E SERVIÇOS, conforme as seguintes cláusulas:
Cláusula 1 - O CEDENTE cede ao CESSIONÁRIO, para uso conjunto, espaço físico de sua sede
situada na rua
, CEP
, cidade
assim como serviços de energia, água, aluguel, telefone, materiais de escritório,
pessoal, e outros necessários ao desenvolvimento de suas finalidades partidárias.
Cláusula II - A presente cessão se dá a título totalmente gratuito.
Cláusula III - O presente contrato tem valor estimado de R$900,00 (novecentos reais)
Cláusula IV - O presente contrato terá vigência a partir da data de sua ratificação, por tempo
indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, sem qualquer
ônus.
E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor na
presença de 02 (duas) testemunhas.
____de

de ______

E:
CEDENTE

CESSIONÁRIO
Testemunhas:

CPF

CPF

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato(i)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 08— Modelo de balanço patrimonial
BALANCO PATRIMONIAL

1

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
ÓRGÃO DO PARTIDO: COMISSÃO MUNICIPAL
1 MUNICÍPIO:

T1

ANO: 2014

TÍTULO DA CONTA
1000.00.00.00 Ativo
1.1.0.0.00.00.00
Ativo Circulante
11 1.0.00.00.00
Disponível
1.1.1.1.00.00.00
Caixa
1.1.1.1.01.00.00
Caixa_Fundo_Partidário
1.1.1.1.02.00.00
Caixa_Outros_Recursos
1.1.1.2.00.00.00
Banco_Conta_Movimento
1.1.1.2.01.00.00
Banco Fundo Partidário (Informar n° agência e conta)
1.1 .1.2.02.00.00
Banco Outros Recursos (Informar n° agência e conta)
1.1.1.3.00.00.00
Aplicações_Financeiras_(especificar)
1.1. 1.4.00.00.00
Numerários_em_Trânsito_(especificar)
1.1.2.0.00.00.00
Créditos_(especificar)
1.1.3.0.00.00.00
Adiantamentos_à Fornecedores
1.1.4.0.00.00.00
Estoques_(especificar)
1.1.5.0,00.00.00
Despesas Pagas Antecipadamente (Prêmios de Seguros a Apropriar)
1.2.0.0.00.00.00
Realizável_a_Longo_Prazo
1.2.1.0.00.00.00
Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte Depósitos Judiciais
1.2.2.0.00.00.00
Despesas Pagas Antecipadamente Realizáveis após o Exercício
Seguinte (especificar)
1.3.0 0.00.00.00
Ativo Permanente
1.3.1 .0.00.00.00
Investimentos_(especificar)
1.3.2.0.00.00.00
Imobili72do
1.3.2.1.00.00.00
Bens Móveis
1.3.2.1.01,00.00
Máquinas_e_Equipamentos
1.3.2.1.02.00.00
Sistemas_Aplicativos
1.3.2.1.03.00.00
Móveis e Utensílios
1.3.2.1.04,00.00
Veículos
(-) Depreciação Acumulada
1.3.2.2.00.00.00
Bens Imóveis
(-) Depreciação Acumulada
1.3.2.3.00.00.00
Direitos_(especificar)
1.3.3.0.00,00.00
Diferido_(especificar)
2.0,0,0.00,00,00 Passivo
2. 1.0.0.00,00.00
Passivo Circulante
2.1.1.0.00.00.00
Fornecedores_de_Bens_e_Serviços_(especificar)
2.1.2.0.00.00.00
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais (especificar)
2.1.3.0.00.00.00
Obrigações_Provisionadas_(especificar)
2.1,4,0.00.00.00
Transferências_de_Recursos_(especificar)
2.1.5.0.00.00.00
Outras Obrigações a Pagar Arrendamento Mercantil
2,2.0.0.00,00,00
Exigível_a_Longo_Prazo
2.2, 1.0.00.00,00
Fornecedores_(especificar)
2.2.2,0.00.00.00
Obrigações _a_Pagar_(especificar)

Total R$
0,00

-

a,

0,00

-
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2.3.0.0.00.00.00
2.3.1.0.00.00.00
2.3.2.0.00.00.00

/

Patrimônio Líquido
Resultado do Exercício
Resultado Acumulado

fJ4

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:

Advogado
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20
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148931

PíZP44

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

i 77U~
=
3UM

ANEXO 09— Modelo de demonstração de resultado i

155

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

ANO: 2014

Orgão do Partido: COMISSAO MUNICIPAL

1 UF/Município:

UTOW

Total
RECEITA OPERACIONAL

1.400,00

(-) Deduções da Receita Bruta
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

1.400,00

(-) Custo dos Produtos Vendidos
RESULTADO BRUTO

1.400,00

(-) Despesas Operacionais

1400,00

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
(-) Outras Despesas Operacionais
RESULTADO OPERACIONAL

0,00

RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE
(-) Custo do Bern vendido
RESULTADO NÃO OPERACIONAL

0,00

RESULTADO ANTES DO IR
IR
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

0,00

Local, XX/XX/20XX,
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:

Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 10— Modelo de demonstração de lucros ou prej
-

DEMONSTRAÇAO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADS 2W,
Partido: Partido Republicano Progressista PRP

CNPJ:

Órgão do Partido: Diretório Municipal

UF/Município:

J/56

Total
Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior; 2013
Ajustes de exercícios anteriores
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores
Lucro ou Preuizo Líquido do Exercício

00,00

Destinação do Lucro
4. 1 Transferéncia para reservas estatutárias
S. Saldo Atual

0,00

Local, XX!XXI20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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ANEXO 11— Modelo de demonstração de mutações do
líquido

57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQ
Partido: Partido Republicano Progressista PRP

CNPJ:XXXXX

Orgão do Partido: Diretório Municipal

1 UF/Município:
Reservas
Estatutárias

Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior: 2013

Acumulados Total
00,00

Ajustes de exercícios anteriores
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores
Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício

00,00

Transferência para reservas estatutárias
Saldo Atual

00,00
Local, XXIXXI20XX.

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:

Advogado

e
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ANEXO 12— Modelo de demonstração do fluxo caixa model
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO CAIXA MODELO DIRETO
Partido: Partido Republicano Progressista

ANO: 2014

Órgão do Partido: Diretório Municipal

1 4

Municipio: xxxxxxxxxxxxxxxx

Fluxo de Caixa Atividades
Operacionais

Resultado Liquido

Ó (+) Depreciação
(+) Juros e Multas
(+) Amortização

=

Aumento/Redução Ativo Operacional
(+) Duplicatas a Receber

-

(-) Impostos a Recuperar

-

-

R$

-

-

R$

-

R$

-

(-) Despesas Antecipadas
(+) Adiantamentos
(-) Adiantamento de Salarios

Aumento/Redução do Passivo
Operacional
(+) Fornecedores

-

R$

-

(+) Adiantamento de Clientes

-

R$

-

R$

-

(-) Obrigações Tributarias

- R$

-

(-) Obrigações Diversas

-

R$

-

(4-) Provisões

-

R$

-

R$

-

(~)ObrigaçõesTrabaRsta

Caixa Atividades Operacionais

Sede Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP 15014 490
São José do Rio Preto SP contato@prp.org.br Telefone 17 3234 2468
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Caixa Atividades de Investimento
(-) Imobilizado

-

(-) Intangivel
(-) Titulos Empresas Ligadas
(-) Outros Investimentos
Caixa Atividade de Investimento

R$

-

R$
- R$

-

R$

-

-

Caixa Atividade de Financiamento
(+) Financiamento
(+) Outros Financiamentos

- R$
- R$

Caixa Atividade Financiamento

- R$

-

Aumento/Redução Disponibilidade

Disponibilidade Inicio do Exercicio
Disponibilidade Final do Exercido
Local, XX/XXI20XX.

40

Nome:
CPF:

Nome.
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:

row
Advogado
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ANEXO 13— Modelo de demonstração do fluxo caixa
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO CAIXA MODELO INDIRETO
Partido: Partido Republicano Progressista

ANO: 2014

Órgão do Partido: Diretório Municipal

-

Municipio: xxxxxxxxxxxxxxxx

Fluxo de Caixa Atividades
Operacionais

Resultado Liquido
(+) Depreciação
(+) Juros e Multas
(+) Amortzação

Aumento/Redução Ativo Operacional

=

-

(+) Duplicatas a Receber

R$

(-) Impostos a Recuperar

R$

(-)

-

Despesas Antecipadas

(+) Adiantamentos
(-) Adiantamento de Salarios

-

R$
R$

~Aum
—
er o/Redução do Passivo
Operacional

(+) Fornecedores

-

R$

-

(+) Adiantamento de Clientes

- R$

-

R$

-

ObrigaçõesTrabaihta
(-) Obrigações Tributarias

-

R$

-

(-) Obrigações Diversas

- R$

-

(+) Provisões

-

R$

-

Caixa Atividades Operacionais

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP 15014 490
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Caixa Atividades de Investimento

(-) Outros Investimentos

-

Caixa Atividade de Investimento

-

R$

-

R$

(-) Imobilizado
(-) Intangivel
(-) Titulos Empresas Ligadas

R$

-

R$
R$

-

Caixa Atividade de Financiamento
(+) Financiamento
(+) Outros Financiamentos
Caixa Atividade Financiamento

-

R$

-

-

R$

Aumento/Redução Disponibilidade

Disponibilidade Inicio do Exercicio
Disponibilidade Final do Exercicio
Local, XXIXXJ20XX.

o

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:

Advogado
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ANEXO 14— Modelo de demonstrativo de receitas e des
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

i

1

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
ÓRGÃO DO PARTIDO. COMISSÃO MUNICIPAL MUNiCÍPIO.

1

ANO: 2014

Total R$

TÍTULO DA CONTA

o

4.0.0.0.00.00.00 Receitas
4.1.0.0.00.00.00 Receitas Operacionais
4.1.1.0.00.00.00
Receitas de Doações e Contribuições
4.1.1.1.00.00.00
Doações
4.1.1.1 .01.00.00
Doações-Pessoas Físicas
4.1.1.1.02.00.00
Doações-Pessoas Jurídicas
4.1. 1.2.00.00.00
Contribuições
4. 11 .2.01 .00.00
Contribuições de Parlamentares
4.1.1.2.02.00.00
Contribuições de Filiados
4.1.1 2.03.00.00
Contribuições de Simpatizantes
4.1.2.0.00.00.00
Receitas do Fundo Partidário
4.1.2.1.00.00.00
Cotas Recebidas
4.1.3.0.00.00.00
Receitas_Destinadas_por_Lei_(especificar)
4 1.4.0.00 00 00
Transferéncias Recebidas
4.1.5.0.00.00.00
Receitas _Financeiras_(Descontos_Obtidos)
4.1.6.0.00.00.00
Sobras de Campanhas (especificar)
4.1.7.0.00.00.00
Outras Receitas
4.1.7.1.00.00.00
Outras Receitas Diversas
4.1.7.1.01.00.00
Venda de Materiais de Divulgação
4.1.7.1.02.00.00
Taxas de Inscrição
4.1.7.1,03.00.00
Receitas de Aluguéis
4.1.7.1.04.00.00
Venda de Publicações
4.1.7.1.05.00.00
Renda de Cartões de Crédito
4.1.7. 1.06.00.00
Outras Receitas (especificar)
4.2.0.0.00.00.00 Receitas Não Operacionais
4.2.1.0.00.00.00
Lucro na Alienação de Bens de Uso
4.2.2.0.00.00.00
Outras Receitas Não Operacionais (Atualização monetária s/Depósito Judicial)
F. Partidário
O. Recursos

1400,00
1400,00
1400,00

Total R$

TÍTULO DA CONTA
3.0,0.0.00 00.00 Despesas
3.1.0.0.00.00.00 Despesas Operacionais
3.1 .X. 1.00.00.00* Despesas Administrativas
3.1 .X,1.01.00.00
Despesas com Pessoal
3.1.X.1.02.00,00
Aluguéis e Condomínios
3.1.X.1.03.00.00
Despesas com Transportes e Viagens
3.1.X.1.04.00.00
Serviços Técnicos Profissionais
3,1.X.1 05.00.00

Material de Consumo

3.1.X.1.06,00.00
3.1 .X.1.07.00.00

Serviços e Utilidades
impostos e Taxas

0,00

900,00

900,00

0,00

500,00

500,00

0,00

Sede Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP 15014 490
São José do Rio Preto SP contatoi)prp.org.br Telefone 17 3234 2468
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3. 1.X.1.08.00.00
3.1 .X. 1.08.01.00

Despesas Gerais
Fotocópias, Reprografias, Autenticações e
Encadernações
Revistas, Jornais, Editais, Publicações e Registros
Seguros
Manutenção, Conservação e Reparos de Bens
Despesas Judiciais
Combustíveis, Oleos e Lubrificantes
Medicamentos
Depreciação
Amortização
Outras Despesas Gerais (Multas de Trânsito

/

3.1 .X. 1.08.02.00
3.1.X.1.08.03.00
3.1 .X. 1.08.04.00
3.1 .X. 1.08.05.00
3.1 .X. 1.08.06.00
3.1 .X.1.08.07.00
3.1 .X.1.08.08.00
3.1.X.1.08.09.00
3.1 .X. 1.08.10.00
e Condolências)
3. 1.X. 1.08.11.00
Donativos e Contribuições (especificar)
3.1. X. 1.09.00.00
Transferências Efetuadas
3.1.X.2.00.00.00 Despesas com Fins Eleitorais
3.1. X.2.0 1.00.00
Propaganda Doutrinária e Política
3.! .X.2.02.00.00
Despesas com Criação ou Manutenção de Instituto
ou Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política
3. 1.X.2.03.00.00
Despesas com Alistamento
3.1.X.2.04.00.00
Despesas com Seminários e Convenções
3.1.X.2.05.00.00
Despesas com Campanhas Eleitorais
3.1 .X.2.05.01.00
Despesas de Rádio e Televisão
3.1 .X.2.05 .02.00
Despesas com Comitês Financeiros
3.1 .X.2.05.03 .00
Despesas com Comícios
3.1 .X.2.05 .04.00
Despesas com Eventos Promocionais
3. l.X.2.05.05.00
Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais
3.1 .X.2.05.06.00
Propaganda e Publicidade
3.l.X.2.05.07.00
Cachês de Artistas ou Animadores
3. 1.X.2.05.08.00
Exposições, Convenções, Conferências e
Congressos
3.1.X.2.05.09.00
Produção de Audiovisuais
3.1 .X.2.05. 10.00
Despesas com Pessoal
3.1 .X.2.05. 11.00
Aluguéis e Condomínios
3.1.X.2.05.12.00
Despesas com Transportes e Viagens
3.1 .X.2.05. 13.00
Serviços Técnicos Profissionais
3.1.X.2.05.14.00
Material de Consumo
3.1 .X.2.05. 15.00
Serviços e Utilidades
3.l.X.2.05.16.00
Impostos e Taxas
3.1 .X.2.05. 17.00
Despesas Gerais
3.1 .X.2.05. 17.01
Fotocópias, Reprografias, Autenticações e
Encadernações
3.1 .X.2.05.17.02
Revista, Jornais, Editais, Publicações e Registros
3.1.X.2.05.17.03
Seguros
3.1 .X,2.05. 17.04
Manutenção, Conservação e Reparos de Bens
3.1 .X.2.05. 17.05
Despesas Judiciais
3. 1.X.2.05. 17.06
Combustíveis, Oleos e Lubrificantes
3.1.X.2.05.17.07
Medicamentos
3.1 .X.2.05. 17.08
Depreciação
3. I.X.2.05. 17.09
Amortização
3.1 .X.2.05.17. 10
Outras Despesas Gerais (especificar)
3.1.1.2.05.17.11
Donativos e Contribuições (especificar)

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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3 1 .X.2.05. 18.00
Transferdncias Efetuadas
3,1.X.3.00.00.00 Encargos Financeiros
3.1 .X.3.01 .00.00
Despesas Financeiras
Fk
3.2.0.0.00.00.00 Despesas Não Operacionais
3.2.1.0.00.00.00
Perda na Alienação de Bens de Uso
3.2.2.0.00.00.00
Outras Despesas Não Operacionais
RESULTADO DO EXERCÍCIO
0,001
O
01
o terceiro dígito (X) pode se referir ao código 1 (despesas efetuadas com recursos próprios) e/ou ao código 2 (despesas
efetuadas com recursos do Fundo Partidário)

1

Local, XXIXX/20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Nome:
OAB

Presidente

Tesoureiro

Contador

Advogado
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ANEXO 15— Modelo de demonstrativo de obrigações a
DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Órgão do Partido: DIRETÓRIO MUNICIPAL

j
E

''

UF/Município: xxxxxxx-SP
Ano: 2014

FORNECEDOR
ES/CPF/CNPJ

IDENTIFICAÇÃO DO
VENCIMENT
NATUREZ
DOCUMENTO
o
ADO
(DIA/MÊS/A
DATA
DE
ESPÉCiE
NÚM
GASTO
NO)
EMISSÃO DOCUMENTO ERO

VALOR
R$

40

TOTAL/TRANS
PORTAR

Local, XX/XX!20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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ANEXO 16— Modelo de demonstrativo de fundo rtidá
Ik

1/CC
100

í

Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Orgão do Partido: DIREÇAO MIJNICIPAL

UF/Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ano: xxxx

D1RIA0
ESIADO
01.AC
02.AL
03.AP
04.AM
05.13A
06CE
07.DF
08.ES
09.GO
IftMA
lI.MT
12.MS
13.MG
14.PA
IS.PB
16.PR
17.PE

1
COTA

2'
COTA

3
COTA

4
COTA

5
C(YI'A

6'
COTA

7
COTA

8"
COTA

9"
COTA

10'
COTA

II
COTA

-

12"
COTA

TO"i"F1

M
RS

24.SC
25. SE
26.SE
27.'10
T0I'AlS

Local, XXIXXJ20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado
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ANEXO 17 - Modelo de demonstrativo dos recurso
partidário distribuídos a candidatos
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Órgão do Partido: DIRETÓRiO MUNICIPAL

UFíMunicípio: XXXXXXXXXXX

Ano:

xxxx
1

CANDIDATOS

1 VALOR DA COTA 1

DATA

Loca!, XX/XX/20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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ANEXO 18— Modelo de demonstrativo de doações rece
J168j

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA

r

Órgo do Partido: DIRETÓRIO MUNICiPAL

DATA

ESPÉCIE DO
RECURSO

30/I2lxxxx

Estimado em dinheiro
Estimado em dinheiro
Estimado em duilieiio

UF/Municípioxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ano:xxxxx

/ --

DOADOR

CNPJ/CPF

VALOR R$

Xxxxxxxxxxxxxx proprietário da residência onde partido
tem sede (esse valor é para agualluilaluguel e telefone
Xx\xx advogado que assinara procuração
Xxxxxx Contador que assinala prestação de emitas

xxxxxxxxxxxxx

R$900,00

Xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx\xxs\x

R$250,00
R$250,00

TOTAL A TRANSPORTAR

R$ 1400,00

Local, XX/XXI20XX.
Nome:
CPF:
Presidente

Nome:
CPF:
Tesoureiro

Nome:
CRC
Contador

Nome:

Advogado
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.1

N———

11

ANEXO 19— Modelo de demonstrativo de sobras de cam
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES SI STA
Órgão do Partido: DIRETÓRIO MUNICIPAL

Data

Espécie do Recurso

1 ii74unicípio: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Candidato/Comitê

Ano: xxxx

CPF/CNPJ

Valor

Total:
Local, XXIXX/20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

4*
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ANEXO 20 - Modelo
intrapartidárias

de demonstrativo

das tra
170

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFEtuAI,
artido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
)rgão do Partido: DiRETÓRIO MUNICIPAL
Data

UF/Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ano: xxxx

Destinatário do Recurso

CNPJ

VALOR R$

Local, XXIXXI20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado
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ANEXO 21— Modelo de parecer de aprovação de cont

0

fi'-ii
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA- DIRETOR/O
MUNICIPAL/REGIONAL

PARECER DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Nós abaixo assinados, membros da Comissão Provisória do PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA no exercício
de nossas fLinções, examinamos todos os livros, notadamente os Balancetes mensais, Balanço Patrimonial e
Demonstrativo do Resultado de Exercício do ano de 2013.
O nosso exame compreendeu a verificação do BALANÇO PATRIMONIAL encerrado em 31 de
dezembro de 2014, lançamentos contábeis registrados nos Livro Diário e Razão.
Após esse exame, damos por encerrado os nossos trabalhos com PARECER FAVORÁVEL, sem
ressalvas e ou restrições de qualquer espécie, para a sua aprovação de contas do exercício findo em 3 1.12.2014,
compreendendo o período de 0I.01.xxx a 31.12.xxxx, tendo sido elaborado este parecer que segue assinado pelos
signatários.

xxxxxxxxxxxxxx, )(X de xxxxxx de xxx.

xxxxxxxxxxxxxxx
Presidente

11Tesoureiro

Local, XXIXXI20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Nome:
OAB

Presidente

Tesoureiro

Contador

Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 M. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato)prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 22— Modelo da relação das contas bancáriaws

/172 1

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

c4J

Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Órgão do Partido: Diretório Municipal
Tipo Conta

N° Banco

N° Agência

EWL

UF/Município: xxxxxxxx
N° Conta Corrente

Ano: xxxx

Endereço

Local, XXIXXJ20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

e

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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ANEXO 23— Modelo de conciliação bancária
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Órgo do Partido: DIRETÓRIO MUNICIPAL

UF/Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ano: xxxx

DATA ESPÉCIE DO
RECURSO

CONTRIBUINTE

CNPJ/CPF

VALOR R$

Não há conta bà'nçaria

TOTAL/TRANSPORTAR
Local, XX/XX/20XX.
Nome:
CPF:
Presidente

Nome:
CPF:
Tesoureiro

Nome:
CRC:
Contador

Nome:
OAB
Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
39
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ANEXO 24— Modelo de relação de responsáveis

Relação de Responsáveis
PRESIDENTE
NOME:

CPF.

NATURALIDADE:

UF SP

Tit.Eleitoral n°.

Zona

End.Res:

Cep:

Seção

Fone:

VICE-PRESIDENTE:
NOME:

CPF:

Naturalidade:

UF SP

Tit.Eleitoral n°

Zona

End.Res:

Cep:

Seção

Fone:

SECRETÁRIO:
NOME:

CPF:

Naturalidade:

UF SP

Tit.Eleitoral n°

Zona

End.Res:

Seção

Fone:

Cep:

TESOUREIRO:
NOME:

CPF:

Naturalidade:

UF

Tit.Eleitoral no

Zona

End.Res:

Seção

Fone:

Cep:

VOGAL:
NOME:

CPF:

Naturalidade:

UF

Tit.Eleitoral n°

Zona

End.Res:

Seção

Fone:

Cep:

LOCAL: XXXXXXX

DATA:XX/XX!XXXX

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

Presidente

Tesoureiro

ContabilistalCRC n°

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato(iprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 25 Modelo de demonstrativo das transferências
fundo partidário outros diretórios partidários
-

75

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS FP OUTROS DIRETÓRIOS PAiliwAii&
Partido Republicano Progressista
Diretório Municipal

Município:

Ano:

2014

Data

Destinatário do Recurso

CNPJ

VALOR R$

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Local, XX/XXJ20XX.
CPF:

Nome:

Nome:
CPF:

CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:

Nome:
OAB

Advogado

~~1

Sede Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP 15014 490
São José do Rio Preto SP contato@prp.org.br Telefone 17 3234 2468
-

-

-

-

-

41

-

Fernanda Cristina Caprio OABISP 14& 931

PíZP44

PARTIDO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

ANEXO 26— Modelo de demonstrativo de acordos i
DEMONSTRATIVO DE ACORDOS

1

/

Partido Republicano Progressista
Diretório Municipal
Data

xxxxxxxxxx
Destinatirio do Recurso

Ano: xxxx

CNPJ

VALOR R$

NÃO HOUVE

Local, XXIXXI20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 .Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 27— Modelo de gastos com pessoal - diretório mun
GASTOS COM PESSOAL - DIRETORIO
Partido: Partido Republicano Progressista PRP
Órgão do Partido: Diretório Municipal 1 UFíMunicípio: xxxxxxxxxxx

MÊS

FUNCIONÁRIO

RECURSO

FUNÇÃO

Ano 2014

VALOR
SALÁRIO
R$

RECEITA
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO

PERCENTUAL
ATINGIDO

Local, XXIXXI20XX.

49

Nome:
CPF:

Nome:
CPF.

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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ANEXO 28 - Modelo de demonstrativo de contribuições [
filiados
:*r

/ 178

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇOES RECEBIDAS FILIADOS
Partido Republicano Progressista
Diretório Municipal

xxxxxxxxxxxxxxx

DATA ESPÉCIE DO

CONTRIBUINTE

Ano: xxxx

CNPJ/CPF

VALOR R$

TOTAL/TRANSPORTAR

Local, XX1XX!20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
44
São José do Rio Preto - SP - contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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ANEXO 29 - Modelo de demonstrativo de contribuições
parlamentares
DEMONSTRATIVO DE CONTRiBUIÇÕES RECEBIDAS PARLAMENTARES -

179
-

Partido Republicano Progressista
Diretório Municipal

Município:

DATA ESPÉCiE DO
RECURSO

CONTRIBUINTE

Ano: 2014

CNPJ/CPF

VALOR R$

TOTAL/TRANSPORTAR

Local, XX/XXI20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Presidente

Tesoureiro

Contador

Nome:
OAB
Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
45
São José do Rio Preto - SP - contatoprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
Fernanda Cristina Caprio OABISP 148931

ANEXO 30 - Modelo de demonstração das origens e api
recursos

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECUR
Partido: Partido Republicano Progressista PRP

CNPJ:XXXXXXXXXX

Órgão do Partido: Diretório Municipal

UFlMunicípio: XX.XXXX
Total

Origens de Recursos
1.1 Das operações
111 Resultado líquido do exercício

00,00

1 1.2 Despesas de depreciação
.1.3 Despesas e Amortização

1. 1.4 Lucro na Venda de Bens
1.2 De terceiros
1.2. 1 Redução do ativo realizável a longo prazo
1 .2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo
1.3 total das Origens

Aplicações
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo
2.4 Total das aplicações

Variação do Capital Circulante Líquido

0,00

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Local, XXIXXI20XX.
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Nome:
CRC:

Nome:
OAB

Presidente

Tesoureiro

Contador

Advogado

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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Apesar de os eleitores acharem que votam no candidato, na
verdade concedem representação
política ao partido o qual o candidato está filiado. Isso porque a
Constituição Federal exige que o cidadão esteja filiado a um partido para
concorrer a um cargo eletivo, seja para
vereador, prefeito, deputado, senador,
governador ou presidente. Portanto,
pela nossa legislação, a vaga pertence
ar
ido, e não ao candidato, pois
seri, nhiação partidária não há mandato
eletivo. "Por esta razão, o político não
pode, depois de eleito, simplesmente
abandonar o partido e se filiar a outro
sob pena de praticar infidelidade partidária e ser punido com a perda de seu
mandato", explica a advogada eleitoral
do Diretório Nacional do PRP, Fernanda
Caprio, em entrevista à Revista Republicana. Leia a seguir.
Revista Republicana - No próximo ano teremos eleições municipais.
Quais os preparativos para quem vai se
candidatar?
Fernanda Caprio - O primeiro
a filiação partidária, porque a
p
les ..e que o cidadão esteja filiado a
um partido para concorrer a um cargo
eletivo (vereador, prefeito, deputado,
senador, governador e presidente). É
uma condição de elegibilidade prevista na Constituição Federal (artigo 14,
parágrafo 32, inciso V), e essa filiação
tem que ser realizada um ano antes da
eleição (artigo 18, da Lei 9.096/95).
Republicana - Por que nossa legislação considera indispensável a filiação a um partido?
Fernanda - Os partidos são grupos
formados por pessoas que se agremiam
em torno de uma filosofia sócio-política
comum, registram formalmente seus estatutos perante o TSE (Tribunal Superior
Eleitoral) e, com base nas regras e permissões legais, se colocam na disputa do
poder político municipal, estadual e feRevista Republicana - N' 21 1 Maio de 2015

Ci(

Pr
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. .,,.. ... ,..,... .... ....
deral. Nos exatos termos definidos pelo
artigo 19, da Lei 9.096/95, "O partido
político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a assegurar, no interesse
do regime democrático, a autenticidade
do sistema representativo e a defender
os direitos fundamentais definidos na
Constituição Federal." Por representar
ideologias (bandeiras), o partido é con-

siderado uma manifestação da própria
democracia, já que permite que o povo
participe, milite, se candidate e exerça o
poder político, promovendo mudanças
na sociedade.
Republicana - Depois de eleito, o
filiado torna-se independente?
Fernanda - Uma vez eleito, o

mandatário continua vinculado ao partido que o elegeu. Pela nossa legislação,
a vaga pertence ao partido, e não ao
candidato, pois sem filiação partidária
não há mandato eletivo. Melhor dizendo, ninguém é candidato sozinho, somente através de um partido é possível
alcançar um mandato. Desta forma,
apesar de eleitores acharem que votam
no candidato, na verdade concedem representação política ao partido ao qual
candidato está filiado.

O político não
pode, depois de
eleito, abandonar
partido e se filiar
a outro, sob pena
de infidelidade
partidária

Republicana - Então o eleitor,
a. de escolher o candidato, deve
prestar atenção nas bandeiras que o
partido defende?
Fernanda - Sim, e muito. O man-

teressado não requeira a vaga, o Ministério Público Eleitoral pode fazê-lo, e o
faz. Dificilmente deixa passar.

datário eleito é um representante da
ideologia partidária. Não se torna desvinculado do partido só porque chegou
ao poder. Ao contrário, ele leva a ideologia e os projetos do partido ao poder
político. Este é o raciocínio da nossa
Constituição Federal e de toda a legislação eleitoral. Por esta razão, o mandatário de cargo eletivo (vereador, prefeito, deputado, senador, governador,
presidente) não pode, depois de eleito,
simplesmente abandonar o partido e se
filiar outro sob pena de praticar infid
.e partidária e ser punido com a
perda de seu mandato.
Republicana - Ouvimos falar em
infidelidade partidária, disputas por
mandatos... Como funciona?
Fernanda - Atualmente, após
muita divergência e disputas judiciais,
quem define esta questão e regula o
trâmite dos processos de cassação de
mandato por infidelidade partidária
é a Resolução TSE 22.610/2007. Pelas
regras desta Resolução, após a desfiliação indevida, o partido tem 30 dias
para requerer judicialmente a cassação
do mandato por infidelidade partidária.
Não o fazendo dentro do prazo de 30
dias, abre-se mais 30 dias para que o
Ministério Público Eleitoral o faça. Veja
que é tão sério o dever de fidelidade
partidária, que mesmo que o partido in-

Republicana - A desfihiação indevida do mandatário vai à justiça?
Fernanda - Sim, a competência
é da justiça eleitoral. Este tipo de ação
corre no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para cargos de nível federal, e no
TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do respectivo Estado para os cargos de nível
estadual e municipal.
Republicana - O que é justa causa?
Fernanda - Iniciado o processo,
abre-se oportunidade de defesa. Neste
momento o candidato "infiel" tem a
oportunidade de apresentar uma justa
causa para sua desfihiação. O artigo 1,
da Resolução TSE 22.610/2007, traz em
seu bojo quatro situações, que são:

a) Incorporação ou fusão de
partidos: Se o partido for incorporado
por outro, ou se fundir a outro, naturalmente adotará filosofia, estatutos
e diretrizes deste outro partido. Nesta
situação, considera-se que o político
não é obrigado a se manter na agremiação, pois neste caso, poderia estar violentando sua ideologia política pessoal
para aderir a uma prática que não condiz com a sua. Mas é preciso atenção a
esta justa causa. Hoje, a jurisprudência
dominante do TSE só permite que saiam
do partido sem perda de seus mandatos os eleitos pelos partidos que estão
em processo de fusão. Não é permitido

que mandatários de pa
à fusão se movimentem

183

Criação de no o parti o: Havendo criação de um vo p
o
mandatário pode se desfil iar de ua legenda e adotar a nova.

Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário:
Só ocorre se a direção do partido fugir
radicalmente de sua filosofia partidária
em temas de grande relevância e com
consequências evidentes para os filiados. Mas veja, não se trata de opinião
pessoal de um dirigente, ou ações de
grupos internos do partido. Esta possibilidade de justa causa para desfiliação
deve emergir de mudança substancial
ou desvio reiterado do programa partidário, praticada pela direção do partido, de forma a trazer prejuízos ao partido e aos filiados.

Grave discriminação pessoal:
Não é a mera divergência de ideias, discussões, debates internos, discordâncias. É preciso que fique comprovada
uma situação grave, e isso se demonstra por provas substanciais, e não meras
"fofocas" ou opiniões. É importante
dizer que deixar de obter legenda para
concorrer a outro cargo eletivo, ser preterido em cargos de liderança em diretórios, ser voto vencido em decisões
partidárias, divergir da direção partidária, não configuram grave discriminação pessoal pelo entendimento da
jurisprudência dominante.
Republicana - Então, mesmo nas
hipóteses de justa causa, não é tão
simples sair do partido sem perder o
mandato?
Fernanda - O mandato pertence
ao partido, e não ao político eleito. Muitos se filiam sem observar as ideologias
do partido, e muitos votam também
sem prestar atenção nas bandeiras partidárias. Mas poder político é o motor
do desenvolvimento social, e para decidirmos para onde vamos como sociedade organizada, temos que escolher
antes com quem vamos caminhar. Escolher depois, pode ser tarde.
RevIsta RepubIicna - N' 21 f Maio de 2015
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Dupla filiação partidária
filiação partidária é condição de elegibilidade
para que se possa concorrer a um cargo eletivo, porém quem pretende se lançar
candidato na próxima eleição deve fazer
uma consulta no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para confirmar se
está filiado a outra legenda. Isso porque
a legislação eleitoral proibe a dupla filiação, por ser considerada inconcebível
aos propósitos político-partidário.
Segundo a advogada eleitoral do
Nacional do PRP, Fernanda
Dir
a partir da minirreforma eleitoral de 2013, houve uma mudança na
consequência da dupla filiação. "Antes
ambas as filiações eram canceladas pela
Justiça Eleitoral. Agora, passa a valer a
filiação mais recente", diz. Leia a seguir.
Revista Republicana - O que é
dupla filiação?
Fernanda Caprio - Conforme o
calendário eleitoral, aqueles que tiverem a intenção de saírem candidatos nas
próximas eleições devem estar filiados a
um partido político um ano antes do dia
da eleição (artigo 18, da Lei 9.096/95).
Ocorre a dupla filiação quando um eleitor filia-se num partido, e antes de rerocedimento correto de desfializ
liação, filia-se a outra agremiação.
Republicana - Mas como se constata a dupla filiação?
Fernanda - O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) possui uma consulta aberta a qualquer cidadão, bastando
que seja informado o número do título
de eleitor. Se o eleitor estiver filiado, a
consulta mostrará em qual partido, e se
for mais de um, trará esta informação.
Já os partidos politicos têm outra ferramenta, o Fi!iaweb, que é um sistema
da Justiça Eleitoral que mostra todo
histórico de filiações de um eleitor
e também permite a realização de
filiações e desfiliações.
Republicana - O que diz a lei?
Fernanda - Pela Constituição Fe-

,,

é ad,.,c —da el-i—
ral do Dretof lo Nacionaí
e pós-graduada em Diro Eleitor 1
e Processo Eleitoral pel Claretia o

18 5

Centro Universitário, t4.n MB
Gestão Estratégica de Marketi g pela FGV e MBA em Gestão Emp :arial pela FGV, além de ser especialista em Direto das Obrigações
pela FAPERP/UNESP

deral (artigo 14, parágrafo 30, inciso V),
a filiação é condição de elegibilidade
para que se possa concorrer a um cargo
eletivo. A Lei 9.096/9 5 (Lei dos Partidos
Políticos) obriga o eleitor a se desfiliar
de um partido antes de se filiar a outro.

sequência da dupla filiação. Antes ambas as filiações eram canceladas pela
Justiça Eleitoral. Agora, passa a valer a
filiação mais recente.

Republicana - Quais são as providências que o candidato deve tomar?
Fernanda - Independentemente
Republicana - E qual o objetivo?
Fernanda - Evitar dupla mili- de a lei pontuar que valerá a filiação
tância, considerada inconcebível aos mais recente, é preciso que o 1eitor
propósitos político-partidários. É pre- zele por sua vida eleitoral. Deve, portanciso extinguir o vínculo com o partido to, adotar duas providências: primeiro o
anterior, para atuar politicamente no filiado comunica formalmente sua vontade de se desligar do partido anterior,
partido escolhido.
apresentando documento que deve
Republicana - E como a Justiça ser protocolado junto à direção partidária municipal. Em seguida protocola
Eleitoral fiscaliza a filiação partidária?
Fernanda - Pelo teor da legislação perante a Justiça Eleitoral um ofício, eneleitoral em vigor, a filiação partidária caminhado ao juiz eleitoral, anexando a
ocorre no âmbito do partido político, as- cópia do documento de desfihiação prosim como a desfi liação. À Justiça Eleito- tocolado no partido anterior e pedindo
ral cabe o papel de anotar e registrar os a baixa de sua filiação àquele partido. A
movimentos partidários, bem como de Justiça Eleitoral fará a baixa e arquivará
documento. Somente depois o eleitor
zelar pelo cumprimento da legislação.
No entanto, o filiado tem o dever de deverá se filiar ao novo partido. A crocomunicar tanto ao seu partido, quan- nologia das providências é muito importo a Justiça Eleitoral, sua vontade de tante para comprovações judiciais. Se o
deixar de integrar os quadros daquela eleitor quer se candidatar, não deve esperar que os partidos políticos cuidem
sigla partidária.
de sua vida eleitoral. Já tendo sido filiRepublicana - Então pode acon- ado a partido político, deve apresentar
quanto antes o documento de destecer de um cidadão estar filiado a dois
filiação no Cartório Eleitoral, que sem
partidos?
Fernanda - Sim, e é bastante co- qualquer questionamento ou obstáculo,
mum. A partir da minirreforma eleitoral irá dar baixa na filiação, regularizando a
de 2013, houve uma mudança na con- opção pela nova filiação.

www.prp.org.br
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Assim, o papt; do p•i do
e levar seus membros ao poder pohticn,
influenciar o poder politico de urna de
terminada sociedade e com isso defender suas banderas (ideologia partidaria)
e propor projetos e políticas publicas.
O objetivo final, portanto, e o
bem comum. No mondo atual, o poder
politíco é o mecanismo que vahiliza projetos que mudam a vida das pessoas. Incenttvo financeiro para pesquisas cienríhca';: construção de escolas; instalaçúo
de

fios e postes de luz; construção de

pontes; viadutos, ruas; organização de
barros; atendimento sanitario; saúde
publca; segurança pública; dependem
dretomente do poder político. É preciso
que um legislador crie a norma, que um
administrador publico execute e que um
julgador avalie e recomponha eventuais
prejuizos sociais. Esse e nosso conceito
hoje de sociedade, baseado natnipartição dos poderes legislativo, administrativo e judiciario.
O ser humano faz politica desde
que nasce, assim que chora pela primeira

ser humano não vive
sozinho. A potica está

tório Nacional do PRP. Ela é põs-graduao
em Direito Eleitoral e Processo Eleitoral pe
Claretiano Centro Universitário, tem MBA r'Gcsto Estratégica de Marketing pela FOI
MBA em Gesto Empresarial pela FGV, aS
de ser especialista em Direto das Obrigaços
pela rAPERP/uNEsP

na propria natureza

vez, manifestando suas necessidades e
negociando formas de atendê-las. A criança ou o jovem que se torna representante de classe, defende o interesse de
um grupo (os alunos) perante algo maior
(escola), e isso e manifestação polifica.

humana. Toda nossa

O poder político é o poder do

O morador que se torna presidente de

vida é organizada em torno de grupos.

homem sobre o homem. Em todos os

bairro, ou sindico de condomínio, e luta

Nos organizamos em círculos (familiar,

grupos, em todos os tempos, elegem-

por redLição de custos, organização

escolar, social, profissional, esportivo,

se líderes. Os líderes dominam de dife

da vida coletiva, também defende seu

associativo). Desempenhamos papéis

rentes maneiras: pela força (conquis-

grupo (moradores). A dona de casa que

(filho, irmão, pai, mãe, marido, esposa,

tadores, guerras, invasões, dominação

sai as compras e negocia descontos em

funcionario, patrão). Para tudo isso

de povos), pela sabedoria (tribos, patri-

nome da economia familiar, também de

criamos regras (moral, etica, disciphna

arcas), pela descendência (res, pninci

fende interesses de um grupo (a familia).

familiar, regras escolares, regras no tra-

pes) e pela escolha (voto, democracia,

A politica e a representatividade, por as-

balho). E desde sempre elegemos líderes

representatividade).

sim dïzer, estão na natureza humana.

(representante da classe, síndico de pre-

Dentro do contexto da democra-

O ser humano é politico pela

dio, presidente da associação de bairro,

cia, há duas formas de avaliar o papel

própria natureza e a sociedade só pro-

presidente do sindicato). isso é política,

do partido político: de um lado, o papel

gride e se desenvolve através do traba-

que é a arte de liderar, direcionar, guiar,

social, formado por voluntários com afi-

lho dos agentes politicos. Negar a políti-

influenciar, organizar, administrar.

nidades ideologft.as; de outro, o papel

ca e negar a propnia essência humana.
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Não é possível montar
chapas com 100% de
mulheres; é preciso
montar grupos
com 30% do gênero
oposto à maioria dos
integrantes

ulher na política
tornou-se
bandeira dos p
tidos políticos
partir de 2009, quando foi instit
da a cota de gênero 30% pela L
12.034/2009. Mas ainda há mu
confusão sobre esse tema.
Muitos dirigentes partidária
entendem que precisam mont:
chapas de candidatos com 30% ci
mulheres, e alguns, até, para inov
pretendem montar chapas 100%
mulheres
Mas não é disso que tra.
a1
ção eleitoral. A confusão
surge em razão do meio político
ainda ser de predominância masculina. Com isso, institucionalizouse a chamada "cota feminina". No
entanto, a cota não é feminina, a
cota é de gênero. Gênero masculino
ou feminino.
Então, não é possível montar
chapas com 100% de mulheres. É
preciso montar chapas com 30% do
gênero oposto à maioria dos integrantes. Sendo a maioria homens,
tem que haver 30% de vagas reservadas às mulheres, e vice-versa.
Sem o cumprimento da cota
de gênero de 30%, a Justiça Eleitoral não registra o DRAP (Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários) e o partido não consegue

e edvogada eleitoral do Diretório Nacional do PRP. Ela e pos graduada

disputar as eleições, a não ser que
corrija a falha no preenchimento da
cota no prazo concedido pela justiça
eleitoral. Neste caso, numa chapa
formada por maioria masculina, por
exemplo, não havendo 30% de candidatas mulheres, o partido terá que
retirar homens até a conta fechar.
E é importante saber fazer os
arredondamentos corretamente. Se
cálculo de 30% resultar em fração
até 0,5, o arredondamento é para
baixo. Se resultar em fração a partir de 0,6, o arredondamento é para
cima. Exemplificando: se o partido
lançar 18 candidatos, o cálculo é:
18 x 30% = 5,4; então, nesta chapa
imaginária, cinco vagas serão reser-

claretiano centro Universitário, tem MA em
Gestão Estratégica de Marketing pela FGV e
MBA em Gestão Empresarial pela FGV, além
de ser especialista em Direto das Obrigações
pela FAPERP/UNESP

vadas ao gênero oposto à maioria.
Mas se o partido for lançar 19 candidatos, temos: 19 x 30% = 5,7; aqui
arredondamento é para cima. Então, o partido terá que reservar seis
vagas ao gênero oposto à maioria.
Portanto, dirigentes, fiquem
atentos. Mulher na política não é
sinônimo de cota feminina. Mulher
na política é mulher militante, atuante, disposta a concorrer e vencer
as eleições.
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epois de muita discussão
e espera por parte de
todos os envolvidos no

processo político, finalmente temos a reforma política. Para
alguns, não foi bem uma reforma. Para
outros, foi satisfatório. Mas da forma
como ocorreu, não alterou questões
eleitorais constitucionais. Seu campo de
alcance é na esfera infraconstitucional,
ra
nela qual foram modificados aIontos do Código Eleitoral, da Lei
das Eleições (Lei 9.504/97) e da Lei dos
Partidos Políticos (Lei 9.096/95).
Com relação aos prazos, temos
alterações na data de filiação partidária
(6 meses antes da eleição, portanto, até
02/04/2016), de convenções partidárias
(de 20/07/2016 a 05/08/2016), do registro de candidatura (15/08/2016), do
início da propaganda eleitoral (após
15/08/2016), da propaganda de TV e rádio (35 dias antes da eleição).
Com isso, o tempo de campanha
eleitoral foi encurtado para 45 dias, e
a forma da propaganda também sofreu limitações. O tamanho das placas
foi reduzido para 0,5 metro quadrado
u menos 70cm de cada lado) e
o... ..avaletes e bonecos foram proibidos.
Quanto aos veículos, não poderão ser
envelopados, só serão admitidos perfurados no parabrisa traseiro e adesivos
laterais de no máximo 50cm x 40cm. A

\

Declaração pública de
pretensa candidatura;
Exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos em público, em meios
de comunicação e/ou redes sociais
Pedido de apoio politico (desde que não
haja pedido de voto)
Participação de filiados a partidos políticos
ou de pre-candídatos em entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a exposição
de plataformas e projetos políticos
* Realização de prévias partidárias e distribuição de material informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que
participarão da disputa e a realização de
debates entre os pre-candidatos (proibida a
veiculação ao vivo)
Divulgação de atos de parlamentares e
debates legislativos (desde que não se faça
pedido de voto)
Divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais
A realização, a expensas de partido
político, de reuniões de iniciativa da sociedade ClVli, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias (proibida a
veiculação ao vivo)
'...

Os eventos partidários devem ser realizado em ambiente fechado (encontros,
seminários ou congressos) e destinados a
organização dos processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças visando às eleições, podendo ser divulgadas pelos instrumentos
de comunicação intrapartidara.
Não confundir pedido de
apoio, com pedido de voto;
em nenhuma hípotese a lei
,.
permite que se peça voto
55,
ou se faça mençao a futuro
número de campanha
Em qualquer tipo de evento partidário, é vedada a cobertura jornalística ao vivo;
Os profissionars de comunicação (jornalistas, comentaristas, radialistas, artistas, apresentadores, etc) estão proibidos de utilizarem
de seu veiculo de trabalho (1', rádio, jornais,
revistas), para anunciar pré-candidat4ira
A partir de 30/06/16 os profissionais de comunicação não podem mais apresentaç participar ou comentar os programas aos quais
estavam profissionalmente vinculados
Será considerada propaganda eleitoral antecipada a convocação, por parte de detentores
de cargos públicos, de redes de radiodifusão
para divulgação de atos que denotem propaganda política ou ataques a partidos políticos
e seus filiados ou instituições.

FONTE: ARTIGO 36-A, DA LEI DAS ELEII

participação de candidatos a vereador

rizados. No entanto, é preciso observar

partido, mas tenham sempre uma postu-

na propaganda de TV e rádio também

bem o limite entre que está permitido e

ficou reduzida: não participarão das inserções e poderão utilizar 40% do tem-

o que está vedado, para não utilizar mal
a permissão legal (veja quadro acima).

ra séria, ética e procurem apresentar
sugestões para melhoria das situações
apresentadas. Para isso, leiam as noticias

po nos programas em bloco.

Portanto, pré-candidatos, neste
momento, muito pode ser feito para

diariamente. Fiquem atentos com o que

No entanto, a reforma política
trouxe uma novidade muito positiva: a

divulgação de sua imagem. Observem

em seus Estados e em seu País.

pré-campanha. Todos sabem que até a

atentamente as regras para a exposição

No cenário político atual temos

última eleição (2014) não era admitida

de sua pré-candidatura, de modo a não

menção à futura candidatura antes do

descumprir a lei. E pautados nesta pre-

um povo irritado com a política, intolerante com os políticos, insatisfeito com

início do período de propaganda eleito-

missa, usem as redes sociais para manifestarem seu posicionamento político,

ral, sob pena de se incorrer nas penalidades da propaganda antecipada.
Com a atual reforma política, alguns atos de pré-campanha estão auto-

está acontecendo em seus municípios,

a economia. A tecnologia faz com que

econômico, social. Criem um blog. Par-

qualquer situação percorra grandes
espaços em poucos segundos, motivo

ticipem dos grupos sociais de sua co-

pelo qual cuidar da própria imagem, e

munidade, dos encontros e reuniões do

preservar a imagem do partido, é vital.
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NA EDUCAÇAO, A ARMA
PARA A MUDANÇA
)

A nov presidente Nacional do PP Mulher, Ana Emilia Iponema Brasil
Sotero, defende a necessidade de mais ínvest/mentos em educação
para transformar a sociedade e conseguir a igualdade de gênero
Página 14
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Confira como ficam as novas
e contagem de votos a Oai1tir
FERNANDA CAPRIO, advogada eleitoral do Diretório Nacional do PRP

reforma política foi um
dos assuntos mais discutidos ao longo deste
ano. À parte as divergêndas, a Lei 13.165/2015 foi sancionada,
ai'
lo artigos do Código Eleitoral,
da ..i das Eleições (Lei 9.504/97) e da
Lei dos Partidos Políticos (Lei 9.096/95).
Com as novas regras da reforma política, houve mudança no modo de montar
chapas e contar votos. Por esta razão, é
preciso que candidatos e dirigentes partidários fiquem atentos e se dediquem a
formar grupos políticos vencedores.
A idade para candidatura é contada da seguinte forma: prefeitos devem
completar 21 anos até a data da posse; já
candidatos a vereador devem ter 18 anos
completos na data do registro de candidatura (ou seja, até 15 de agosto de 2016).
A partir de agora, na eleição de
vereadores (proporcional), o cálculo
paquantidade de candidatos a serE~çados pelo partido/coligação é
o seguinte: A) partido/coligação lança
candidatos correspondentes a 150% do
número de cadeiras disponíveis na Câmara Municipal; B) somente em municípios com até 100 mil eleitores podem
ser lançados candidatos correspondentes a 200% dos lugares a preencher.
Mas, na montagem desta chapa,
não se pode esquecer da cota de gênero de 30%. É preciso lançar chapas com
30% do gênero oposto à maioria dos
integrantes da chapa. Sendo a maioria
homens, tem que haver 30% de vagas
reservadas a mulheres, e vice-versa.
Quanto à contagem dos votos, a
reforma procurou eliminar os chamados
"puxadores de votos" aqueles candidatos
com votação expressiva que "puxavam"
(elegiam) outros candidatos menos vota-

A
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Entenda o quociente eleitoral
Para eleger um vereador, a
votação da coligação deve ser
igual ou maior do que o resultado
da DIVISÃO do número de
VOTOS VÁLIDOS pelo total de
CADEIRAS disponíveis na Câmara

Pre:sode
1.000 votç
parereleto
-

O candidato precisa de votação
mínima de 101
/
6 do quociente
eleitoral para se eleger

-

005

ii
ns
e
5

'
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.

--

dos. Agora, para o partido/coligação obter
uma vaga, não basta atingir o quociente
eleitoral. O candidato também tem que
ter, individualmente, votação de no mínimo 10% do quociente eleitoral.
Quociente eleitoral é o resultado do número de votos válidos de uma
eleição divididos pelo número de cadeiras
a serem preenchidas no parlamento. Para
um partido/coligação obter uma vaga na
eleição proporcional, precisa atingir o
quociente eleitoral. A partir daí, alcançará
cadeiras correspondentes a quantas vezes
conseguir superar o quociente eleitoral

(esse é o chamado quociente partidário).
Exemplificando: eleição municipal com 200 mil votos válidos no município para vereador e 20 cadeiras na
Câmara para serem preenchidas. O quociente eleitoral é calculado dividindo
200 mil votos por 20 cadeiras = 10 mil
votos. Antes da reforma política, neste
exemplo, o partido/coligação que alcançasse 10 mil votos teria uma cadeira na
Câmara Municipal. Agora, após a reforma, só ocupa esta cadeira se, além do
quociente eleitoral, o partido/coligação
tiver candidato com votação mínima

,

"03'OLITICA
e ras para formaçao de chapas
e. ano que vem
as
'MA
*
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Principais datas a serem memorizadas
O2/abr,/13 Termina o prazo de filiações;
-

-

14/ab'/16 Por volta dessa data, Filiaweb
receberá a submissão das listas de filiados;
-

16/ago
20/u! a S/ago/Ib Convenções partidárias
para escolha de candidatos e definição de
coligações. A respectiva Ata deve ser publicada no prazo de 24 horas (em qualquer
meio de comunicação);
-

15/ago/16 até 191) Os registros de candidatura devem ser apresentados à Justiça
Eleitoral;
-

16/ago/16 A partir desta data pode ser
realizada a propaganda eleitoral. Os programas eleitorais de TV e rádio terão início 35
dias antes da eleição;

o2I
o

=
-

Eleição;

e.

Cíaut,2016 22 turno em cidades com
mais de 200 mil eleitores e se um candidato majoritário não obtiver 50%+1 dos votos
válidos.
-

de 10% do quociente eleitoral, ou seja,
mínimo de 1.000 votos, nesta simu-

-

Cálculo para quantidade de candidatos
Quantos candidatos
partido/coIigaço
pode lançar?

ação (veja arte na página ao lado). No
entanto, não havendo mais candidatos
com votação mínima de 10% nos partidos/coligações concorrentes, e ainda

J

havendo vagas a serem preenchidas
no parlamento, a cadeira será ocupada
pelo candidato mais votado do partido!
coligação (com quociente eleitoral) que

iúmerode
ndidatos
j
corresponder a 150Xdo numera de
deirasdisníveis,

apresente maior média de votação.

É importantíssimo, portanto, que
os dirigentes partidários formem chapas
com candidatos que realmente tenham
representatividade, pois a vitória dependerá não apenas de um candidato
"bom de voto", mas de uma chapa de
candidatos "bons de voto".

(

ILCidades com até 100 mil e ~ eitores podem
ter candidatos corrspondentes a
200% dos lugares a preencher
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FERNANDA CAPRIO, a

r

ada eleitoral do Diretório Nacional do PRP

INTERNET N
om a reforma política, pedir voto).
estamos diante de uma
É permitido criar um blog e, por
nova forma de se fazer meio dele, publicar artigos, miniartigos,
campanha. As alterações opiniões e postar os links no Facebook.
no Código Eleitoral, na Lei das Eleições É permitido criar um canal no VouTube,
(Lei 9.504/97) e na Lei dos Partidos gravar selfies (mini-vídeos) manifestanPolíticos (Lei 9.096/95) implicam em cer- do-se sobre questões relevantes de
ta
ção na propaganda eleitoral de política, economia, saúde e educação
rua, na montagem de chapas, na conta- além de mostrar as bandeiras que degem de votos e encurtamento do prazo fende em prol da população, projetos,
de campanha eleitoral para 45 dias. Com ideias, críticas respeitosas e construtiisso, o candidato de 2016 tem que pen- vas, carregando-os no YouTube e depois
sar numa nova forma de fazer política. postando links no Facebook.
Campanhas cheias de santinhos, plaFaça de seu Facebook um lo
cas, carros de som, carros envelopados, cal de convergência de suas ações;
comícios, TV e rádio, são coisas do pas- participe de reuniões comunitárias
sado. O que temos pela frente é uma e partidárias e mantenha sua página
campanha que deverá cativar a atenção atualizada; opine, manifeste suas opido eleitor por meios muito mais ágeis e niões por meio de textos e mini-vídeos;
baratos: postura séria e uso da internet.
mostre as bandeiras nas quais trabalha
Sim, dirigentes e candidatos, é ou que quer vir a trabalhar (saúde,
preciso mudar o foco. A propaganda educação, emprego, segurança, etc) e
eleitoral começa só em 16 de agosto elabore uma postura em torno disso.
de 2016, e somente a partir de então Começando desde já, pode-se alcançar
por"-- pedir votos, utilizar números um grande número de pessoas gratuide
anha, fazer materiais gráficos tamente e de forma rápida, tornando(santinhos, adesivos, etc). Mas desde já a se um pré-candidato conhecido e resinternet é um campo vasto para iniciar o peitado pelos seus seguidores.
processo de cativar a atenção do eleitor.
Vale frisar: pré-campanha não
Desde que não haja pedido de autoriza que se faça um banner com
voto, nem menção à número de candi- a afirmação "SOU PRÉ-CANDIDATO" e
datura, é possível utilizar VouTube, Fa- publique nas redes sociais ou em seu
cebook, WhatsApp, Linkedin, Twitter, BIog. Pré-candidatura é manifestação de
enfim, redes sociais, para criar oportu- ideias, projetos, opiniões mediante texnidades de alcançar pessoas e mostrar tos, entrevistas e até vídeo-selfies, mas
posicionamento político-econômico- de forma cuidadosa. Exemplificando:
social. Assim, é permitido, em redes faça um texto ou grave um vídeo-selfie
sociais, e de forma gratuita, manifestar opinando sobre questões relevantes, ou
o pensamento político, opinar sobre apresentando ideias, e no final utilize
questões relevantes da política de seu "pretendo ser candidato".
município, Estado ou País. O político
Acima de tudo, orgulhe-se de espode afirmar que pretende ser candi- tar na política. É através da política que
dato (não confunda manifestação de uma cidade se organiza, cresce, oferece
pretensa candidatura com afirmação de infraestrutura à população como postes
que é candidato. Portanto, é proibido de luz, distribuição de água, coleta de

C
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lixo, escolas, etc.
Tudo isso é posto em prática
através da ação dos agentes políticos.
Então, façaparte da política com orgulho.-e8
e mude a realidade através de um car".
eletivo. Há muito mais bem do que r
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PANHA ELEITORALI.
A,

acontecendo, o que ocorre é que somos se candidatar para fazer diferente, para sões legais para mostrar a pessoa de
bombardeados negativamente com criar uma sociedade mais justa e equili- bem que você é, mostrar dignidade,
muita intensidade, pois mídia negativa brada. Acima de tudo, mostre para as preocupação com o bem comum, disvende muito. Não se deixe influenciar pessoas que essa é a sua forma de viver, posição para por em prática ações que
pelos escândalos, adote atitude ínte- e será sua forma de trabalhar.
realmente tornem sua cidade um lugar
gra, séria e esteja realmente disposto a
Em suma, aproveite das permis- melhor para se viver.
-
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Fernanda Caprio <fernandacaprio.magmaiI.com>

INSTRUÇÃO - PROPAGANDA TV E RÁDIO - INSERÇÕES REGIONAIS
15 mensagens
Fernanda Caprio <femandacaprio.ma©gmal.com>
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5 de março d015 20:51988
IN

Srs. Presidente Regionais:

Leiam com muita atenção esta INSTRUÇÃO do jurídico do PRP NACIONAL, pois apesar de complexa,
trata do importante tema da PROPAGANDA PARTIDARIA GRATUITA nos Estados.

Envio nesta oportunidade modelos e instruções para que os Srs. solicitem aos TREs de seus
respectivos Estados concessão de inserções regionais para propaganda partidária de TV e rádio.

Pela atual legislação, só têm direito a inserções estaduais os Partidos com no mínimo 5 deputados
federais, em 5 Estados diferentes, por 2 eleições consecutivas + 1 % dos votos válidos nacionais e no
mínimo 1 Deputado Estadual + 1 % dos votos válidos no Estado que solicita a concessão.

No entanto, há precedentes jurisprudenciais que podem ser utilizados para requerer a concessão em
seu Estado.

Em anexo, segue uma sugestão de modelo da petição inicial que deverá ser protocolada no TRE de
seu Estado. Esta petição, de preferência deve ser assinada por advogado, com procuração, pois será
necessária discussão judicial se o pedido for negado, e os recursos decorrentes são privativos de
advogado.

O debate jurídico gira em torno de 2 pontos:
Existência de um julgado do TSE, que declarou inconstitucionalidade de pontos do artigo 57, da Lei
9.096/95 e declarou também que o caput deste artigo é regra de transição não mais aplicável nos dias
atuais, pelo transcurso do tempo, já que a lei previa tais regras de transição quando de sua
promulgação (1995).
Divergência jurisprudencial entre TREs de diferentes Estados, possibilitando que o PRP Regional
apresente recurso especial em caso de indeferimento do pedido no Estado, e o caso então subirá para
o TSE, onde há jurisprudência favorável.

Este requerimento deve ser apresentado pelos Srs. neste ano de 2015, para solicitação de inserções
no 10 semestre de 2016 (em ano eleitoral a propaganda partidária só é veiculada no 10 semestre).
Normalmente, nos Estados, o prazo fatal é 01/dez, mas há TREs que delimitam datas específicas,
portanto, é preciso consultar as Resoluções Regionais respectivas. No entanto, tendo em vista a
limitação da propaganda no 10 semestre de 2016, providenciem a entrada deste requerimento o
quanto antes.

Gentileza orientar seus advogados a seguirem os passos abaixo. Peço-lhes a gentileza de, quando
protocolarem, me enviarem os números de protocolo para que o jurídico do PRP NACIONAL possa
acompanhar o trâmite e auxiliá-los quando for necessário.
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PASSO 1 - petição (modelo anexa) + procuração advogado + certidão Câmara Federal (anexa) +
Certidão da Assembleia Legislativa caso seu Estado tenha feito Deputado Estadual (requerer em seu
Estado);
PASSO 2 - enviar para o jurídico do PRP NACIONAL o número de protocolo de seu requerimento
(jurídicoprp.org.br ou fernandacapno.ma ©gmail.com );
PASSO 3 -julgado o pedido pelo TRE, se indeferido, seu advogado deve apresentar recurso E
e
EMBARGOS DE DECLARAÇAO, no prazo de 3 dias, encontrando pontos de obscuridade, omiZ., 99
dúvida ou contradição (artigo 275, do Código Eleitoral), no verdadeiro intuito de pré-questionar
que serão discutidas no TSE (declaração de inconstitucionalidade da lei, divergência jurisprudencial).
PASSO 4 - após julgamento dos Embargos de Declaração, se mantido o indeferimento, apresentar
RECURSO ESPECIAL, no prazo de 3 dias, perante o TRE e direcionado ao TSE, alegando existência
de julgados divergentes entre os Tribunais Regionais Eleitorais, conforme artigo 276, 1, "b", do Código
Eleitoral, e também invocando o precedente jurisprudencial de inconstitucionalidade do artigo 57, Lei
9.096/95, que protege a isonomia partidária.
PASSO 5 - Se o TRE negar seguimento ao Recurso Especial, apresentar Agravo de Instrumento
perante o TSE, no prazo de 3 dias (artigo 279, do Código Eleitoral).

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
(17) 981 28.6633
(11) 99922.3790
3 anexos

CERTIDÃO DEP FEDERAL 201 5.jpg
351K

INSTRUÇÃO.doc
426K
PETIÇÃO TRE - TEMPO DE TV E RADIO 2016.doc
491K

Mali Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemail.com>
Para: femandacapno.ma©gmail.com

5 de março de 2015 20:58

Delivery to the following recipient failed permanently:
braga©kanalvideo.com .br
Technical details of permanent failure:
DNS Error: Address resolution of kanalvideo.com.br. failed: Domain name not found
Original message
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=gmail.com; s20120113;
h=mime-version:date:message-id:subject:from:to:content-type;
bh=IAOHdI vJVoDgIqZZ8HPAFSVBcnJDKkO6Axu8XXn4I ZU=;
b=OMIweV6PiLMzUw4eZqFXq+ClqywmF3R5LhxHrE3DkdQgJnTF9pNQzHanpe7bEW2GuR
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INSTRUÇÃO - PORTARIA TSE PROCEDIMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA
9 mensagens
Fernanda Caprio <femandacaprio.ma©gmaii.com>

10 de março c

Srs (as) Presidentes Regionais, em anexo encaminho Portaria 107, do TSE, publicada em 05103115, para
procedimentos de entrega de prestação de contas em 30104115.
Gentileza repassarem aos seus respectivos contadores para adoção das instruções.

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
(17) 98128.6633
(11) 99922.3790
TSE PORTARIA 107 05031 5.pdf
146K

Mali Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemaiicom>
Para: femandacaprio.magmail.com

10 de março de 2015 13:36

Delivery to the following recipient failed permanently:
braga©kanalvideo.combr
Technical details of perrnanent failure:
DNS Error: Address resolution of kanalvideocorn.br. failed: Domain name not found

.

Original message

DKIM-Signature: v 1; a=rsa-sha256; c=relaxed/reiaxed;
d=gmaiicom; s20120113;
h=mime-version:date:message_id:subjecf:from:to:content_type;
bh=8f+/eXYUzvxcETWN7 1 S5TjflvX9jluJvkHg/6WVbm mA=;
bOfKGlhQ2 /qwVLbmTed44GzFyusxrvuKdswLfjtfQ4BaxoTnqq ueyZsGSfb4rl H nVZj
jMgVJWI ENSY9 1 nGr92PQadI 1 LkMZOvMp8nSncY+UAvFgvn+PV5BCw+xnui/jomHjNJp+
PI4J0XEmCQRMkAbIALCqIT9OHIUrCGXpYkDHW5VYXANO1 cF6nBifVOY2uYp2k/CmyS
dDBKu1 0v2bDnnQA4jBLThv32CRHvPEssbufcsJcGkoLqjczbIFDjpFJ,jBdKvauvay
1e4BhjB4bwDVTKdkN5sLJsl AXWIOkWu3CdG6nBFsMeLibKoEysrDmxg+IsiNsyszsqxJ
fqqg==
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.66.90.168 with SMTP Id bx8mr68223022pab.53.1426005377366
Tue, 10 Mar 2015 09:36:17 -0700 (PDT)
Received: by 10.70.58.168 with HTTP; Tue, 10 Mar 2015 09:36:16 -0700 (PDT)
Date: Tue, 10 Mar 2015 13:36:16 -0300
Message-ID: <CABjNgX_Xe7FY0djfRH4UYNUTd49PwISzrwQXc=czxkt8G9RzBg©rn aiLgmail. com>
Subject: =?UTF-8?Q?INSTRU=C3=87=C3=830 =2D PORTARIA TSE PROCEDIMENTO
PRESTA=C3=57=C3=8309=
=?UTF-8?Q?DECONTAS?=
From: Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma ©gmail.com>
To: undisclosed-recipients:;
Content-Type: multipartlmixed; boundary=001 ai 1 383b82f76eb0051 Ofi bfd5
Bcc: braga©kanalvideo.com.br

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mali Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemajicom>
Para: femandacaprio.magmait.com

10 de março de 2015 13:36

Delivery to the foliowing recipient failed permanently:
1/4
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INSTRUÇÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS
6 mensagens
Fernanda Caprio <fernandacaprio.ma ©gmail.com>

28 de abril dF 015

if: oi

Srs. Presidentes Regionais,
O TSE, TREs e Justiça Eleitoral dos municípios estão aplicando integralmente a nova Resolução 23.432
(http://www.justicaeleitoral.jus. br/arquivos/nova_resolucaodeprestacao_de_contas_de_partjdospoIjtjcQs) para
prestação de contas, e baixou as Orientações Técnicas 01/2015 e 02/2015 (anexo) para todos seguirem.
A própria resolução havia fixado prazo para 2017 para adequação dos Estados e 2018 dos municípios, mas o TSE
entendeu que somente o formato digital da prestação de contas obedecerá tais prazos.
As penalidades pela não apresentação de contas serão aplicadas a partir de 2015 para todos os níveis partidários.
O prazo encerra-se dia 30/04/15. Conforme descrito no artigo 47 e parágrafos da Resolução, julgadas NÃO
PRESTADAS AS CONTAS, o órgão partidáno será suspenso (não poderá realizar filiações e convenções), além de
eventual responsabilização civil e criminal dos dirigentes.
Para prestar contas, é obrigatório ter advogado e contador. Se as contas não foram entregues até 30/04/15, é
preciso que sejam entregues em seguida, o mais rapidamente possível.
Todas as entradas devem ser identificadas (CNPJ e CNPJ de doadores ou contribuições partidárias) e todas as
saídas deve também ser documentadas por notas fisicais e recibos.
Quem tem notas fiscais de combustível, precisa fazer o contrato de cessão gratuita de veículos para justificar o
gasto. Quem faz viagens, precisa apresentar passagens, notas fiscais de hotéis e demonstrar a vinculação do
passageiro ao partido.—
Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
(17) 98128.6633
(11) 99922.3790
3 anexos
Orientacao Tecnica n.o 2_2015.pdf
412K
t TSE PORTARIA 107 05031 5.pdf
' 146K
im

Orientacao Tecnica n.o 1_2015.pdf
5389K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemail.com>
Para: femandacaprio.ma ©gmail.com

28 de abril de 2015 11:19

Delivery to the following recipient failed permanently:
josianefeitosaf©bol.corn.br
Technical details of perrnanent failure:
Google tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient dom ain boLcom.br by
mx3.bol.combr. [200.147.36.13].
The error that the other server returned was:
550 5.1.1 <JosIanefeitosaf@bolcom.br>: Recipient address rejected: User unknown in relay recipient table

Original message
4997056. 1/4
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INSTRUÇAO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - REUNIÃO TÉCNICA - TSE
1 mensagem
Fernanda Caprio <femandacaprio.ma ©gmail.com>

8 de maio d 015 13:102

BOA TARDE,

c4

Conforme é do conhecimento de todos, está em vigor a TSE-Resolução 23.432/20 14, que trouxe inovações à
prestação de contas anual dos partidos políticos, inclusive penalidades de suspensão de órgãos partidários por
ausência de prestação de contas.
Em anexo envio ofício do TSE informando que o setor de contas do Tribunal estará promovendo reunião técnica
para tratar a aplicação da nova Resolução, bem como esclarecer dúvidas e orientar sobre a utilização do SPCA
(Sistema de Prestação de Contas Anual).
Para quem tenha disponibilidade para comparecer, ou enviar representante, segue cronograma:
DATA: 20 e 21/05/15
HORÁRIO: das 9h às 18h
LOCAL: Brasília/DE - TSE
FONE: (061) 3030-7264 - 3030-7284

Atenciosamente,

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
(17) 98128.6633
(11) 99922.3790

TSE - PRESTAÇÃO DE CONTAS.jpg
481K

7747&simpi=msgf%3A1 5006209.
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INSTRUÇÃO - INSERÇÕES
6 mensagens

/

rLEL

Fernanda Caprio <femandacaprio.ma©gmaiLcom>
BOA TARDE,

4 de agosto d2015 16:9
f

PRP Regionais que tenham conseguido tempo de tv e rádio para inserções, lembramos que é obrigatório que se
reserve no mínimo 10% do tempo para promover e difundir a participação política feminina.
Não se trata apenas de colocar uma mulher na inserção, mas sim, de estimular a participação da mulher na vida
político-partidária.
Outrossim, vale lembrar que a propaganda partidária tem regras próprias e a inobservância implica em cassação do
tempo.
Segue:
Lei 9.096/95
Art. 45. A propaganda partidária gratuita, gravada ou ao vivo, efetuada mediante transmissão por rádio e televisão
será realizada entre as dezenove horas e trinta minutos e as vinte e duas horas para, com exdusividade:
- difundir os programas partidários;
II - transmitir mensagens aos filiados sobre a execução do programa partidário, dos eventos com este relacionados e
das atividades congressuais do partido;
lii - divulgar a posição do partido em relação a temas político-comunitários.
IV - promover e difundir a participação política feminina, dedicando às mulheres o tempo que será fixado pelo órgão
nacional de direção partidária, observado o mínimo de 10% (dez por cento).
§ 1° Fica vedada, nos programas de que trata este Título:
- a participação de pessoa filiada a partido que não o responsável pelo programa;
II - a divulgação de propaganda de candidatos a cargos eletivos e a defesa de interesses pessoais ou de outros
partidos;
II - a utilização de imagens ou cenas incorretas ou incompletas, efeitos ou quaisquer outros recursos que distorçam
ou falseiem os fatos ou a sua comunicação.
§ 2o O partido que contrariar o disposto neste artigo será punido
- quando a infração ocorrer nas transmissões em bloco, com a cassação do direito de transmissão no semestre
seguinte;
II - quando a infração ocorrer nas transmissões em inserções, com a cassação de tempo equivalente a 5 (cinco)
vezes ao da inserção ilícita, no semestre seguinte.

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
PRP NACIONAL
(17) 98128.6633
Mali Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemail.com>
Para: femandacaprio.ma@gmail.com

4 de agosto de 2015 16:39

Delivery to the foliowing recipient failed perrnanently:
https://maI.googIe.com/maiI/u/5?ik=27aa1df97f&view=pt&search=aII&permthid=threadf%3A1 508604296241268953&smpI=msg-f%3A1 5086042.
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MODELOS PRESTAÇÃO DE CONTAS - Convite para colaborar
6 mensagens
Fernanda Caprio (via Google Drive) <femandacaprio.ma©gmaU.com>
17 de agosto
Responder a: Fernanda Caprio <femandacaprio.magmail.com>
Para: femandacaprio.ma©gmail.com
Cc: andre©prp.org.br, leleprp.org.br, ovasco©prp.org.br, ronaldo©prp.org.br, catiane@prporg.br,
prpnacionalsrp©terra. com. br, julinhoprpgmaiLcom, ac©prp.org.br, anaclaudia_73@hotmail.com,
prpamaz©yahoo.com.br, jcsaldanha2 1 ©yahoo.com.br, jackson2l ©globomaiLcom, prp.ap44©gmaiicom,
jorielson.jbn©gmafl.com, socorroramoscosta©gmaiicom, ba©prp.org.br, prp44bahia@hotmail.com,
alexandregmarquesyahoo.com.br, prpce©hotmail.com, uedsonsilva54@hotmail.com df©prporg.br,
adalbertomonteiro.prp©gmail.com, adalbertomonteiro©gmail.com, enkkaandrade©hotmail.com,
josianefeitosafboI.com.br, prp44esgmail.com, marcusalves.es©gmaiLcom, go@prp.org.br,
braga©kanalcinevideo.com.br, Iidibusiness©gmail.com prpma44©gmaiLcom, marcioleonardi©yahoo.com.br,
glauande©hotmail.com, severino_coelho©hotmail.com, boydireito©gmail.com prpestadualmaagmaiI.com,
marcelo.alvaroantonio©gmail.com mt©prp.org.br, pa@prp.org.br, jorgerezende44©gmail.com, pb@prp.org.br,
pmpebol.com.br, pi©prp.org.br, diretona©prp.-pr.org.br, jldpmartins©yahoo. com. br, prpregionalrj©hotmail.com,
eIiane.cunha44hotmail.com, 44elianecunha44©gmail.com, Thomassenal 5333©gmaiLcom, rr©prp.org.br,
anirapinheiro©ig.com.br, dheyfessongmail.com, rubens.goldenbergl 1 ©gmaiLcom, sc©prp.org.br,
et.melo©gmaiLcom, equipegr©outlook. com, br, polyanapsicologia©yahoo. com. br, jamc@infonet.com.br,
prpregionalsp©terra.com.br, prpregionalsp©hotmail.com, financeiro©prp-sp.org.br, lucas.meira©sagressa.com

Fernanda Caprio convidou você para contribuir na seguinte pasta compartilhada:

MODELOS PRESTAÇÃO DE CONTAS

..

Presidente Regionais, cliquem ABRIR e acessem a pasta com todos os modelos
referentes à Prestação de Contas para onentação dos municípios.
Os mesmos modelos podem ser aproveitados para regularização das contas das
Direções Regionais.
Qualquer problema, entrem em contato.
FERNANDA CAPRIO

Pi1
Google Drive: tenha todos os seus arquivos a seu alcance em qualquer dispositivo.

Fernanda Caprio <femandacaprio.ma@gmail.com>
Para: Piauí PRP <pi©prp.org.br>

19 de agosto de 2015 12:18

Laécio, sim, os arquivos que inclui no google drive são os mesmo do CD, com acréscimo de 3:

https:IImail.googlecom/mail/u15?ik=27aa1 df971`&viewpt&search=alI&permthid=thread-f%3A1 5097771 32971 914105&simplmsg40/6 3A1 5097771.
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REFORMA POLÍTICA
7 mensagens
Fernanda Caprio <femandacaprio.ma©gmaiLcom>

29 de setembro d

SEGUE resumo da Reforma Política publicada hoje, 29/09/15.

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
PRP NACIONAL
(17) 98128.6633
REFORMA POLh1CA.doc
459K

lail Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemaiLcom>
Para: fernandacaprio.ma©gmail.com

29 de setembro de 2015 20:16

Delivery to the foliowing recipient failed permanently:
rubens.goldenbergll ©gmail.com
Technical details of permanent failure:
Googie tried to deliver your message, but it was rejected by the server for the recipient domain gmail.com by gmailsmtp-in.I.googlecom. [2a00:1450:400c:c02::1 a].
The error that the other server returned was:
550-5.1.1 The email accountthat you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipients email address for typos or
550-5.1.1 unnecessary spaces. Leam more at
550 5.1.1 https://supportgoogle.com/mail/2nswer/6596 ex16si311 81 900wid.58 - gsmtp

Original message
D Ki M-Signature: v= 1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
dgmail.com; s20120113;
h= mim e-versi on: date: m essag e-id: su bject:from: to: content-type;
bh=L5i1 WgpMG9dX6UMY3OIjGFDDHnuwRMZfpLIgNOURMBok=;
b=01 owTm6h 1 f9NvK9dl8tlE/Z1 glhSAx7A+9RyxwKHOC1IpcKFhiFfKXOUfA1 d5dgl 1w
DD9IMhE9OvTv0m2S+WLAEsKTOm8FwwUhEHrICXXAfKejSMOFqmçXe1I L8TWAKS1 TtexaR
XDG0/XO/d8RkJccCrEYd4eCwYE3htXKmmpCPuWnZKohnpFQG2Q8OSvbFNVzHÜrQWZTaQ
QYPPQZJYgZFzMXIautGET1 SQEz6VW2F6PTbQLBZrH1 23pUm 11 Kmfkl HFFmwwdi6I EmJ5
BEznqF02Qj1 3YzCitjr3eBE/UM44E+QNwhKe5pihnVGWabNyjEH3zEhPçPrk6pFhEvaf
CzoQ==
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.180.105.196 with SMTP id go4mrl 174891 wib.36. 1443568571610;
Tue, 29 Sep 2015 16:16:11 -0700 (PDT)
Received: by 10.28.72.85 with HTTP; Tue, 29 Sep 2015 16:16:11 -0700 (PDT)
Date: Tue, 29 Sep 2015 20:16:11 -0300
Message-ID: <CABjNgX-Yaxg==+KRgo_Hr9ZP82BpuiFhJvl gsLm-vNTnxnMGA©mail.gmailcom>
Subject: =?UTF-8?Q?REFORMA_POL=C3=8DTICA?=
From: Fernanda Caprio <fernandacaprioma©gmail.com>
To: undisclosed-recipients:;
Content-Type: multipartlmixed; boundary=f46d044282ceebbbc20520eaff02
Bcc: rubens.goldenbergll©gmail.com
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Mali Delivery Subsystem <mailer-daemon©googlemail.com>

29 de setembro de 2015 20:16

https://mail.google.com/mail/u/5?ik=27aa1 df97f&view=pt&search=aII&permthid=thread-t%3A151 3691358206013291 &simpl=msg-f%3A1 5 1369 13.
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INSTRUÇÃO - PETIÇÃO TEMPO DE TV 2016
6 mensagens
Fernanda Caprio <fernandacaprio.magmail.com>

30 de setembro d(Ol5

oE j

Senhores Presidentes,

Com a reforma, os PRP Estaduais passam a ter direito a 10 minutos de inserções em TV e radio no lo semestre de
2016.

Em anexo modelo da petição, modelo da procuração e certidão da Câmara dos Deputados. O prazo máximo para
protocolo no TRE é 30/11/1 S. Mas protocolem o quanto antes para garantirem a grade.

Quem já fez o pedido, apresente petição alegando alteração da lei e invocando o direito previsto no artigo 49, da Lei
9096/95.

LEI 9096/95
Art. 49. Os partidos com pelo menos um representante em qualquer das Casas do Congresso Nacional têm
assegurados os seguintes direitos relacionados à propaganda partidária:
II - a utilização, por semestre, para inserções de trinta segundos ou um minuto, nas redes nacionais, e de igual
tempo nas emissoras estaduais, do tempo total de: a) dez minutos, para os partidos que tenham eleito até nove
Deputados Federais;

OBS:
INSTRUÇÃO:
-

anexar a certidão da Câmara Federal
anexar procuração para o advogado que cuidará do processo
período: de janeiro até 30/06/16

tempo: 10 minutos dentro do semestre, inserções de 30 segundos ou 1 minuto, em datas a serem indicadas no
plano de micha

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
PRP NACIONAL
(17) 98128.6633
3 anexos
CERTIDÃO DEP FEDERAL 201Sjpg
351K

https:IImaIt.googje.com/majh/u/5?jk27aa1 df97f&vÍew=pt&search=ahl&permthjdrrthreadf%3A1 513763122310460201 &simpi=msg-Í%3A1 5137631.
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Fernanda Caprio <fernandacaprio.magmaiI.com>

TEMPO DE TV e radio
1 mensagem
Fernanda Caprio <fernandacaprio.magmail.com>
Para: PRP Liderança <bruno©prporg.br>

5 de outubro

RESUMO E ANEXO COM OS ARTIGOS

CAMPANHA

PROGRAMA ELEITORAL GRATUITO
35 dias anteriores à antevéspera da eleição (início por volta de 26/08/16)
permitida veiculação de entrevistas com o candidato;
permitidas cenas internas e cenas externas do candidato expondo realizações ou falhas
da gestão pública, serviços públicos e atos parlamentares;
somente 25% do tempo do programa pode ser cedido para depoimentos ou apoiamentos
de candidato a outro cargo (majoritário x proporcional), do mesmo partido/coligação
Programa em bloco para prefeito:
segunda a sábado
10 minutos 2 vezes ao dia na TV e no Rádio
Inserções para prefeito e vereador:

e

De segunda a domingo
70 minutos diários para inserções de 30 e 60 segundos
Divisão do tempo por cargo: 60% para prefeitos e 40% para vereador.
Divisão do tempo por partido/coligação:
- 10% divididos por igual entre os partidos/coligações

- 90% dividido proporcionalmente entre os partidos/coligações com maior número de
deputados federais eleitos (na coligação majoritária soma dos deputados federais dos 6
maiores partidos e na coligação proporcional soma dos deputados federais de todos os
partidos da coligação).
Debates em radio e TV (majoritário ou proporcional):
Participação é assegurada a candidatos de partidos com no mínimo 9 deputados e
facultada aos candidatos dos demais partidos.
As regras dos debates são aprovadas por 2/3 dos candidatos aptos a participarem deles
(majoritários ou proporcionais).
Mulheres:
Eleição 2016 - 20% do tempo deve ser dedicado à campanha de candidatas mulheres.
TEMPO DO PARTIDO NA PROPAGANDA PARTIDARIA (FORA DA CAMPANHA)
https:/ImaLgoogIe.com/maiI/u/5?ik=27aa1 df97f&view=pt&search=aH&permthid=threadf%3A1 5142151131 74055789&smpImsg-fd/o3A1 5142151..
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TEMPO DE TV E RÁDIO
Programa em bloco:
1 a 4 Deputados Federais: 5 minutos por semestre para programa em bloco
5 ou mais Deputados Federais: 10 minutos por semestre para program
nacional;
Inserções nacionais e estaduais:
1 a 9 Deputados Federais: 10 minutos por semestre para inserção nacional e também
inserção estadual (inserções de 30 segundos ou 1 minutos cada);
10 ou mais Deputados Federais: 20 minutos por semestre para inserção nacional e
também inserção estadual (inserções de 30 segundos ou 1 minuto cada);
OBS: as inserções nacionais poderão veicular conteúdo regionalizado a critério do órgão
nacional do partido.
Mulheres:
10% do tempo nos programas eleitoras em bloco ou inserções deve ser reservado á
difusão da participação política feminina (nas eleições 2016 e 2018 o tempo mínimo será
de 20% e nas eleições 2020 e 2022 o tempo mínimo será de 15%.

Fernanda Caprio
Advogada Eleitoral
PRP NACIONAL
(17) 98128.6633
tempo de tv campanha.doc
92K

131 7405578Q&smpImg_f°h3A1 5142151
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Conselho Diretor

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro, 50 (cinquenta) folhas
numeradas típograficamente de 01 (um) a 50 (cinquenta), e por
mim rubricadas, e se destina a transcrição das ATAS DA
REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, do
-

CONSELHO DIRETOR, da FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES
RESENDE - FGDR.

São José do Rio Preto, 01 é março de 2010.

Dr. OVASCO ROMA AL AR RESENDE
Presidente da FDGR
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Conselho Fiscal

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro, 50 (cinquenta) folhas
numeradas típog rafica mente de 01 (um) a 50 (cinquenta), e por
mim rubricadas, e se destina a transcrição das ATAS DA
REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS do
CONSELHO FISCAL, da FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES
RESENIJE - FGDR.

São José do Rio Preto, 01 de março de 2010.

Dr. OVASCO ROMA AL- ÏARJ RESENDE
Presidente da FDGR
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FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDEFDGR

São José do Rio Preto, 19 de novembro de 2015

Exmo. Sr.Dr.
SERGIO CLEMENTINO
DD.Promotor de Justiça
São José do Rio Preto/SP

A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE-FDGR, por
seu Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, vem apresentar a Vossa
Excelência cópias da Ata de reunião do Conselho Fiscal realizada para análise
das contas do exercício de 2015 e aprovação do Orçamento Estimativo da Fundação
para o exercício de 2016.

Atenciosamente,
/

(

rY;

OVASCO ROMA ALTIMARI
Presidente

Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - Fone/Fax: 17-3234-2468
São José do Rio Preto - SP CEP15014-490
e-mail:
Site:

FUNDAÇÃo IMRCEU (;ONÇALVES RESENI)EFD(IR

São José do Rio Preto, 19 de novembro de 2015

Exmo Sr.Dr.
SERGIO CLEMENTINO
DD.Promotor de Justiça
São José do Rio Preto/SP

A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE-FDGR, por
seu Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, vem apresentar a Vossa
Excelência cópias da Ata de reunião do Conselho Diretor realizada para análise
das contas do exercício de 2015 e aprovação do Orçamento Estimativo da Fundação
para o exercício de 2016.

/

1 -'-./'

Atenciosmente,

a

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente FDGR

Rua Santo André, 534- Jd. Europa - Fone/Fax: 17-3234-2468
São José do Rio Preto - SP - CER1SO14-490
e-mail:
Site:

FUNI)AÇÃ() »IRCEU CONÇALVES RESENDEFDGR
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São José do Rio Preto, 19 de novembro de 2015.

Exmo. Sr.Dr.
SERGIO CLEMENTINO
DD.Promotor de Justiça
São José do Rio Preto/SP

A FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE-FDGR, por
seu Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, vem apresentar a Vossa
Excelência cópias da Ata de reunião do Conselho Curador realizada para análise
das contas do exercício de 2015 e aprovação do Orçamento Estimativo da Fundação
para o exercício de 2016.
Atenciosa mente,

OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE
Presidente FDGR
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Rua Santo André, 534 Jd. Europa Fone/Fax: 17-3234-2468
São José do Rio Preto SP CEPA5O14-490
Site:
e-mail:
-

-
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FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE
FDGR

Ata da reunião dos membros do CONSELHO CURADOR da FUNDAÇÃO DINEU
na
GONÇALVES RESENDE-FDGR, realizada no dia 17/11/2015, , lista de presen
página 20 do Livro de Atas do Conselho Curador, devidamente convocados, em suedecU
situada na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio PretoISP, conforme
convocação do dia 10/11/2015 cuja reunião teve início às 10:00 horas e encerramento às
11:00 horas, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Aprovação de proposta
do Conselho Diretor do Orçamento Estimativo da Fundação Dirceu Gonçalves
Resende-FDGR para o exercício de 2016; 2-Manifestar-se sobre a prestação de contas
anual do exercício de 2015 da Fundação Dirceu Gonçalves Resende-FDRG conforme
parecer do Conselho Fiscal; 3-Assuntos gerais. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente
José Roberto Ramires perguntou ao Secretário André Luiz Alves se havia quorum para
deliberação, cuja resposta foi positiva. Em seguida, o Presidente pediu ao Secretario para
proceder a leitura da Ordem do Dia, passando a análise da dotação orçamentária da FDGR
para o ano de 2016, enviada pelo Conselho Diretor, conforme segue abaixo:
A) RECEITAS: Receita 20% do total de recebimentos do Fundo Partidário
(aproximadamente) R$1.440.000, 00:
8) DESPESAS: Assessona de Comunicação estimado em R$72.000,00, já com encargos
inclusos; Auditoria Contábil R$ 11.000,00; -Serviços contábeis R$4. 200,00: -Edição da
Revista Republicana (produção, impressão, distribuição, formatação), estimada em
R$350.000,00; Custo com ajudante de serviços gerais estimado em R$44.000,00, já com
encargos inclusos; Custo com Secretária estimado em R$30.000,00, já com encargos
inclusos; Custo de contrato com escritório de advocacia estimado em R$ 115.000,00, já com
encargos inclusos; Custo com despesas administrativas diversas (correio, materiais de
escritório, cópias reprográ ficas. papelaria, etc) estimado em R$20.000,00; Custo para
realização de Cursos ao longo do ano estimado em R$100.000,00; Edição do Jornal Sol da
República (produção, impressão, distribuição, formatação) estimado em R$490. 000,00;
Assessoria de cerimonial para eventos, estimado em R$24. 500,00 já com encargos
inclusos; Despesas de correio, estimadas em R$42.000,00. Total (aproximadamente) das
despesas R$1.302. 700,00
C) RESULTADO: positivo: R$'f 37.300,00.
Após várias discussões e análise do parecer positivo sobre cada ponto enviado pelo
Conselho Fiscal, foi aprovada, por unanimidade, a dotação orçamentária para o exercício de
2016. Por fim, foi analisado o parecer do Conselho Fiscal, que decidiu pela aprovação da
prestação de contas anual de 2015 da Fundação Dirceu Gonçalves Resende-FDRG, e
analisados os documentos e balanços respectivos, a mesma foi aprovada sem ressalvas,
por unanimidade. O Presidente franqueou a palavra aos membros do Conselho, quando
todos afirmaram nada mais haver a discutir. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente
solicitou que fosse lavrada a presente ata, que lida foi aprovada por todos os presentes e vai
assinada por mim, André Luiz Alves, Secretário, e pelo Presidente José Roberto Ramires, e
que a mesma deverá ser encaminhada à Curadoria das Fundações do Ministério Público do
Estado, de acordo com o artigo 27, parágrafo ° do Estatuto.
São José do Rio Preto, 17 de novembro de 2 1

José Robe(to R41
Presiiente

./-,, /

'Andr Luiz Al)e
Secretário
/
Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - Fone/Fax: 1 7-3234-246&
São José do Rio Preto - SP - CEP.15014-490
.
e-mail: :
Site:
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FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE
FDGR
Ata da reunião dos membros do CONSELHO FISCAL da FUNDAÇÃO DIRCEU
GONÇALVES RESENDE-FDGR, realizada no dia 16/11/2015, devidamente convocados
via fax de acordo com os artigos 12 e 16 do Estatuto, em sua sede situada na Rua Sa
22
dN
André, 534, Jardim Europa, São José do Rio PretofSP, conforme convocação do I
09/11/2015, lista de presenças na página 09 do Livro de Atas do Conselho Fiscal, memb
estes cuja reunião teve inicio às 09:00 horas e encerramento às 12:00 horas, para deliberar
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Exame dos livros contábeis, documentação das
Receitas e Despesas, Caixa, serviços administrativos relativos aos exercício de
201 5;2-Parecer sobre o relatório anual de atividades, prestação de contas e balanço
patrimonial da Fundação Dirceu Gonçalves Resende-FDGR referente ao exercício de
2015;3-Parecer sobre a proposta de Orçamento Estimativo da Fundação Dirceu
Gonçalves Resende-FDGR para o exercício de 2016; 4-Assuntos Gerais. Aberta a
reunião, a Presidente Carla Machado Cherulli Resende solicitou à Secretaria Dervina
Cumba Ramires a leitura da Ordem do Dia. Em seguida, a Presidente informou a todos que
a reunião tinha o propósito de cumprir o disposto no artigo 24 e artigo 25, incisos 1 e II, do
Estatuto da Fundação Dirceu Gonçalves Resende-FDGR. Em atenção aos itens 1 e 2 da
ordem do dia, foram analisados os documentos respectivos que estavam sobre a mesa, á
disposição dos membros do Conselho Fiscal, para análise e parecer de cada um. Após
análise minuciosa e vários debates, os documentos contábeis e a prestação de contas
referentes ao exercício de 2015 foram aprovados sem ressalvas, por unanimidade, pelos
membros do Conselho Fiscal. No item 3 da pauta, passou-se à análise da proposta de
Orçamento Estimativo da Fundação Dirceu Gonçalves Resende-FDGR para o exercício de
2016 enviada pelo Conselho Diretor, com o seguinte teor:
RECEITAS: Receita 20% do total de recebimentos do Fundo Partidário
(aproximadamente) R$1.440. 000,00:
DESPESAS:
Assessoria de Comunicação estimado em R$72.000,00, já com encargos inclusos; Auditoria
Contábil R$1 1.000,00; -Serviços contábeis R$4.200,00; -Edição da Revista Republicana
(produção, impressão, distribuição, formatação), estimada em R$350.000, 00; Custo com
ajudante de serviços gerais estimado em R$44.000,00, já com encargos inclusos: Custo
com Secretária estimado em R$30.000,00, já com encargos inclusos; Custo de contrato com
escritório de advocacia estimado em R$1 15.000,00, já com encargos inclusos; Custo com
despesas administrativas diversas (correio, materiais de escritÓrio, cópias reprográ ficas,
papelaria, etc) estimado em R$20.000,00; Custo para realização de Cursos ao longo do ano
estimado em R$100.000,00; Edição do Jornal Sol da República (produção, impressão,
distribuição, formatação) estimado em R$490. 000,00; Assessoria de cerimonial para
eventos, estimado em R$24. 500,00 já com encargos inclusos; Despesas de correio,
estimadas em R$42.000,00. Total (aproximadamente) das despesas R$1.302.700,00
RESULTADO: positivo: R$137.300,00.
Após análise acurada, os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela aprovação do
respectivo orçamento e providências ali indicadas, por unanimidade dos presentes. A
Presidente franqueou a palavra aos membros do Conselho, sendo que todos afirmaram
nada mais haver a discutir. Não havendo mais nada a tratar, a Presidente solicitou que fosse
lavrada a presente ata, que lida foi aprovada por todos os presentes e vai assinada por mim,
Dervina Cumba Ramires, Secretária, e pela Presidente Carla Machado Cherulli Res,ende.
São José do Rio Preto, 16 de novembrç de 201&
1'

/
CarkChádo huii
Presidn

ende

Dervina Cumba Ramires
Secretária
Rua Santo André, 534 - Jd. Europa - Fone/Fax: 17-32
São José do Rio Preto— SP - CEP.15014-490
Site:
.
;
e-mail:
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FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDE
FDGR

Ata da reunião do CONSELHO DIRETOR da FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALV$
RESENDE-FDGR em reunião ordinária realizada no dia 13/11/2015, conforme artigo 1
parágrafo único, do Estatuto da respectiva Fundação. Aos 13/11/2015 reuniram-se cs
membros do CONSELHO DIRETOR da FUNDAÇÃO DIRCEU GONÇALVES RESENDEFDGR, lista de presenças no verso da página 14 do Livro de Atas do Conselho Diretor,
membros estes devidamente convocados, em sua sede situada na Rua Santo André, 534,
Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, conforme convocação via telefônica, no dia
06/11/2015, cuja reunião teve início às 10:00 horas e encerramento às 11:00 horas, para
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1-Relatório das contas relativas ao
exercício de 2015; 2-Deliberação sobre proposta do Orçamento Estimativo da
Fundação Dirceu Gonçalves Resende-FDGR para o exercício de 2016; 2-Assuntos
gerais. Ao iniciar os trabalhos, o Presidente Ovasco Roma Altimari Resende perguntou à
Secretaria Marlene Machado Cheruíli se havia quorum para deliberação, cuja resposta foi
positiva. Em seguida, o Presidente pediu à Secretaria para proceder a leitura da Ordem do
Dia. No item 1 da pauta, foram apresentas as contas do exercício 2015 e elaborado relatório
detalhados e documentos para apresentação aos Conselhos Fiscal e Curados. No item 2 da
pauta, o Presidente informou que, após levantamentos contábeis e financeiros, chegou à
estimativa do seguinte orçamento para Fundação no próximo ano:
A) RECEITAS: Receita 20% do total de recebimentos do Fundo Partidário
(aproximadamente) R$1.440. 000,00:
8) DESPESAS: Assessoria de Comunicação estimado em R$72.000,00, já com encargos
inclusos; Auditoria Contábil R$ 11.000,00; -Serviços contábeis R$4. 200,00; -Edição da
Revista Republicana (produção, impressão, distribuição, formatação), estimada em
R$350.000,00; Custo com ajudante de serviços gerais estimado em R$44.000,00, já com
encargos inclusos; Custo com Secretária estimado em R$30. 000,00, já com encargos
rnclusos; Custo de contrato com escritório de advocacia estimado em R$ 115.000,00, já com
encargos inclusos; Custo com despesas admInistrativas diversas (correio, materiais de
escritório, cópias reprográficas, papelaria, etc) estimado em R$20.000,00; Custo para
realização de Cursos ao longo do ano estimado em R$100.000,00; Edição do Jornal Sol da
República (produção, impressão, distribuição, formatação) estimado em R$490. 000,00;
Assessoria de cerimonial para eventos, estimado em R$24.500,00 já com encargos
nclusos; Despesas de correio, estimadas em R$42.000,00. Total (aproximadamente) das
despesas R$1.302. 700,00
C) RESULTADO: positivo R$137. 300,00.
Todos os itens acima foram colocados um a um em votação, tudo tendo sido aprovado por
unanimidade pelos presentes. O Presidente colocou a palavra a disposição dos presentes,
uando todos afirmaram que não havia mais nada a discutir. Não havendo mais nada a
ratar, o Presidente solicitou que fosse lavrada a presente ata, que lida foi aprovada por
todos os presentes e vai assinada por mim, Marlene Machado Cherulli, Secretária e pelo
Presidente Ovasco Roma Altimari Reseride, e que a mesma será enviada ao Conselho
Curador para apreciação e posterior aprovação.
São José do Rio Preto, 13 de novembro de 2015. /
(i
Ovasco Roma Alti)aríesende
Presidente
ON

Secretária
Rua Santo André, 534 - Jd. Europa Fone/Fax: 1 7-323,4l
São José do Rio Preto - SP CEP.15014-9O
Site:
e-mail:
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FERNANDA CRISTINA CAPRIO
Inscrição Seccional Subseção
SÇ3
SOJC
VOGAO

C2

Endereço Profissional
n'cmadc

Telefone Profissional
No vYorrnado
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Palestra Regras para disputar as Eleições 2016
lo Congresso Republicano Regional — Mato Grosso
Local: Cuiabá/MT
Data: 30/05/2015
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Palestra Regras para disputar as Eleições 2016
2o Congresso Republicano Regional - Rio de Janeiro
Regras de Campanha 2016 para pré-candidatos do
Local: Rio de Janeiro/RJ
Data: 18/07/2015
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1
2 'cOrI(ESSO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA
Dia 18 de julho de 2015
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Das 8 as 11 flora5
G
P,!ace Ho.;
392 £rzo
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Temas;
Legis:0 Eleitora'
Educaç0 p1rtjclarji
EICICoes o Internet
Campanha vitorjos
Mulheres candidi5
O PRP no Bras,f
O PRP em Pernan)btjco
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Palestra Regras para disputar as Eleições 2016
3o Congresso Republicano Regional - Espírito Santo
Regras de Campanha 2016 para pré-candidatos do
Local: Vitória/ES
Data: 22/08/2015
1

Fk

CONGIESSO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA
REGIONAL
Dia 22 de Agosto de 20
130 ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES DO PRp
Das 8 às 17 horas
Hotel Senac Ilha do Boi
Rua Bráulio Macedo, n 2 417
lha do Boi - Vitória - ES
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Palestra Regras para disputar as Eleições 2016
4o Congresso Republicano Regional — Pernambuco
Regras de Campanha 2016 para pré-candidatos do
Local: Recife/PE
Data: 19/09/2015

40

t

CONGRESSO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA
Dia 19 de setembro 2015

1.- ENCONTRO NACIOMAL 01 MULHERL5 iO
Das 8 as 17 horas

u.i \...,.

IS

íc'.i \':

International
e't:

DIRETÓRIO NACIONAL
Legislação Eleitoral
Mulheres candidatas
Educação partidãria O PRP no Brasil
Eleçoes e Internet
O PRP em Pernambuco
Campanha vitoriosa
$ç
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Palestra Regras para disputar as Eleições 2016
5o Congresso Republicano Regional São Paulo
Regras de Campanha 2016 para pré-candidatos do
Local: (São Paulo Bristol International Airport Hotel)
Guarulhos/SP
Data: 24/10/2015
-

5° CONGRESSO
REPUBLICANO
PROGRESSISTA
REGIONAL
15 CONGRESSO NACIONAL DE MULHERES DO PRP

Sã o Paulo Bristol lriternational Airport Hotel

Ah. RECEPCÁO
Oh - ABERTURA
Formação da Mesa de Autoridades e Execução do Hino Nacional
9h15. OVASCO RESENDE .Prenidente Nacional do PRP

o PRP e Nossos Perspectivas para o Futuro do Brasil
RONALDO MARTINS ARAUJO - Vice-presidente do PRP/SP
Perspectivas do PRP 00 Estado de São Pau(o/SP
10h. MÁRIO WELBER .ioroattnta, especialista em conronicaçon política
Como Fazer uma Campanha Eleitoral Vitoriosa (1! Parte)
111, - FERNANDA CAPRIO .00 Departantento JoCidico da Execetiva Nacional do PRP
Legislação Eleitoroi O Que Pode e o Que Na. Pode
12h - Lanche (reforçado)
13h30. GERCYLEY BATISTA .Vioe-peeoldeeta Regional do PRP/GO
Como Usar as Redes Sociais (Internet) ea Politica
14h30. MÁRIO WELBER - Jornalicta, ospeziatieta co. con.onlcaçúo política
Como Fazer uma Campanha Eleltorol Vitoriosa (2" Parte)
15h30-FERNANDO I.UCAS .Pablicilátto e P,ee,idento do lnCtiloto Acorde... e Progresso
Fidelidade Partidário: A União Pela Vitória
16h30 - ENCERRAMENTO

São Pavl:8:rto]iTerna000:iAvportHnrU

fone (11)408 30W0 / vire. brist011inre:vcnm br
Orgaoização: DolO Eventos

w~'

REPUBLiCANO
PROGRESSISTA

r

.
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Palestra Regras para disputar as Eleições 2016
6o Congresso Republicano Regional - Piauí
Regras de Campanha 2016 para pré-candidatos do
Local: Teresina/PI (Gran Hotel Arrey)
Data: 07/11/2015
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Palestra Regras para disputar as Eleições 2016
7o Congresso Republicano Regional - Paraíba
ri
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x
REFORMA
POLÍTICA
Fernanda Caprio

r

2015

REFORMA POLItTICA
(PEC altera Constituição)

x
MINIRREFORMA POLITICA
(ai te ração i níracons ti inci anal)

2015

1
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PEC 98/20 15 vagas para MULHERES (10%-12%-16%)
altera Constituição Federal

40

Senado
aprovou e
enviou para
Câmara, que
ainda não votou

2015

*

L

PEC 113/2015 REFORMA
Câmara
aprovou e
enviou para
Senado, que
ainda não votou

sistema proporcional
manutenção das coligações
fim da reeleição
cláusula de barreira (1 deputado federal)
Financiamento misto
alteração de idades mínimas: senador (35/29), governador e
vice (30/29), deputados federal e estadual (21/18).
fidelidade partidária:desvio programa / grave discriminação
JANELA

2015

2
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!nara r Scnado
FiNação (tempo)

Convnçôus (da ta)
Trpc de camt'anha (rodiiço)
'Quanidado de candidatos na chapa
\'otaÇao pdra ser c e 1
'N'onganda de rua(data e forma)
s na. 1V
p;ir a campanhas
i)oaç
Tempo de I'V e RácI lo
Limites de gastos em campanhas
°Cassação de mandatos consequências)
~01 5

.

Estamos
todos
aguarda
ndo
sançao
presiden
cial
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1
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2015,

Para ser Candidato
FILIAÇÃO:
Domicílio eleitoral: 1 ano (02/1 0/1 5)
Filiação partidária: 6 meses (02/04/1 6)
CONVENÇÕES: 20/07 A 05/08
Ata em livro rubricado pela Justiça Eleitoral
Ata deve ser publicada em 24 horas em qualquer meio
de comunicação
REGISTRO DE CANDIDATURA:
15/08/16até19h
:.
Dupla filiação
IDADE MINIMA
21 anos prefeito, completados na DATA
POS
18 anos para vereador, completado
REGISTRO

2015

Mulheres x Homens
COTA DE GÊNERO = 30%

NÃO É COTA DE
MULHERES!!!!
Arredondamento pra mais acima
18 x 30% = 5,4

(5 MULHERES)

2015

ri

Mk

Para montar a chapa

42

'Cada partido ou coligação poderá lançar
150% das vagas
'Em municípios de até 100 mil eleitores, cada
partido ou coligação poderá lançar 200% das
vagas;

eleição

W,

Para contar os votos

ia RODADA
Partido tem que atingir o Quociente Eleitoral
Ex: 200 mil votos válidos / 20 cadeiras: 10.000
votos (Q.E.)
Candidato tem que ter 10% dos votos do Q.E.
EX Q.E. 10000 = candidato 1.000 votos
21 RODADA: Partido maior média (com Q.E.)
+ Candidato mais votado
(sem 10% do Q.E.)

2015

5

Propaganda Eleitoral
INICIO: 16/08/16
COMÍCIO
8h às Oh, último dia até 2h da manha;
SHOWMICIO: proibido
CARREATAS, SANTINHOS:
-permitido (até 22h do dia anterior à
eleição)

f \

Í1

)

BRINDES
proibido (compra de voto x crime
eleitoral)
JORNAIS e REVISTAS
10 anúncios por veículo em datas
diferentes
.1/8 jornal e 1/4 revista ou tablóide
INTERNET
-permitido em redes sociais, blogs
pessoais. e-mails
•Proibido/blogs de empresas
TELEMARKETING: proibido
SMS/WHATSSAP: permitido
OIJTDOOR: proibido

2015

Propaganda de Rua
BENS PUBUCOS (proibido): postes, pontos de ônibus, pontilhão, pontes,
viadutos, passarelas, construções públicas, praças públicas, árvores em local
público.
BENS DE USO COMUM (proibido): igrejas, shoppings, lojas, cinemas, clubes,
escolas, associações, estádios, sindicatos, taxi, coletivos.
CAVALETES, BONECOS: (proibido)
BENS PARTICULARES (permitido): adesivo ou papel com no máximo 0,5
metro quadrado (mais ou menos 70 cm de cada lado).
SANTINHOS (permitido)

.

,
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BANDEIRAS (permitido)
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Veículos e
Som
VEÍCULOS

'Perfurado no
parabrisa;
Adesivos 50 cm x 40
cm;
'Proibido

SOM NA RUA

'CARRO DE SOM qualquer veiculo motorizadc1YP3lflllQ -ação
animal, até 10 mil watts;
MINITRIO lOa 20 mil watts;
TRIO ELETRICO acima de 20 mil watts, proibido circular com som, só
SONORIZAR comício;
OBS; das 8h às 22h, distância de 200 metros de órgãos públicos, escolas,
bibliotecas, hospitais e igrejas.

2015

!k!ampanha

..

'DLARAÇÃO DE PRÉ-CANDIDATURA publicamente
'PEDIDO DE APOIO POLÍTICO: desde que não peça voto expressamente
'DIVULGAÇÃO DE AÇÕES POLITICAS: passadas e futuras
EXALTAÇÃO DE QUALIDADES CANDIDATOS: de comunicação/redes sociais
PRÉ VIAS PARTIDARIAS, eleitores, debates, imprensa (sem cobertura ao vivo)
'MATERIAL GRÁFICO para divulgar prévias partidárias com divulgação dos filiados
'REDES SOCIAIS ampla divulgação, exposição de projetos, pré-candidatura
REUNIÕES SOCIEDADE CIVIL, pagas pelo partido, com pré-candidatos

t

Ç

1

PROIBIDO:
CANDIDATA

'Cobertura AO VIVO
'PEDIR VOTO expressamente
•Profissional de comunicação cand USAR m

1

'30/06/15 afastamento mídia CANDIDATO
ator, apresentador, comentarista

2015
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abos Eleitorais

245.

Preteitos:
'1% do numero do eleitorado
municípios + 30 mil eleitores: 1% do eleitorado + 1 cabo
a cada 1.000 eleitores
Vereadores:
.0,5% do numero do eleitorado
Municípios + 30 mil eleitores: 0,5% do eleitorado + 1
cabo a cada 1.000 eleitores

4

VÍNCULO EMPREGATÍCIO:
Contratação não gera
vínculo para o candidato,
NEM PARA O PARTIDO

2015

Programa Eleitoral
PROGRAMA Prefeito
Gratuito
segunda a sábado
10 minutos 2 x ao dia na TV e no Rádio
INSERÇÕES Prefeito e Vereador
segunda a domingo
70 minutos diários - inserções de 30 e 60
60%para prefeitos e 40% para vereador
Partido/coligação:
- 10% divididos por igual entre os partidos/coligações
- 90% dividido proporcionalmente entre partidos/coligações com
+ Deputado Federais
Debates em radio e TV (majoritário ou proporcional)
Partidos com 9 ou mais deputados federais
APOIAMENTOS:
25% do tempo do programa/cargo

2015

E;]

Doação para Campanhas
PESSOA FÍSICA:
.10% do rendimento bruto auferido no ano anterior;
Doação valor estimado bens móveis/imóveis até 80 mil
PESSOA JURÍDICA:
Minirreforma havia autorizado
doação para partidos
-Na última quinta (17/09)0
STF proibiu qualquer doação
por empresa, tanto para
PARTIDOS quanto para
CANDIDATOS

,

2015

- Ministro Marco Aurélio
"... é tempo de parar com essa coisa de se eleger a partir do
marketing e dos truques do publicitário..."

' ... as empresas
não tiram as
doações do
próprio lucro e
sim do
superfatu ra mento
de obras.

UiEes de Gastos
VEREADOR
70% do maior gasto no municipto na eleição antenor
Municípios até 10 mil eleitores:
10 mil para campanha de prefeito ou anterior se for
maior
PREFEITO
1 1 turno:
.70% do maior gasto eleição anterior 10 turno;
50% do maior gasto eleição anterior de 2 turnos;
2° turno:
'30% do maior gasto no município na eleição no 10 turno
Municípios até 10 mil eleitores:
100 mil para campanha de prefeito ou anterior se for maior
2015

Prestação de Contas

1•

SIMPLIFICADA:
'campanhas até R$20 MIL ou locais até 50 MIL ELEITORES
'identificação de DOAÇÕES e DOADORES;
'identificação de DESPESAS e CONTRATADOS;
registro de SOBRAS DE CAMPANHA.
DOADOR ORIGINÁRIO: não será informado

DOAÇÃO SEDES OU MATERIAIS DE
CAMPANHA:
'somente nas conta do doador

2015

10

..:CASSAÇÃO DE
MAN DATOS
CASSAÇÃO DE REGISTRO OU DE MANDATO:
recurso passa a ter efeito suspenso
'prova testemunhal única e exclusiva não servirá de
embasamento para cassação (ex: relato de compra
devoto)_
CASSAÇAO DO MAJORITARIO
ELEITO:
NOVA ELEIÇÃO (após trânsito em
JulyduU),

'INDIRETA nos últimos 6 meses do
mandato;
'DIRETA se ocorrer antes.

2015

Cenário Po1ítk
MÍDIA:
corrupção /prisões
desvios
REFØRMA'
POVO: irritado,
descrente, avesso a
políticos
PAÍS: crise, contas,
impostos, dólar

!

insegurança partidos
e candidatos
CONCORRÊNCIA
2016: acirrada agressiva invasiva
'(redessociaj

11
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Vitória ou derrota?
CONCURSO PÚBLICO = avaliação de
conhecimento
x
ELEIÇÃO: avaliação de
imagem/popularidade

VITÓRIA ou DERROTA
(satisfação ou
frustração pessoal)

-

sua

2015

SSE-SE
Acompanhe a POLÍTICA
nacional e de seu
município;

06

Participe de SESSÕES DA
CÂMARA;
Conheça AS LEIS:
- Leis para CRIAR leis
(processo legislativo);
- Leis para sua
CAM PAN HA;
-• Leis para seu MANDATO;
LEIA JORNAIS

2015

13
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POSICIONE

'REDES SOCIAIS
(ameaça x oportunidade)
'CONSTRÓI ou
DESCONSTROJ em 1
minuto
'TODOS têm acesso e
TODOS são JORNALISTAS
e MARKETEIROS
Lei do MARCO CIVIL DA
INTERNET
POUCOS RECURSOS
(GRANDES
OPORTUNIDADES)

2015

'Use o FACEBOOK a seu favor
BLOG

de opiniões políticas

'FALE e ESCREVA

..

sobre temas

políticos
MARKETING PESSOAL

Tenha POSTU RA(aparência! vestuário, conduta)
'ENCONTROS PARTIDÁRIOS
participe

2015

'REUNIÕES de GRUPOS
SOCIAIS (bairro, associações,
clubes)

F

azTcL1
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O que o Político faz pelas Pessoas
É

através da POLÍTICA e das AÇÕES DOS POLÍTICOS que a
SOCIEDADE se ORGANIZA e se DESENVOLVE.
Escolas / Postes de luz / Saneamento básico / Água / Coleta
de Lixo / Segurança pública)
ORGULHE-SE: MÍDIA NEGATIVA VENDE, não se deixe
influenciar pelos ESCÂNDALOS, a não ser para EVITA-LOS.
Faça um MANDATO BRILHANTE. É isso que o PRP espera de
todos vocês.

2015

..

fernandacaprio. mmall. com

2015
/

15

19/04/2019

NOVAS REGRAS PARA PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE PARTIDOS
Dra. Fernanda Caprio
Educação partidária 2015

Educação partidária 2015
..

e 3 tipos de contas (Fundo Partidário, Doações de Campanha e Outros

Recursos);
e Recibos Eleitorais - faixas numeradas - CPF / CNPJ doadores;
e Sistema do TSE;

. Autorização da justiça eleitoral (eventos de arrecadação e
comercialização de bens);
e Contratos escritos (cessão gratuita e prestação de serviços);
e Serviços de mão de obra, publicidade, consultoria e pesquisa devem
indicar nome e CPF das pessoas físicas relacionadas à prestação dos
serviços;
. Despesas com passagens aéreas e hotéis: nome e CPF do usuário,
prova da vincutação com o partido e da finalidade partidária.
. Fundo de caixa de 5 mil ou 2% dos gastos do exercício anterior para
despesas que não ultrapassem R$400,00
e Todo pagamento é mediante cheque ou transação bancária com
identificação do credor (CPF ou CNPJ).

19/04/2019

Educação partidária 2015

. Bancos enviarão extratos mensais à justiça
eleitoral de toda movimentação;
. Publicidade (qualquer interessado poderá
consultar e tirar cópias);
1 Sigilo processual somente mediante prova
de necessidade (proteção de terceiros).

Educação partidária 2015

..

ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL:
Escrituração Digital: certificado digital encaminhado
via Sistema Público de Escrituração Digital (SPED)
Justiça Eleitoral: documentos gerados via sistema
do TSE e apresentados fisicamente à justiça
eleitoral do nível partidário (municipal, estadual,
nacional)
Advogado e Contador (contratos de prestação de
serviços ou cessão gratuita);
Entrega obrigatória, com ou sem movimentação;

2

19/04/2019

255
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Educação partidária 2015
ENTREGA FÍSICA INCLUI:
comprovante do envio digital;
relatórios gerados via sistema do TSE;
documentos fiscais;
extratos bancários;
notas explicativas
ata contendo parecer de aprovação pela Comissão Executiva ou do
Conselho Fiscal;
procuração para Advogado (receberá as intimações dos prazos);
certidão de regularidade da inscrição do Contador no órgão de
classe;
assinatura digital do Presidente, Tesoureiro, Advogado e Contador
no sistema do TSE.

Educação partidária 2015

-----.-.--.---.-.-------

Entrega subsidiária: a extinção de comissão provisória
ou diretório obriga o órgão imediatamente superior ou o
sucessor à entrega referente ao período da gestão
anterior.
órgão partidário infrator terá seu reçistro suspenso até
entrega e julgamento das contas;
Dirigentes responderão civil e crirninalmente por contas
não prestadas ou irregularidades nas contas;
Informações acima serão enviados ao MP para medidas
cabíveis;
Obs: não haverá sanções para o órgão partidário de nível superior

19/04/2019

Educação partidária 2015
11 1Y4*I 91 1 1 f.1!iLi.
ESTADOS: contas de 2016 que serão
apresentadas em 30/04/2017.
MUNICÍPIOS: contas de 2017 que serão
apresentadas em 30/04/201 8.

Educação partidária 2015

..

Fiscalização: intensificada, inclusive em razão
da publicidade
Penalidades (suspensão e responsabilização de
dirigentes)
Profissionalização (técnicos para contabilidade,
acompanhamento jurídico e transparência da
movimentação financeira)

2

PIZP44
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

DIRETORIO NACIONAL
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Advogada
Dra. Fernanda C Caprio
-Serviços prestados ao PRP-

..

Sede administrativa - SJRPreto/SP. rua Santo André. 534. M. Europa CEPI50I4-49()
Sede Política - Brasília/DF. SCS Qd6. bl.A. 157, Si. 103, Asa Sul. CEP 70.300-910
contatoprp.org.br - Telefone 17 3234 2468

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS
1

Á1

/

Rua Antonio de Godoy, 3264, Centro
4

CEP 15015-100 - So José do Rio Preto - SP

1

/

1 TtÀ&I

FERNANDA// CAP RIO

1

advogados 1

associados

e-mail: contato@fernandacaprioadvogado.com
/ 258
riOVC Cw,1__________
C N PJ 02 851 i36/000i3oR

Fone (17) 3222-7371

e

lnscriço Municipal 111.951/

Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A - 1
1 Via Branca - z;:ente

.x Az

- Cntcto

Data de Ernisso:

do Ro Prc

N

3' Ve Arcarei, - Fixa

41
1 Via

Verde - Controle

23/07/2015

PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

...ume:
Endereço:

RUA SANTO ANDRÉ, 534, JARDIM EUROPA
15014-490

Cidade:

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado: SP CEP:

C.N.P.J.

32.095.101/0001-80

lnscr. Est.:
Ve n c.: contra-apresefltaÇO

Cond. de pagamento

01

Unitário 1 Preço Tota

Discriminação

Quant.

5.638,91

HONORÁRIOS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

IRRF 1,5%
CSLL
PIS
COFINS

84158
56.39
36,65
169,17

085: Valor total aproximado dos tributos: 18,45910 (R$1.305, 07) Fonte IBPT

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza será

recolhido de acordo com a Lei Municipal

Total da Nota

Stjlo Art Grâicas - C. Rosa de 0Iieira & Cia. Ltda. - M. E. - Rua Aristides Serpa, 293 - Fone/Fax: (17) 3234-4882 - S. J. Rio Preto - S.P
CNPJ 56.918.18810001-06 - 1. E. 647.139,534.115 - 500 Jogos com 4 Vias de 1601 à 2100 Autorização 1139-2009 - 06109 - O.S. 420

5.292,17

FERNANDA CAPRIO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA CONTENCIOSA
Pelo presente instrumento, de um lado. PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISrA

-

DIRETÓRIO NACIONAL, com sede administrativa na Rua Santo André, 534. Jardim Europai CFPZ
15-014-490 São José do Rio Preto/SP, inscrito no CNPJ/MF 32095.101/0001-80, neste ato
representado por seu Presidente da Executiva Nacional OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE,
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9.959.998-3, aqui designado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado, FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na
Avenida Romeu Strazzi, 2104. Jardim Walkyria, CEP 15085-520, São José do Rio Preto/SP.
CEP15085-520 inscrita no CNPJ/MF 02.851.136/0001-30. neste ato representada por sua SóciaAdministradora FERNANDA CRISTINA CAPRIO. brasileira, advogada insnta na OAB/SP 148.931,
aqui designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado celebrar o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, que se regerá
mediante as seguintes cláusulas:

DO OBJETO
1.1 O presente Contrato consiste na prestação de serviços técnicos especializados de advocacia
contenciosa para preservação e defesa de direitos e interesses da CONTRATANTE, em
especifico, para:
Apresentar a prestação de contas anual partidária do CONTRATANTE perante o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). referente ao exercicio de 2014,
Acompanhar a tramitação do respectivo processo judicial até seus ulteriores termos, sendo
permitido substabelecer a outros profissionais, desde indicados pelo CONTRATANTE;

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO DO CONTRATO

09

2.1 O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado, iniciando-se a partir da data da ratificação
deste contrato. facultando-se às partes o direito de proceder a sua rescisão em qualquer tempo,
sem qualquer ônus, mediante prévio aviso escrito, com a antecedêncía mínima de 30 (trinta) dias.
22. Cumpre á CONTRATADA em caso rescisão do Contrato:
dar boa e regular continuidade aos processos entregues ao seu patrocínio, até indicação e
efetivo substabelecimento das causas, o que não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias;
devolver todos os documentos referentes aos casos sob seu acompanhamento;
apresentar relatório de andamentos de todos os casos em seu poder:
renunciar ao mandato outorgado ou substabelecer ao advogado indicado pela
CONTRATANTE
fornecer quitação escrita das obrigações mútuas;
2.3. Cumpre ao CONTRATANTE em caso rescisão do Contrato:
pagar honorários pendentes, bem como despesas havidas pela CONTRATADA até entrega
formal dos casos em andamento;
reembolsar todas as despesas, custas, taxas e emolumentos pendentes:
são José do rio preto / sp - aveida romeu strazzi, 2104, c e p 15085-520, são Jose do no preto/SP

f
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FERNANDA /CAPRIO
informar todos os dados do novo patrono em caso substabelecimento (nome coi
estado civil, documentos. registro na OAB, endereços, telefones), dentro do prazo
(trinta) dias

7260

fornecer quitação escrita das obrigações mútuas.

DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO
3.1. Pela execução dos serviços especificos ora contratados, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$5.638,91 (cinco mil, seiscentos e trinta e oito reais e
noventa e um centavos), mediante emissão da respectiva nota fiscal, a ser paga em
24/07/2015.
32. Fica estabelecido que em caso de atraso de pagamento dos horários ajustados, serão
cobrados juros na razão de 1 % (um por cento) ao mês. Caso a mora seja superior a 30 (trinta)
dias, ficará este contrato rescindido de pleno direito, independente de qualquer medida judicial
ou extrajudiciai, considerando-se vencidas as demais obrigações vincendas, que serão exigidas
de imediato.
3.3. Custas processuais, taxas e emolumentos oficiais decorrentes de atos praticados perante órgãos
públicos ou privados, de caráter judicial ou extrajudicial, serão pagas integralmente pelo
CONTRATANTE antes da prática dos respectivos atos, mediante apresentação das guias
devidamente preenchidas pela CONTRATADA.
3.4. Todas as despesas decorrentes da execução dos atos, como cópias, correio, combustivel,
pedágio, hospedagem, serão integralmente reembolsadas pelo CONTRATANTE medianter
mediante apresentação de relatórios discriminados e recibos respectivos pela CONTRATADA
3.5 A CONTRATADA faz jus à verba de sucumbência porventura fixada judicialmente e devida pela
parte contrária, cabendo-lhe promover autonomamente e ás suas expensas as medidas
eventualmente necessárias para seu recebimento.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4 1 A CONTRATADA executará os serviços objeto deste Contrato com a mais estrita observância
dos padrões, normas e especificações definidas pela legislação vigente: bem como as do
CONTRATANTE, o qual reserva-se ao direito de avaliar, periodicamente, a qualidade dos
serviços contratados, conforme seguintes citérios:
qualidade técnica,
cumprimento dos prazos
agilidade no atendimento das solicitações;
especialização;
4.2 A CONTRATADA manterá arquivo físico e eletrônico dos processos com andamentos, custas,
peças processuais, a serem apresentadas ao CONTRATANTE sempre que solicitado.
4.3 A CONTRATADA procederá o acompanhamento preventivo dos processos junto às varas
competentes.

são josé do rio preto / sp

-

aveida romeu strazzi, 2 10', cep 15085-520, são José do rio pretõ/SP
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FERNANDA CAPRIO
4.4 A CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE toda e qualquer alterações legal, ou de
normas procedimentais da justiça ou órgãos administrativos locais, que afetem o andame
processos sob seu patrocínio

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 Sem prejuízo da .ndependéncia profissional da CONTRATADA, e observada a natureza
jurídico/administrativa do contrato, os serviços serão prestados com observância das diretrizes
gerais traçadas e fornecidas pelo CONTRATANTE através de seus prepostos
5.2 Os serviços serão prestados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE por sua sóciaadministradora, Dra. Fernanda Cristina Caprio, OAB/SP 148.931 podendo substabelecer,
caso seja necessário ao bom deslinde da prestação de serviços.

e

5.3 A CONTRATADA somente poderá substabelecer a procuração outorgada pelo CONTRATANTE
para execução de ato processual ou administrativo com autorização do CONTRATANTE.
5,4 Para prestação dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE outorgará à
CONTRATADA o competente instrumento de mandato ou providenciará o substabelecimento
bem como a respectiva documentação de cada demanda que lhe for confiada
5.5 É obrigação do CONTRATANTE fornecer à CONTRATADA todos os subsídios necessários ao
desempenho das atividades ora pactuadas, disponibilizando informações e documentos
necessários à realização do serviço, bem como primando pela precisão e veracidade dos
mesmos
5,6 Tratando-se de serviços que exigem o cumprimento de prazos fatais, o CONTRATANTE dever
disponibilizar informações ou documentos solicitados pela CONTRATADA imediatamente
5.7 Constatando a CONTRATADA que as informações ou documentos transmitidos que lhe foram
entregues contém qualquer equívoco, deverá informar o fato imediatamente o CONTRATANTE
para correção e/ou substituição dos documentos/informações

09

5.8 É vedado à CONTRATADA a formalização de acordos ou composições com a parte contrária
em especial àqueles que implicarem em transigência de valores ou dilação de prazos de
cumprimento de obrigações, exceto com autorização expressa do CONTRATANTE

5 9 A CONTRATADA deverá atuar com zelo e diligência, e praticar todas as medidas necessárias,
segundo as melhores técnicas juridico-processuais. para preservação dos interesses e direitos da

CONTRATANTE no âmbito de todas as instâncias jurídicas, judiciais e extrajudiciais.
5 lOA CONTRATADA responde perante o CONTRATANTE pela qualidade dos serviços prestados.
podendo ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados por estes. exceto se as
conseqüências se basearem em informações ou documentos imprecisos, inidõneos ou
incompletos apresentados pelo CONTRATANTE.

5.11 A CONTRATADA cumprirá todos os prazos estabelecidos em lei para a prestação dos serviços
de advocacia, podendo ser responsabilizada por prejuízos decorrentes da inobservância dos
mesmos, exceto se o CONTRATANTE não cumprir os prazos assinalados para fornecimento de
informações e documentos

sojosé do rio preto / sp -- aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, so José do rio petoISP

FERNANDA CAPRIO
5.12A CONTRATADA responderá pelos prejuízos que advirem em razão da conduta incompatível

/

com a defesa dos interesses do CONTRATANTE, especialmente se decorrentes de neglig
imprudência e/ou imperícia.

FIL
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5 13A CONTRATADA fica isenta de responsabilidade civil, profissional, administrativa ou criminal
pela extinção ou insucesso de processos/atos administrativos caso o CONTRATANTE
se recuse ou deixe de providenciar ou adiantar os valores referente ao recolhimento de
custas processuais e/ou taxas administrativas oficiais dentro dos prazos assinalados pela
legislação vigente;
se recuse ou deixe de adiantar despesas referentes a cumprimento de prazos processuais,
audiências ou atos administrativos:
cj deixe de apresentar documentos necessários ao cumprimento do to. ou o faça com atraso
conforme os prazos legais previstos na legislação
DA CONFIDENCIALIDADE
6.1 A CONTRATADA se responsabiliza pela guarda e sigilo de todos os documentos entregues pelo
CONTRATANTE para realização dos serviços, podendo ser responsabilizada por perda, extravio
inutilização, salvo em caso de caso fortuito ou força maior.
6 2 A CONTRATADA obriga-se a manter absoluta confidencialidade sobre todas as informações,
dados e documentos aos quais venha a ter acesso em razão da execução dos serviços, bem
como todo o produto gerado por esta, não podendo divulgá-los, cedê-los. repassá-los, durante ou
após a vigência do presente Contrato, salvo atos necessários para execução dos serviços or
contratados.
6.3 Fica a CONTRATADA expressamente proibida de comentar ou divulgar perante terceiros
inclusive imprensa, quaisquer fatos ligados aos processos cujo patrocínio lhe tenham sido
confiados. mesmo que a divulgação atenda a interesses do CONTRATANTE, exceto que esta
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última forneça autorização expressa, situação na qual a CONTRATADA será devidamente
autorizada e instruída sobre o modo como deverá proceder.
6 4 A CONTRATADA responde civil e crminalmente pelas consequências de eventual divulgação ou
utilização indevida de documentos e informações

DA VINCULAÇÃO LEGAL
7 1 O presente contrato, em razão de seu objeto e de sua natureza não gera para o
CONTRATANTE qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Não constitui renúncia de direito o não exercício imediato. parcial ou total, por qualquer das
partes, de qualquer garantia prevista neste contrato.
8 2 Se qualquer das partes tolerar, tácita ou expressamente, a inobservância, no todo ou em parte,
de qualquer das cláusulas e condições deste contrato, tal ïnobservãncia não implicará, por si só,
liberação, desoneração ou, de qualquer modo, prejuízo ou modificação dessas mesmas cláusas
so josé do rio preto 1sp - aveida romeu strazzl, 2104, cep 15085-520, so Jose do rio preto/SP

FERNANDA CAPRIO
e condições, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma tolerância houvesse

/
QfEJTc

ocorrido.
8,3 Além das obrigações previstas neste instrumento, as partes se obrigam a conduzir o pr

nte
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ajuste de forma plena e integral para sua fiel execução visando buscar a solução para os asos
omissos dúvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e entendimento mútuo bem
como, quando necessário e facultado pela Lei. modïficar ou suprimir cláusulas ou condïções para
melhor consecução do presente objeto que será por meio de competentes aditivos.
8 4 As partes poderão fazer comunicações oficiais entre si através de e-maus ou fax.
8.5 Ë permitido a ambas as partes divulgarem a relação cliente-prestador de serviços em suas
respectivas atividades
8 6 Cada uma das partes responsabiliza-se, separadamente, por todo e"quatquer dano moral ou
.

patrimonial devidamente cõmprovado que venha a causar a qualquer outra parte decorrente de
dolo, culpa ou má-fé, em função da prática de qualquer ato em desacordo às obrigações
assumidas neste Contrato ou da incorreção de qualquer declaração prestada. Cada uma das
partes compromete-se, individualmente, a indenizar a parte prejudicada pelas perdas, danos e
prejuízos incorndos e decorrentes de sua conduta culposa ou dolosa, além de quaisquer custos
ou despesas para a defesa dos direitos e interesses da parte prejudicada.
8 7 A CONTRATADA declara que não foram realizados investimentos de qualquer natureza para
atendimento desta contratação, porquanto a sua atual estrutura é compatível para o adequado
atendimento no objeto deste contrato. Fica desde já ajustado que projetos que dependam da
realização de investimento para a aquisição de infra-estrutura exclusiva para o CONTRATANTE,
demandarão a assinatura de um aditivo específico entre as partes. para definir a política de
administração, amortização e depreciação destes investimentos.
lII.I.1.]
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9.1 Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para a solução de dúvidas ou
litígios porventura decorrentes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer, outro, ainda
que privilegiado
E, por estarem as partes justas e acordadas assinam o presente em (02) duas vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo qualificadas
São José do Rio Preto/SP. 17 de abril de 2015.
,1

PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSfSTA
Ovasco Roma Altimari Resende
Presidente

/

2-FERNANDA CAP,IO AISVÕDQS ASSOCIADOS
/---rernandaTbnacapho
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Acompanhamento processual e Push
Pesquisa

1

Login no Push

1

Criar usuário

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, não produzindo, portanto, efeito LegaL
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N. Orige

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - NACIONAL
ADVOGADA: FERNANDA CRISTINA CÂP RIO
REQUERENTE: OVÂSCO ROMA ALTIMARI RESENDE, Presidente
ADVOGADA: FERNANDA CRISTINA CÂPRIO
REQUERENTE: JOSÉ ROBERTO RÂMIRES, 1° Tesoureiro
ADVOGADA: FERNANDA CRISTINA CÂPRIO
QUERENTE: ANDRÉ LUIZ ALVES, 20 Tesoureiro
ADVOGADA: FERNANDA CRISTINA CÂPRIO
RELATOR(A): MINISTRO ADMÂR GONZAGA NETO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2014
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FASE ATUAL: 16/04/2019 15:46-Recebimento
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Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO
7.728/2015 Cópia.
17104/2015-12:27
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DIRETÓRIO NACIONAL

ELEITORAL - BRASILIA - DF
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O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP, DIRETÓRIO
NACIONAL, representado pelo seu Presidente Nacional, encaminha a esse Egrégio
Tribunal o balanço contábil do exercício de 2014, de acordo com a lei 9096/95,
artigo 320, parágrafo 11, anexando os seguintes documentos:
CD DO BALANÇO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL;
BALANÇO PATRIMONIAL;
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO;
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS;
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO;
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS
RECUROS;
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7- DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS;
DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR;
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MODELO INDIRETO
FUNDO PARTIDARIO;
10-DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MODELO INDIRETO
OUTROS RECURSOS;
11-DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO,
DISTRIBUIDO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS;

4t1
12-DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO,
DISTRIBUIDO AOS ÓRGÀOS MUNICIPAIS OU ZONAIS;
Rua Santo André no. 534 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionalsrp©terra.com.br
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13.-DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁF
D1STRIBUIDOS A CANDIDATOS;
14-DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTI
DISTRIBUÍDOS A COMITÊ FINANCEIRO;
15-DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA
16-DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS;
17-DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS
PARLAMENTARES;
.

18-DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇOES RECEBIDAS
FIL1ADOS;
19-DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS;
20-DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS FINANCEIRAS
INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS;
21 -DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÉNCIAS FINANCEIRAS
INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS;
22-RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS;
23-GASTO COM PESSOAL DIRETÓRIO NACIONAL;
24-GASTO COM PESSOAL DIRETÓRIO ESTADUAIS
25-GASTO COM PESSOAL DIRETÓRIO ZONAIS E MUNICIPAIS;
26-DEMONSTRATIVO DE DIVIDA DE CAMPANHA;
27-PARECER DA COMISSÃO EXECUTiVA NACIONAL;
28-AGENTES RESPONSÁVEIS E PER1ODO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA;
29.-CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFICIONAL; (CONSELHO
REGIONAL DE CONTABILIDADE).
30- LIVRO DIÁRIO E RAZÃO;
31-DOCUMENTOS FISCAIS AUTENTICADOS DE DESPESAS
REFERENTE AO FUNDO PARTIDÁRIO; (CINCO PASTAS);
Rua Santo André n°. 534 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br - E-mail: prpnacionaIsrpterra. com br
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32-DOCUMENTOS FISCAIS AUTENTICADOS DE DESPES
REFERENTE AO FUNDO PARTIDÁRIO REFERENTE AO GA
DE DIFUSÃO E PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLITICA; (U
PASTA);
33-EXTRATOS CONTAS FUNDO PARTIDARIO E CONTRIBUIÇÃO;
PROCURAÇÃO "AD JUDICIA EX EXTRA"
.

DOCUMENTOS DOS CARROS REGISTRADOS NOME DO
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA.
CONCILIAÇÃO BANCARIA FUNDO PARTIDARIO E OUTROS
RECURSOS.
Isto exposto REQUER desse egrégio Tribunal sua aprovação.
N. Termos,
P. deferimento.

São José do Rio Preto, 15 de abril de 2015.

JLflFER? ANDA CRISTINA CAPRIO
ÕABFSP sob n° 148.931

Dr. OVASCO ROMA ALT1MARSENDE

Presidente Naciona'

Rua Santo André no. 534 - Jardim Europa
São José do Rio Preto - SP - Cep. 15014-490 - Telefax: 17-3234.2468
Site: www.prp.org.br E-mail: prpnacionalsrp@terra.com.br

67

PIZ P44 DIRETORIO NACIONAL
P A R T
REPUBLICANO
PROGRESSISTA

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

PROCURAÇÃO "AD JUDICIA EX EXTRA"

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETÓRIO
NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede administrativa na cidade
de São José do Rio Preto/SP, Rua Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490,
neste ato representado por seu Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE,
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9.959.998-3, nomeia e constitui sua

09

procuradora a advogada Ora. FERNANDA CRISTINA CAPRIO, brasileira, advogada,
inscrita na OAB/SP sob o n.148.931, com escritório profissional na cidade de São José do
Rio Preto/SP, na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, fone 173234.6428 e, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad
judicia ex extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, bem como, perante repartições
públicas municipais, estaduais e federais; polícias civil e militar, também autarquias,
podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendendo nas
contrárias, seguindo umas as outras até final decisão, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes especiais para confessar, desistir,
transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo, em conjunto ou
separadamente, por petição ou pessoalmente, dando tudo por bom, firme e valioso, EM
ESPECIAL, para representá-lo nos autos da PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014
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PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETÓRIO NACIONAL, perante o
TSE-TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.

São José do Rio Preto, 30 de março de 2015.

PARTIDO REPUBLICANO PR,
- PRP
OVASCO ROMA AL1iMARI RESENDE

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato(iiprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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PC N.21897 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
N. ÚNICO 21897.2015.600.0000

O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP), seu Presidente Nacional
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, seu Tesoureiro JOSE ROBERTO RAMIRES e
seu 20 Tesoureiro ANDRE LUIZ ALVES, por sua advogada, que esta subscreve, vem a
presença de Vossa Excelência expor e requerer o quanto segue:
Requer a juntada a procuração anexa, que regulariza a representação processual do
Presidente Nacional Ovasco Roma Altimari Resende, do Tesoureiro José Roberto Ramires
e do 20 Tesoureiro André Luiz Alves.
Outrossim, em cumprimento à diligência de fis. 200, Informação ASEPA 54/2016, requer
a juntada dos documentos em anexo, a saber:
Item 1: Balanço Patrimonial comparativo;
Item 2: Relação de responsáveis;
Item 3: GRU relativa a recursos de origem não identificada: apresenta nota
explicativa que informa inexistência de recursos de origem não identificada,
justificando a ausência de recolhimento da GRU;
Item 28: Demonstrativo de transferências recebidas de outros Diretórios
Partidários;
Item 30: Demonstrativos de acordos: apresenta planilha discriminando doação
estimada ao PRP Municipal de São José do Rio Preto/SP;
Item 34: Balanço patrimonial da Fundação;
Item 35: DRE da Fundação;

Sede-Rua.SantoAndrén°534.Jd.Europa(LP- 15014490
São José do Rio Preto - SP - eontatoa'prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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h) Item 36: Extratos bancários da Fundação - jan/2014 a clez/2014;

70
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i)Item 37: Relatório de transferências recebidas pela Fundação;
Item 38: Relatório dos pagamentos efetuados pela Fundação;
Item 39: Documentos fiscais dos gastos pagos pela Fundação: apresenta caixa
contendo todos os documentos fiscais respectivos, relativos ao exercício de
2014.
Do exposto, cumprida a determinação, requer o processamento e aprovação das Contas
Partidárias do exercício de 2014.

40
Termos em que, aguarda manifestação desta Corte.
São José do Rio Preto, 14 de junho de 2016

1•

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

õÊ

Número da
NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

1

Data e Hora da Emissão:

03/09/2015 12:09:49

Ntrimero do RPS:

Competènda:

3/9/2015

Código de Verificação:

N1da NFS-e substituida:

Local da Prestação:

635089585
SAO JOSE

F4
i
1

Dados do Prestador de Serviços
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.851 .1 38/0001-30

Endereço e Cep:

Inscrição Municipal:

1119510

Município:

71
cu

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

-

AV ROMEU STRAZZI 2104- WALKÍRIA JD. CEP: 15085-520

Complemento:

Telefone:

)17)3222-7371

e-mail:

FERNANDA_CAPRIO@HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:

32.095.101/0001-80

o e CEP:
L

ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP
Inscrição Municipal:

3030030

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF:

-

R SANTO ANDRÉ 534- EUROPA JD. CEP: 1 5014-490

.,nento:

Telefone:

(17)3226-5460

e-mail:

FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR

Discriminação dos Serviços
redação de serviços de advocacia
dvogada Fernanda Cristina Capno OABSP 148931

Código do Serviço / Atividade

/

17.14 17.14.00-Advocacia

Detalhamento Específico da Construção Civil
Código da Obra:

-

Código ART:

Tributos Federais
PIS:

11,38

COFINS:

-

Detalhamento de Valores Prestador dos Serviços
Valor dos Serviços

R$:

Desconto Incondicionado:

52,53

IR(R$):

17,51

Outras Retenções

1.750,90

Natureza Operação

0.00

1-Tributação no município

INSS(R$):

CSLL(R$):

Cálculo do ISSQN devido no Município

1

[Valor dos Serviços R$

Regime Especial Tnbutação

Desconto Incondicionado:

Retenções Federais.

3-Sociedade de Profissionais

(=) Base de Cálculo

Valor ISSON Retido:

Opção Simples Nacional

(x) Aliquota

2-Não

ISS a reter:

%

Incentivador Cultural
2-Não

TOTAL DANFS-e R$:

() Valor do ISS

R$:

1.750,90

1- Urna via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site srp.ginfes.com.br, corn a utilização do Código de Verificação.

Avisos

1.750.90

Deduções permitïdas em Lei

Desconto Condicionado:

Outras Retenções:

26,26

0,00

SP

FERNANDA: CAPRIO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS

272
Peb presente instrumento, de um lado, PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSITA DIRETÓRIO NACIONAL, com sede administrativa na Rua Santo André, 534. Jardim Europa, CEP
15-014-490 São José do Rio PretoISP. inscrito no CNPJ/MF 32.095.101/0001-80. neste ato
representado por seu Presidente da Executiva Nacional OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE,
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9.959.998-3, aqui designado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado, FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na
Avenida Romeu Strazzi. 2104. Jardim Walkyria, CEP 15085-520, São José do Rio Proto/SP.
CEP15085-520, inscrita no CNPJ/MF 02.851.136/0001-30, neste ato rep>esentada por sua SóciaAdministradora FERNANDA CRISTINA CAPRIO, brasileira, advogada inscrita na OAB/SP 148 931.
aqui designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado celebrar o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, que se
regerá mediante as seguintes cláusulas;

DO OBJETO
1.1 O presente Contrato consiste na prestação de serviços técnicos especializados de advocacia
contenciosa para preservação e defesa de direitos e interesses da CONTRATANTE, em
específico, para;
a) Apresentar CONSULTA de interesse do CONTRATANTE perante o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), nos termos do artigo 23, XII. do Código Eleitoral, acerca das aplicação da
penalidade de suspensão dos órgãos partidários municipais no exercício de 2016. ano
eleitoral.

09

b) Acompanhar a tramitação da respectiva CONSULTA até seus ulteriores termos, sendo
permitido substabelecer a outros profissionais, desde indicados pelo CONTRATANTE:

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO DO CONTRATO
2 1 O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado, iniciando-se a partir da data da ratificação
deste contrato. facultando-se às partes o direito de proceder a sua rescisão em qualquer tempo,
sem qualquer ônus, mediante prévio aviso escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
2.2. Cumpre à CONTRATADA em caso rescisão do Contrato;
dar boa e regular continuidade aos processos entregues ao seu patrocínio, até indicação e
efetivo substabelecimento das causas, o que não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias:
devolver todos os documentos referentes aos casos sob seu acompanhamento:
apresentar relatório de andamentos de todos os casos em seu poder;
renunciar ao mandato outorgado ou substabelecer ao advogado indicado pela
CONTRATANTE.
so José do rio preto / sp - aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, são Jose do rio preto/SP

FERNANDA: CAPRfO
e) fornecer quitação escrita das obrigações mútuas;
2 3 Cumpre ao CONTRATANTE em caso rescisão do Contrato:

11M

pagar honorários pendentes, bem como despesas havidas pela CONTRATADA até eega
formal dos casos em andamento;
reembolsar todas as despesas custas, taxas e emolumentos pendentes:
informar todos os dados do novo patrono em caso substabelecimento (nome completo,
estado civil, documentos, registro na OAB, endereços, telefones), dentro do prazo de 30
(tnnta) dias:
fornecer quitação escrita das obrigações mútuas.

. DA REMUNERAÇAO E DO PAGAMENTO
3.1. Pela execução dos serviços específicos ora contratados, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA o valor total de R$1.750,90 (hum mil, setecentos e cinquenta reais e noventa
centavos), mediante emissão da respectiva nota fiscal, a ser paga de imediato.
3.2 Fica estabelecido que em caso de atraso de pagamento dos honorários ajustados, serão
cobrados juros na razão de 1% (um por cento) ao mês. Caso a mora seja superior a 30 (trinta)
dias, ficará este contrato rescindido de pleno direito, independente de qualquer medida judicial
ou extrajudictal, considerando-se vencidas as demais obrigações vincendas, que serão exigidas
de imediato.
3.3. Custas processuais. taxas e emolumentos oficiais decorrentes de atos praticados perante órgão
públicos ou privados, de caráter judicial ou extrajudicial, serão pagas integralmente pelo

CONTRATANTE antes da prática dos respectivos atos, mediante apresentação das guias
devidamente preenchidas pela CONTRATADA:
34

66

Todas as despesas decorrentes da execução dos atos, como cópias, correio, combustível,
pedágio. hospedagem, serão integralmente reembolsadas pelo CONTRATANTE, mediante.
mediante apresentação de relatórios discriminados e recibos respectivos pela CONTRATADA.

35

A CONTRATADA faz jus à verba de sucumbéncia porventura fixada judicialmente e devida pela
parte contrária, cabendo-lhe promover autonomamente e ás suas expensas as medidas
eventualmente necessárias para seu recebimento.

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 A CONTRATADA executará os serviços objeto deste Contrato com a mais estrita observância
dos padrões, normas e especificações definidas pela legislação vigente, bem como as do

CONTRATANTE, o qual reserva-se ao direito de avaliar, periodicamente, a qualidade dos
serviços contratados, conforme seguintes critérios:
qualidade técnica,
cumprimento dos prazos:
agihdade no atendimento das solicitações;
so josé do no preto / sp - aveida rorrieu strai, 2104, cep 15085520, so José do rio pretofSP
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FERNANDA CAPRIO
d) especialização.

4.2 A CONTRATADA manterá arquivo físico e eletrônico dos processos, com andamentos 4.1.
peças processuais, a serem apresentadas ao CONTRATANTE sempre que solicitado
274
4.3 A CONTRATADA procederá o acompanhamento preventivo dos processos Junto às varas iC
competentes

4,4 A CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE toda e qualquer alterações legal, ou de
normas procedimentais da justiça ou órgãos administrativos locais, que afetem o andamento dos
processos sob seu patrocínio.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5,1 Sem prejuízo da independência profissional da CONTRATADA, e observada a natureza
jurídico/administrativa do contrato os serviços serão prestados com observância das diretrizes
gerais traçadas e fornecidas pelo CONTRATANTE, através de seus prepostos.
5 2 Os serviços serão prestados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE por sua sóciaadministradora, Dra. Fernanda Cristina Caprio, OAB/SP 148.931 podendo substabelecer,
caso seja necessário ao bom deslinde da prestação de serviços.

5.3 A CONTRATADA somente poderá substabelecer a procuração outorgada pelo CONTRATANTE
para execução de ato processual ou administrativo com autorização do CONTRATANTE.
5.4 Para prestação dos serviços objeto deste Contrato, o CONTRATANTE outorgará à

CONTRATADA o competente instrumento de mandato ou providenciará o substabelecimento
bem como a respectiva documentação de cada demanda que lhe for confiada
5,5 É obrigação do CONTRATANTE fornecer à CONTRATADA todos os subsídios necessários ao
desempenho das atividades ora pactuadas, disponibilizando informações e documentos
necessários à realização do serviço, bem como primando pela precisão e veracidade dos
mesmos.
5,6 Tratando-se de serviços que exigem o cumprimento de prazos fatais, o CONTRATANTE deverá
disponibilizar informações ou documentos solicitados pela CONTRATADA imediatamente.
5.7 Constatando a CONTRATADA que as informações ou documentos transmitidos que lhe foram
entregues contém qualquer equívoco deverá informar o fato imediatamente o CONTRATANTE
para correção e/ou substituição dos documentos/informações
5.8 É vedado à CONTRATADA a formalização de acordos ou composições com a parte contrária,
em especial àqueles que implicarem em transigência de valores ou dilação de prazos de
cumprimento de obrigações, exceto com autorização expressa do CONTRATANTE.

5.9 A CONTRATADA deverá atuar com zelo e diligência, e praticar todas as medidas necessárias,
segundo as melhores técnicas jurídico-processuais, para preservação dos interesses e direitos da

CONTRATANTE no âmbito de todas as instâncias jurídicas, judiciais e extrajudiciais.
5.10A CONTRATADA responde perante o CONTRATANTE pela qualidade dos serviços prestados,
podendo ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados por estes exceto se as

s
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FERNANDA CAPRIO
conseqüências se basearem em informações ou documentos imprecisos, inidôneos ou / -incompletos apresentados pelo CONTRATANTE.

r1Ei10

5 11 A CONTRATADA cumprirá todos os prazos estabelecidos em lei para a prestação dos s4fiço75
de advocacia, podendo ser responsabilizada por prejuízos decorrentes da inobservânca
do
1LIM
mesmos, exceto se o CONTRATANTE não cumprir os prazos assinalados para fornecimento de
informações e documentos.

5.12 A CONTRATADA responderá pelos prejuízos que advirem em razão da conduta incompatível
com a defesa dos interesses do CONTRATANTE, especialmente se decorrentes de negligência,
imprudência e/ou imperícia.

5 13A CONTRATADA fica isenta de responsabilidade civil, profissional, administrativa ou criminal
pela extinção ou insucesso de processos/atos administrativos caso o CONTRATANTE:
se recuse ou deixe de providenciar ou adiantar os valores referente ao recolhimento de
custas processuais e/ou taxas administrativas oficiais dentro dos prazos assinalados pela
legislação vigente:
se recuse ou deixe de adiantar despesas referentes a cumprimento de prazos processuais,
audiências ou atos administrativos:
deixe de apresentar documentos necessários ao cumprimento do ato, ou o faça com atraso
conforme os prazos legais previstos na legislação.

DA CONFIDENCIALIDADE

6 1 A CONTRATADA se responsabiliza pela guarda e sigilo de todos os documentos entregues pelo
CONTRATANTE para realização dos serviços, podendo ser responsabilizada por perda, extravio,
inutilização, salvo em caso de caso fortuito ou força maior.

6.2 A CONTRATADA obriga-se a manter absoluta confidencialidade sobre todas as informações,
dados e documentos aos quais venha a ter acesso em razão da execução dos serviços, bem
como todo o produto gerado por esta. não podendo divulgá-los, cedê-los, repassá-los, durante ou
após a vigência do presente Contrato, salvo atos necessários para execução dos serviços ora
contratados.
6 3 Fica a CONTRATADA expressamente proibida de comentar ou divulgar perante terceiros,
inclusive imprensa, quaisquer fatos ligados aos processos cujo patrocínio lhe tenham sido
confiados. mesmo que a divulgação atenda a interesses do CONTRATANTE, exceto que esta
última forneça autorização expressa, situação na qual a CONTRATADA será devidarnente
autorizada e instruída sobre o modo como deverá proceder.

6.4 A CONTRATADA responde civil e criminalmente pelas consequências de eventual divulgação ou
utilização indevida de documentos e informações.

so josé do rio preto / sp - aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, so José do rio preto/SP
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DA VINCULAÇÃO LEGAL
7.1 O presente contrato, em razão de seu objeto e de sua natureza, não gera
CONTRATANTE qualquer vinculo de natureza trabalhista ou previdenciária.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Não constitui renúncia de direito o não exercício imediato, parcial ou total, por qualquer das
partes, de qualquer garantia prevista neste contrato.
8.2 Se qualquer das partes tolerar, tácita ou expressamente, a inobservância, no todo ou em parte,
de qualquer das cláusulas e condições deste contrato, tal inobservância não implicará, por si só.
liberação, desoneração ou, de qualquer modo, prejuízo ou modificação'essas mesmas cláusulas
.

e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse
ocorrido.
8.3 Além das obrigações previstas neste instrumento, as partes se obrigam a conduzir o presente
ajuste de forma plena e integral para sua fiei execução, visando buscar a solução para os casos
omissos, dúvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e entendimento mútuo, bem
como, quando necessário e facultado pela Lei, modificar ou suprimir cláusulas ou condições para
melhor consecução do presente objeto que será por meio de competentes aditivos.
8.4 As partes poderão fazer comunicações oficiais entre si através de e-maus ou fax.
8.5 É permitido a ambas as partes divulgarem a relação cliente-prestador de serviços em suas
respectivas atividades.
8.6 Cada uma das partes responsabiliza-se, separadamente, por todo e qualquer dano moral ou
patrimonial devidamente comprovado que venha a causar a qualquer outra parte decorrente de
dolo, culpa ou má-fé, em função da prática de qualquer ato em desacordo às obrigações
assumidas neste Contrato ou da incorreção de qualquer declaração prestada. Cada uma das
partes compromete-se, individualmente, a indenizar a parte prejudicada pelas perdas, danos e
prejuízos incorridos e decorrentes de sua conduta culposa ou dolosa, além de quaisquer custos
ou despesas para a defesa dos direitos e interesses da parte prejudicada.
8 7 A CONTRATADA declara que não foram realizados investimentos de qualquer natureza para
atendimento desta contratação, porquanto a sua atual estrutura é compatível para o adequado
atendimento no objeto deste contrato. Fica desde já ajustado que projetos que dependam da
realização de investimento para a aquisição de infra-estrutura exclusiva para o CONTRATANTE,
demandarão a assinatura de um aditivo especifico entre as partes, para definir a política de
administração, amortização e depreciação destes investimentos.

9 1 Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para a solução de dúvidas ou
litígios porventura decorrentes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, ainda
que privilegiado.

so josé do rio preto / sp - aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, so Jose do rio preto/SP
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E, por estarem as partes justas e acordadas assinam o presente em (02) duas vias de igua
presença das testemunhas abaixo qualificadas.
São José do Rio Preto/SP, 10 de setembro

PRP PARTÍb
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Mios ASSOCIADOS
Fernanda Cstina Caprio

Is
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Tribunal Superior Eleitral
PROTOCOLO JUDICIARIÓ
7.259d2015 Cópia.
0I09/201$.1 1:20
IIIlIlIIIIIIIIIl!II!IIIJJ III 111

O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP), pelo Presidente da
Comissão Executiva Nacional OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE, representado pela

advogada subscritora, nos termos do artigo 23, XII, do Código Eleitoral, vem à presença de
Vossa Excelência apresentar CONSULTA referente a matéria eleitoral, conforme segue:
Considerando o teor do parágrafo 50, do artigo 32 c.c. artigo 37, da Lei 9.096/95
(redação dada pela Lei 13.165/2015 de 29/09/2015), tem-se que a desaprovação das
contas partidárias não implicará em qualquer penalidade que impeça o órgão de participar

do pleito eleitoral.
Considerando que o artigo 37-A, da Lei 9.096/95 (redação dada pela L
13.165/2015 de 29/09/2015),, tem-se que a única penalidade prevista pela legislação em
razão da falta de prestação de contas partidárIa é a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a inadimplência.

69

Considerando-se a hierarquia das leis, que coloca Lei Ordinária acima de
Resoluções (artigo 59, incisos III e VII, da Constituição Federal):
INDAGA-SE:
A falta de prestação de contas partidária implicará em aplicação de
penalidade, pela justiça eleitoral, que suspenda ou impeça, de qualquer
modo, a participação do órgão partidário no pleito eleitoral de 2016 e
eleições subsequentes?
Em caso de resposta positiva à questão 1: quais seriam exatamente os efeitos

desta suspensão/impedimento? Haveria impedimento de administração do
Filiaweb? Do Sigipex? De realizar convenções para as eleições? O órgão
partidário hierarquicamente superior poderia substituir o árgão

Sede administrativa - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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suspenso/impedido nestas atividades de modo a não prejudicar a ativ gade /279
democrática representada pelas eleições?
Em caso de resposta positiva à questão 1: como ficaria a aplicação ao
parágrafo 10, do artigo 48, da TSE Resolução 23.432 que prevê que a penalidade
do caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela
irregularidade, sendo que o referido caput (artigo 48) trata apenas da suspensão
de Fundo Partidário, enquanto que o artigo 47 trata da suspensão do órgão
partidário? A penalidade de suspensão seria também aplicada exclusivamente ao
órgão infrator ou se estenderia a órgãos partidários hierarquicamente superiores?
Em caso de resposta negativa à questão 1: à luz da Lei 9.096/95, fica
prejudicada a aplicação do parágrafo 2°, do artigo 47, da TSE Resolução 23.432,
que prevê que órgãos e dirigentes partidários com contas julgadas não prestadas
serão considerados inadimplentes perante a justiça eleitoral e o registro ou
anotação dos seus órgãos de direção ficará suspenso até a regularização da
situação?
Em caso de resposta negativa à questão 1: tendo em vista que as disposições
da TSE Resolução 23.432, desde sua publicação, contrariam Lei Ordinária, a
inaplicabilidade do artigo 47, parágrafo 20 tem efeito "ex nunc" ou "ex tunc", já
que a justiça eleitoral vem aplicando penalidade de suspensão dos órgãos
partidários desde a publicação da referida Resolução?
Em caso de resposta negativa à questão 1: fica prejudicado o artigo 50, da
TSE Resolução 23.432, que prevê que dirigentes partidários responderão civil e
criminalmente pela falta de prestação de contas?
Em caso de resposta negativa à questão 1: fica prejudicado o artigo 47,
parágrafo 31, da TSE Resolução 23.432, que prevê que os órgãos partidários que
não prestarem contas deverão devolver integralmente todos os recursos
provenientes do fundo partidário que lhe forem entregues, distribuídos ou
repassados.

1
São José do Rio Preto/SP, 30 d7rn»4o,1015.
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PROCURAÇÃO "AD JUDICIA EX EXTRA"

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETÕRIO
NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede administrativa na cidade
de São José do Rio Preto/SP, Rua Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490,
neste ato representado por seu Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE,
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9.959.998-3, nomeia e constitui sua
procuradora e advogada Dra. FERNANDA CRISTINA CAPRIO, brasileira, advogada,
inscrita na OAB/SP sob o n.148.931, com escritório profissional na cidade de São José do
Rio Preto/SP, na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, fone 173234.6428 e, a quem confere amplos poderes para o foro em geral, com a cláusula "ad
judicia ex extra", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, bem como, perante repartições
públicas municipais, estaduais e federais; polícias civil e militar, também autarquias,
podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendendo nas
contrárias, seguindo umas as outras até final decisão, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes especiais para confessar, desistir,
transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo, em conjunto ou
separadamente, por petição ou pessoalmente, dando tudo por bom, firme e valioso, EM
ESPECIAL, para representá-lo na CONSULTA sobre matéria eleitoral nos termos do
artigo 23, XII, do Código Eleitoral, apresentada perante o TSE-TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL, em todos os seus atos e instâncias.

São José do Rio Preto, 29 de embro de 2015.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA RELATORA MARIA THEREZA ROC
ASSIS MOURA DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - BRASÍLIAID

rvbuna, Superior Eleitorai
Processo 47355.2015.600.0000
CONSULTA 47355

PROTOCOLO JLJDICIARIO

598I20i6 Cópia.
01/02/201615:35
Li iIIiIIIIlluIiii1IIIii

O PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP),

já qualificado,
representado pela advogada subscritora, vem respeitosamente à presença de Vossa
Excelência expor e requerer o quanto segue:
A presente CONSULTA encontra-se sobrestada tendo em vista determinação
desta ilustre relatora para aguardar decisão no Processo Administrativo no 1581-56.
Tendo em vista que o referido PA 1581-56 alcançou julgamento em 17/12/201,
tendo resultado na edição da RESOLUÇÃO 23.464/2015, o partido vem pugnar pelo
prosseguimento do presente feito e decisão da presente CONSULTA, tendo em vista
tratar de tema relevante e urgente, pois impõe conseqüências às eleições 2016

09

(suspensão de órgãos municipais e obstáculos à realização de filiações e
convenções).

São José do Rio Preto/SP, 14»ie Janeiro de 2016.

/r
/ . ...

?2. .
Grlina Caprio
14831

Sede administrativa - Rua. Santo André n° 534 .Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - von taioprp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468

Ano 2016, Número 071

Brasília, quinta-feira. 14 de abril de 2016

Página 24

A apontada omissão denota o simples inconformismo do embargante.
À míngua de omissão no acórdão embargado, devem ser rejeitados os embargos de declaração,
Embargos de declaração rejeitados.

L 9iPO
do

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos t
voto da relatora.
Brasília, 3 de março de 2016.

Presidência do Ministro Dias Toffoli. Presentes as Ministras Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os
Ministros Gilmar Mendes, Napoleão Nunes Maia Filho e Henrique Neves da Silva, e o Vice-Procurador-Geral Eleitoral em
exercício, Odim Brandão Ferreira.

CONSULTA N9 473-55.2015.6.00.0000 CLASSE 10 BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Consulente: Partido Republicano Progressista (PRP) - Nacional
Advogada: Fernanda Cristina Caprio D Angelo - OAB: 148931/SP

49
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Ementa:
CONSULTA. MATÉRIA OBJETO DE REGULAMENTAÇÃO POR RESOLUÇÃO. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
O TSE, por meio da Resolução-TSE nt 23.464/2015, regulamentou inteiramente a matéria objeto da consulta, trazendo,
inclusive, previsão expressa de revogação da Resolução-TSE n2 23.432/2014, sem prejuízo da aplicação desta ao exercício de
2015.
Considera-se prejudicada a consulta cujo objeto já foi apreciado pela Corte. Precedente.
Consulta não conhecida.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, em não conhecer da consulta, rios termos do voto da
relatora.
Brasília, lQ de março de 2016.
Presidência do Ministro Dias Toifoli. Presentes as Ministras Rosa Weber, Maria Thereza de Assis Moura e Luciana Lóssio, os
Ministros Gilmar Mendes, Herman Benjamin e Henrique Neves da Silva, e a Vice-Procuradora-Geral Eleitoral em exercício, Ela
Wiecko Volkmer de Castilho.

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO N 9 129 12016

ACÓRDÃOS

INSTRUÇÃO N2 3 (750-72.1995.6.00.0000) - CLASSE 12 - BRASÍLIA DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Henrique Neves da Silva
Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO. PEDIDOS DE REVISÃO. INTERPRETAÇÃO. REJEIÇÃO. CONSTATAÇÃO. QUADRO.
ESTATUTOS. ADEQUAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. SUSPENSÃO.
As disposições contidas na Res.-TSE n9 23.465/2015 não impedem que as convenções partidárias sejam realizadas pelos
partidos políticos, na forma de seus estatutos, inclusive e se for o caso, por intermédio de comissões provisórias designadas
para a circunscrição do pleito.
Tanto a Constituição Federal (art. 17, capvt) como a Lei nt 9.096/95 (arts. 1, 2, 41
1 e 15, IV) estabelecem regras que
obrigam os partidos políticos a respeitar o regime democrático e realizar eleições para a escolha de seus dirigentes, sendo
assegurado a todos os filiados iguais direitos e deveres.
Didrioda Justiça Eletrônica do Tribunal Superior Eleitoral. Documento assinado digitalmente conforme Ml' n. 2.200-2/2001, de 24.8.2001, que institui a Infra
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico hrtp://www.tse.jus.br
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Acompanhamento Processual da Justiça Eleitoral - TSE

Acompanhamento processual e Push
Pesquisa

1

Login no Push

1

Criar usuário

Obs.: Este serviço é de caráter meramente informativo, náo produzindo, portanto, efeito Legal.

PROCESSO : CTÂ N° 0000473-55.201 5.6.00.0000 - Consulta UF: DF
MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DF
PROTOCOLO: 172592015 - 30/09/2015 11:20

JUDI
N.° Origer

CONSULENTE: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - NACIONAL
ADVOGADA: FERNANDA CRISTINA CAPRIO
RELATOR(A): MINISTRA MARIA THEREZA ROCHA DE ASSIS MOURA
ASSUNTO: CONSULTA ELEITORAL
LOCALIZAÇÃO: SEARQ-SEÇÃO DE ARQUIVO
FASE ATUAL: 08/08/2016 14:43-Guarda permanente

%Andamento " Distribuição ' Despachos

O>

Decisão " Petições

Todos Visualizar

Imprimir

Andamentos
Seção

Data e Hora

Andamento
Guarda permanente

SEÁRQ

08/08/2016 14:43

SEÀRQ

08/08/2016 14:33

SEDIV

02/05/2016 09:41

Arquivamento definitivo no Arquivo Central

SEDIV

02/05/2016 09:41

Baixa definitiva dos autos. Motivo: para arquivamento.

SEDIV

28/04/2016 13:03

.CPRO
-

28/04/2016 12:00

Recebimento para guarda no(a) SEARQ

Recebimento
Remessa para SEDIV.

28/04/2016 12:00

Autos encaminhados

CPRO

28/04/2016 11:59

Autos devolvidos

SEDIV

26/04/2016 17:03

Entrega em carga/vista (Ministério Público Eleitoral:

SEDIV

14/04/2016 09:02

Disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em
13/04/2016 Diário de justiça eletrônico . Acórdão de
01/03/2016

SEDIV

14/04/2016 09:02

Publicacão em 14/04/2016 Diário de justiça eletrônico
Acórdão de 01 /03/2016

SEDIV

13/04/2016 09:21

Acórdão encaminhado para publicação no DJE. Data
prevista: 14.4.2016

SEDIV

06/04/2016 12:17

SEDIV

05/04/2016 12:08

Acórdão devolvido assinado.
Recebimento

vw.tse.jus. br/servicos-judiciaisfprocessos/acompanhamento-processual-push
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SEAC

05/04/2016 07:38

Remessa para SEDIV.

SEAC

05/04/2016 07:38

Aguardando assinatua de acórdão.

SEAC

05/04/2016 07:36

Acórdão encaminhado para assinatura

SEAC

11/03/2016 19:16

Para digitar/formatar o acórdão (sem notas oral1)

SEAC

09/03/2016 14:09

Recebimento

SEDIV

08/03/2016 16:34

Autos devolvidos.

SEDIV

08/03/2016 16:34

Remessa para SEAC.

SEDIV

08/03/2016 16:34

SEAC

08/03/2016 13:13

SEAC

08/03/2Õ16 13:13

Por solicitação

4C

02/03/2016 14:12

Recebimento

ASPLEN

02/03/2016 10:29

Remessa para SEAC.

ASPLEN

02/03/2016 10:29

Autos encaminhados com certidão de julgamento.

ASPLEN

01 /03/2016 23:55

ASPLEN

25/02/2016 13:56

Recebimento

GAB-MT

24/02/2016 19:58

Remessa para ASPLEN.

GAB-MT

24/02/2016 19:58

Para julgamento

GÂB-MT

16/02/2016 11:07

CPRO

15/02/2016 16:48

RO

15/02/2016 16:48

Remessa

CPRO

15/02/2016 16:32

Juntada de requerimento (protocolo n. 698/2016)
Interessado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

CPRO

15/02/2016 14:10

GÀB-MT

15/02/2016 13:51

GAB-MT

15/02/2016 13:51

GAB-MT

02/02/2016 11:34

CPRO

01 /02/2016 19:49

CPRO

01 /02/2016 19:49

CPRO

01 /02/2016 19:31

4

Recebimento
Remessa para SEDIV.

Registrado Acórdão de 01/03 /2016.Não conhecimento

Recebimento
Conclusão.

Recebimento
Remessa para CPRO.
Para juntada
Recebimento
Conclusão.
Remessa
Expedição de memorando n° 1 /SEPROC2/CPRO/SJD à
ASEPA.. Forma de encaminhamento: Balcão.

wwtsejus. br/servicos-judiciais/processos/acompanhamento-processual-push
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CPRO

26/11/2015 15:31

Recebimento

GAB-MT

26/11/2015 12:29

Com despacho.

GAB-MT

26/11/2015 12:29

Remessa para CPRO.

26/11/2015 12:28

Registrado(a) Despacho no(a) Cta N° 473-55.201 5
em 26/11/2015. Com despacho

GAB-MT

flfl
85

2uITO

GAB-MT

13/11/2015 15:25

Recebimento

CPRO

10/11/2015 15:49

Remessa Com parecer da ASESP.

CPRO

10/11/2015 15:49

Conclusão. Com parecer da ASESP.

CPRO

10/11/2015 14:51

ASESP

10/11/2015 12:39

Com parecer n°107/2015 - ASESP.

ESP

10/11/2015 12:39

Remessa para CPRO.

ASESP

19/10/2015 15:28

Recebimento

ASEPÃ

19/10/2015 15:23

ÃSEPÁ

19/10/2015 15:23

ÁSEPÁ

08/10/2015 15:59

CPRO

08/10/2015 15:01

CPRO

08/10/2015 15:01

CPRO

08/10/2015 11:11

GAB-MT

07/10/2015 20:50

-MT

07/10/2015 20:50

GAB-MT

07/10/2015 20:46

r

Recebimento

Com informaç
ã o n°157/2015 Ásepa.
Remessa para ÂSESP.
Recebimento
Para manifestação.
Remessa para ÁSEPÃ.
Recebimento
Com despacho.
Remessa para CPRO.
Registrado(a) Despacho no(a) Cta N° 473-55.201 5.6.00.0000
em 07/10/2015. Com despacho

o
GAB-MT

06/10/2015 15:20

CPRO

05/10/2015 17:20

CPRO

05/10/2015 17:20

CPRO

05/10/2015 15:32

ASESP

05/10/2015 15:27

ASESP

05/10/2015 15:27

ASESP

01/10/2015 14:34

CPÁDI

01/10/2015 13:22

Recebimento
Remessa com parecer da ASESP.
Conclusão, com parecer da ÃSESP.
Recebimento
Remessa para CPRO.
Com parecer n°96/2015 ASESP
Recebimento
Remessa para ÂSESP.

Mw.tse.jus. br/servicos-judiciais/processos/acompanhamento-processual-push
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Para análise

CPÁDI

01/1012015 13:22

CPÁDI

01/10/2015 13:21

Liberação da distribuição. Sorteio em 30/09/2015 MINISTRA
MARIA THEREZA DE ÁSSIS MOURA

CPÁDI

30/09/2015 16:28

Montagem concluída

CPÁDI

30/09/2015 12:47

CPÁDI

30/09/2015 12:26

CPÂDI

30/09/2015 12:22

SEPROM

30/09/2015 11:26

SEPROM

30/09/2015 11:26

rIwM

.uiuizui ii;zu

MX

Enviado para Montagem
N

T86

Autuado - Cta n°473-55.2015.6.00.0000
Recebimento
Encaminhado para CPADI
Documento registrado
Protocolado

Distribuição/Redistribuição
Tipo
Relator
Justificativa
30/09/2015 às Distribui
MARIA THEREZA DEASSIS
ça-o automati
12:26
ca MOURA
Despacho
Despacho em 02/02/2016 - Protocolo 698/2016 Ministra MARIA THEREZA DE ÁSSIS MOURA
Junte-se. Após, conclusos.
Brasilia, 2 de fevereiro de 2016.

MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Despacho em 26/11/2015 - CTÂ N°47355 Ministra MARIA THEREZA DE ÁSSIS MOURA e
"PACHO

Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária, para que permaneçam sobrestados, em aguardo à
decisão desta Corte nos autos do Processo Administrativo no 1 581 -56.
Remeta-se cópia da Consulta de fls. 2-3 à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias
(Asepa) para que a junte ao Processo Administrativo no 1581 -56.
Brasília, 26 de novembro de 2015.

wwtse.jus. br/servicos-judiciais/processos/acompanhamento-processual-push
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Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Despacho em 07/10/2015 - CTA N°47355 Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Q

:78

DESPACHO

7

Encaminhem-se os autos à Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias (Asepa) para
manifestação prévia, conforme sugerido pela Assessoria Especial da Presidência (Asesp) no parecer
de fis. 6-7.
Após, à Asesp para manifestação.
ília, 7 de outubro de 2015.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Decisão PLenária
Acórdão em 01/03/2016 - CTA N° 47355 Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Acórdão
Publicado em Sessão (artigo 80 - da Resolução - TSE n° 23.172/2009)
N?o foi encontrado nenhum registro baseado nos parametros de pesquisa
Publicado em 14/04 / 2016 no Diário de justiça eletrônico
O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta, nos termos do voto da Relatora. Votaram
a Relatora os Ministros Herman Benjamin, Henrique Neves da Silva, Luciana Lóssio, Gilmar
es, Rosa Weber e Dias Toffoti (Presidente).
Petições
Protocolo
Espécie
Interessado(s)
698/2016

PETIÇÃO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

wMi.tsejus. br/servicos-judiciais/processos/acompanhamento-processual-push
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TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ASPIEN

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

/
/288
Prot. 17 259I2P4&

Consulta N° 473-55.2015.6.00.0000

/

ORIGEM: BRASÍLIA - DF
PAUTA: EM MESA

JULGADO EM: 01/03/2016 (SESSÃO N° 14/2016

RELATOR(A): MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
PRESIDENTE DA SESSÃO: MINISTRO DIAS TOFFOLI
PROCURADOR(A)-GERAL ELEITORAL: Dr(a), ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO

00

SECRETÁRIO(A): JEAN CARLOS SILVA DE ASSUNÇÃO
AUTUAÇÃO
CONSULENTE
ADVOGADA

: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (PRP) - NACIONAL
: FERNANDA CRISTINA CAPRIO D' ANGELO

DECISÃO
O Tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta, nos termos do voto da Relatora. Votaram
com a Relatora os Ministros Herman Benjamin, Henrique Neves da Silva, Luciana Lóssio, Gilmar
Mendes, Rosa Weber e Dias Toifoli (Presidente).

Por ser verdade, firmo a presentø
Brasília, 1 de março de 20

JEAN

SUNÇÃO

Scanned by CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Número da
NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
Data e 1-tora da Emissão:

05/10/2015 16:4832

Número do RPS:

Competência:

5/10/2015

Código de Verificação:

N° da NFS-e substituida:

Local da Prestação:

533864721/
SAO JOSE
F4

Dados do Prestador de Serviços
Razão Social/Nome:
CNPJ/CPF:

289

FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

01851.136/0001-30

Endereço e Cep:

/

Inscrição Municipal:

1119510

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

tiF

SP

AV ROMEU STRAZZI 2104 - WALKíRIA - JD. CEP: 15085-520

Complemento:

Telefone:

(17)3222-7371

e-mail:

FERNANDA_CAPRIOHOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços
Razão Social/Nome:

'ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJICPF:

32.095.101/0001-80

F"'o e CEP:

R SANTO ANDRÉ .534- EUROPA - JD. CEP 15014-490

Inscrição Municïpal:

lento:

Telefone:

3030030

Município:

(17)3225460

SAO JOSE DO RIO PRETO

e-mail:

UF:

FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR

Discriminação dos Serviços
restação de serviços de advocacia
dvogada Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148.931
tEF. PROCESSO 0032546-44.2012.8.19.0209 - 2a VC Barra da Tijuca, RIO DE JANEIRO/RJ

Código do Serviço / Atividade
17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocacia

Detalhamento Específico da Construção Civil
Código da Obra:

-

Código ART:

Tributos Federais
PIS:

12,90

COFINS

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços
Valor dos Serviços

R$:

Desconto Incondicionado:

59,55

IR(R$):

19,85

INSS(R$):

CSLL(R$):

Outras Retenções

1.98,00

Natureza Operação

12208

1-Tributação no município

Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R$

Regime Especial Tributação

Desconto Incondicionado:

Retenções Federais:

3-Sociedade de Profissionais

(=) Base de Cálculo

Valor ISSON Retido:

Opção Simples Nacional

(x) AI/quota

2-Não

ISS a reten

%

Incentivador Cultural
2-Não

TOTAL DA NFS-e R$:

(=) Valor do ISS

R$:

1.862,92

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.
Avisos

1.985,00

Deduções perrnitidasem Lei

Desconto Condicionado:

Outras Retenções:

29,78

122,08

SP

FERNANDA CAPRIO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA CONTENCIOSA
1PU

Pelo presente instrumento de um lado, PRP- PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSI A
ci'
DIRETÓRIO NACIONAL, com sede administrativa na Rua Santo André, 534. Jardim Europa, CEP
15-014-490 São José do Rio Preto/SP, inscrito no CNPJ/MF 32.095 101/0001-80. neste ato
representado por seu Presidente da Executiva Nacional OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE.
brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9.959.998-3. aqui designado simplesmente
CONTRATANTE e. de outro lado. FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na
Avenida Romeu Strazzi. 2104 Jardim Walkyria, CEP 15085-520, São José do Rio Preto/SP.
CEP15085-520. inscrita no CNPJ/MF 02 851.136/0001-30, neste ato repsentada por sua SáciaAdministradora FERNANDA CRISTINA CAPRIO. brasileira, advogada inscrita na OAB/SP 148.931,
aqui designada simplesmente CONTRATADA, têm entre si justo e acertado celebrar o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, que se regerá
mediante as seguintes cláusulas:

DO OBJETO
1.1 O presente Contrato consiste na prestação de serviços técnicos especializados de advocaca
contenciosa para preservação e defesa de direitos e interesses da CONTRATANTE. em
especifico, para.
Apresentar Contrarrazões de Apelação nos autos do processo 0032546-44 2012.8.19.0209,
que tramita perante a 2a Vara Cível Regional Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, movido por
Giovanna Lancelotti contra o CONTRATANTE.
Acompanhar a tramitação do recurso de Apelação até julgamento da Apelação pelo Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro/RJ;
c Realizar todos os atos judiciais e extrajudiciais necessários à defesa dos interesses do
CONTRATANTE

DA VIGÊNCIA E RESCISÃO DO CONTRATO
2.1. O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado, iniciando-se a partir da data da ratificação
deste contrato, facultando-se ás partes o direito de proceder a sua rescisão em qualquer tempo,
sem qualquer ônus, mediante prévio avïso escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
2.2 Cumpre à CONTRATADA em caso rescisão do Contrato:
dar boa e regular continuidade aos processos entregues ao seu patrocínio, até indicação e
efetivo substabelecimento das causas, o que não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias.
devolver todos os documentos referentes aos casos sob seu acompanhamento:
e) apresentar relatório de andamentos de todos os casos em seu poder,

sojose do rio pieto / sp - avekia romeu straui, 2104, cep 15085-520, so José do rio preto/SP

FERNANDA: CAPRIO
d) renunciar ao mandato outorgado ou substabelecer ao advogado indicado pela

CONTRATANTE
e> fornecer quitação escrita das obrigações mútuas;
2 3 Cumpre ao CONTRATANTE em caso rescisão do Contrato;
a> pagar honorários pendentes, bem como despesas havidas pela CONTRATADA até
formal dos casos em andamento;
reembolsar todas as despesas custas, taxas e emolumentos pendentes:
informar todos os dados do novo patrono em caso substabelecimento (nome completo.
estado civil, documentos, registro na OAB, endereços, telefones). dentro do prazo de 30
(trinta) dias;
fornecer quitação escrita das obrigações mútuas

DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO
3.1. Pela execução dos serviços específicos ora contratados, o CONTRATANTE pagará à

CONTRATADA o valor total de R$1.862,92 (hum mil, oitocentos e sessenta e dois reais e
noventa e dois centavos), mediante emissão da respectiva nota fiscal, vencível até
05/10/2015.
3.2. Fica estabelecido que em caso de atraso de pagamento dos honorários ajustados serão
cobrados juros ria razão de 1% (um por cento) ao mês Caso a mora seja superior a 30 (trinta)
dias, ficará este contrato rescindido de pleno direito, independente de qualquer medida judicial.
ou extrajudicial. considerando-se vencidas as demais obrigações vincendas, que serão exigidas
de imediato.
3.3. Custas processuais, taxas e emolumentos oficiais decorrentes de atos praticados perante órgãos
públicos ou privados, de caráter judicial ou extrajudicial. serão pagas integralmente pelo
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CONTRATANTE antes da prática dos respectivos atos, mediante apresentação das guias
devidamente preenchidas pela CONTRATADA;
3,4 Todas as despesas decorrentes da execução dos atos, como cópias. correio, combustível
pedágio, hospedagem, serão integralmente reembolsadas pelo CONTRATANTE, mediante,
mediante apresentação de relatórios discriminados e recibos respectivos pela CONTRATADA.

3.5. A CONTRATADA faz jus à verba de sucumbência porventura fixada judicialmente e devida pela
parte contrária, cabendo-lhe promover autonomamente e às suas expensas as medidas
eventualmente necessárias para seu recebimento

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1 A CONTRATADA executará os serviços objeto deste Contrato com a mais estríta observância
dos padrões, normas e especificações definidas pela legislação vigente, bem como as do
CONTRATANTE, o qual reserva-se ao direito de avaliar, periodicamente, a qualidade dos
serviços contratados, conforme seguintes critérios:
so josé do rio preto / sp - aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085'520, são José do rio preto/SP

291

FERNANDA CAPRIO
a> qualidade

'

cumprimento dos prazos.
agilidade no atendimento das solicitações:

FX

/

especiazação:

4,2 A CONTRATADA manterá arquivo físico e eletrônico dos processos, com andamentos, custast
peças processuais, a serem apresentadas ao CONTRATANTE sempre que solicitado.
4.3 A CONTRATADA procederá o acompanhamento preventivo dos processos junto às varas
competentes

4 4 A CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE toda e qualquer alterações legal ou de
normas procedimentais da justiça ou órgãos administrativos locais, que afetem o andamento dos
processos sob seu patrocínio.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 Sem prejuízo da independência profissional da

CONTRATADA, e observada a natureza

jurídico/administrativa do contrato, os serviços serão prestados com observância das diretrizes
gerais traçadas e fornecidas pelo CONTRATANTE, através de seus prepostos.
5.2 Os serviços serão prestados pela

CONTRATADA ao CONTRATANTE por sua sócia-

administradora, Dra. Fernanda Cristina Caprio, OABISP 148.931 podendo substabelecer,
caso seja necessário ao bom deslinde da prestação de serviços
5.3 A

CONTRATADA somente poderá substabelecer a procuração outorgada pelo CONTRATANTE..

para execução de ato processual ou administrativo com autorização do CONTRATANTE.
5.4 Para prestação dos serviços objeto deste Contrato, o

CONTRATANTE outorgará à

CONTRATADA o competente instrumento de mandato ou providenciará o substabelecimento
bem como a respectiva documentação de cada demanda que lhe for confiada.
5 5 É obrigação do

CONTRATANTE fornecer à CONTRATADA todos os subsídios necessários ao

desempenho das atividades ora pactuadas, disponibilizando informações e documentos
necessários â realização do serviço, bem como primando pela precisão e veracidade dos
mesmos.
5.6 Tratando-se de serviços que exigem o cumprimento de prazos fatais, o CONTRATANTE deverá
disponibilizar informações ou documentos solicitados pela

CONTRATADA imediatamente.

5 7 Constatando a

CONTRATADA que as informações ou documentos transmitidos que lhe foram
entregues contém qualquer equívoco, deverá informar o fato imediatamente o CONTRATANTE

para correção e/ou substituição dos documentos/informações.
5.8 É vedado à

CONTRATADA a formalização de acordos ou composições com a parte contrária,

em especial àqueles que implicarem em transigência de valores ou dilação de prazos de
cumprimento de obrigações, exceto com autorização expressa do CONTRATANTE

5.9 A CONTRATADA deverá atuar com zelo e diligência, e praticar todas as medidas necessárias.
segundo as melhores técnicas jurídico-processuais. para preservação dos interesses e direitos da

CONTRATANTE no âmbito de todas as instâncias jurídicas. judiciais e extrajudiciais
sio josé do rio preto / sp - aveida romeu strazz, 210-1, cep 15085-520, so 3osé do rio preto/SP
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510A CONTRATADA responde perante o CONTRATANTE pela qualidade dos serviços prestados,
podendo ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados por estes, exceto
conseqüências se basearem em informações ou documentos imprecisos, inidône

ou f2,3

incompletos apresentados pelo CONTRATANTE,

5.11 A CONTRATADA cumprirá todos os prazos estabelecidos em lei para a prestação dos serviços
de advocacia, podendo ser responsabilizada por prejuízos decorrentes da inobserváncia dos
mesmos, exceto se o CONTRATANTE não cumprir os prazos assinalados para fornecimento de
informações e documentos

5 12A CONTRATADA responderá pelos prejuízos que advirem em razão da conduta incompatível
com a defesa dos interesses do CONTRATANTE, especialmente se decorrentes de negligência,
imprudência e/ou imperícia.

5.13A CONTRATADA fica isenta de responsabilidade civil, profissional, administrativa ou criminal
pela extinção ou insucesso de processos/atos administrativos caso o CONTRATANTE:
se recuse ou deixe de providenciar ou adiantar os valores referente ao recolhimento de
custas processuais e/ou taxas administrativas oficiais dentro dos prazos assinalados pela
legislação vigente;
se recuse ou deixe de adiantar despesas referentes a cumprimento de prazos processuais,
audiências ou atos administrativos;
deixe de apresentar documentos necessários ao cumprimento do ato, ou o faça com atraso
conforme os prazos legais previstos na legislação.

DA CONFIDENCIALIDADE

6.1 A CONTRATADA se responsabiliza pela guarda e sigilo de todos os documentos entregues pelo
CONTRATANTE para realização dos serviços, podendo ser responsabilizada por perda. extravio,
inutilização, salvo em caso de caso fortuito ou força maior

6.2 A CONTRATADA obriga-se a manter absoluta confidencialidade sobre todas as informações,
dados e documentos aos quais venha a ter acesso em razão da execução dos serviços, bem
como todo o produto gerado por esta, não podendo divulgá-los, cedê-los, repassá-los, durante ou
após a vigência do presente Contrato, salvo atos necessários para execução dos serviços ora
contratados
6.3 Fica a CONTRATADA expressamente proibida de comentar ou divulgar perante terceiros,
inclusive imprensa, quaisquer fatos ligados aos processos cujo patrocínio lhe tenham sido
confiados, mesmo que a divulgação atenda a interesses do CONTRATANTE, exceto que esta
última forneça autorização expressa, situação na qual a CONTRATADA será devidamente
autorizada e instruída sobre o modo como deverá proceder.

6.4 A CONTRATADA responde civil e criminalmente pelas consequências de eventual divulgação ou
utilização indevida de documentos e informações.

são josé do rio preto 1 sp - veida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, são José do rio preto/SP
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DA VINCULAÇÃO LEGAL
7.1 O presente contrato, em razão de seu objeto e de sua natureza. não gera
CONTRATANTE qualquer vinculo de natureza trabalhista ou previdenciária.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1 Não constitui renúncia de direito o não exercício imediato, parcial ou total, por qualquer das
partes. de qualquer garantia prevista neste contrato.
8.2 Se qualquer das partes tolerar, tácíta ou expressamente, a inobservância, no todo ou em parte,
de qualquer das cláusulas e condições deste contrato, tal inobservância não implicará, por si só,
liberação, desoneração ou, de qualquer modo, prejuízo ou modificação'essas mesmas cláusulas
e condições, as quais permanecerão inalteradas, como se nenhuma tolerância houvesse
ocorrido.
8.3 Além das obrigações previstas neste instrumento, as partes se obrigam a conduzir o presente
ajuste de forma plena e integral para sua fiel execução, visando buscar a solução para os casos
omissos, dúvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e entendimento mútuo, bem
como, quando necessário e facultado pela Lei, modificar ou suprimir cláusulas ou condições para
melhor consecução do presente objeto que será por meio de competentes aditivos.
8.4 As partes poderão fazer comunicações oficiais entre si através de e-mails ou fax.
8.5 È permitido a ambas as partes divulgarem a relação cliente-prestador de serviços em suas
respectivas atividades.
8.6 Cada uma das partes responsabiliza-se, separadamente. por todo e qualquer dano moral ou
patrimonial devidamente comprovado que venha a causar a qualquer outra parte decorrente de
dolo, culpa ou má-fé, em função da prática de qualquer ato em desacordo às obrigações
assumidas neste Contrato ou da incorreção de qualquer declaração prestada. Cada uma das
partes compromete-se, individualmente, a indenizar a parte prejudicada pelas perdas, danos e
prejuízos incorridos e decorrentes de sua conduta culposa ou dolosa, além de quaisquer custos
ou despesas para a defesa dos direitos e interesses da parte prejudicada.
8,7 A CONTRATADA declara que não foram realizados investimentos de qualquer natureza para
atendimento desta contratação, porquanto a sua atual estrutura é compatível para o adequado
atendimento no objeto deste contrato. Fica desde já ajustado que projetos que dependam da
realização de investimento para a aquisição de infra-estrutura exclusiva para o CONTRATANTE,
demandarão a assinatura de um aditivo específico entre as partes, para definir a política de
administração, amortização e depreciação destes investimentos.
DO FORO
9.1 Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio Preto/SP para a solução de dúvidas ou
litígios porventura decorrentes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, ainda
que privilegiado,

so josé do rio preto / sp - veida romeu strazz, 2104, cep 15085520, são José do rio preto/SP
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E, por estarem as partes justas e acordadas assinam o presente em (02) duas vias de igual t. na

1

presença das testemunhas abaixo qualificadas.

*Z*

São José do Rio Preto/SP, lO de setembro de 2015.

/
PRP PARTIDO REPUBLICANO. OGRESSlSTA
Ovasco Roma Altimari Resende
Presidente

/
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ASSOCIADOS
Fernanda Cristina Caprio

OAB/SP 148931

o.
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PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP - DIRETÓRIO
NACIONAL, inscrito sob o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede administrativa na cidade
de São José do Rio Preto/SP, Rua Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, pela
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL, representada pelo Presidente OVASCO ROMA
ALTIMARI RESENDE, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9.959.998-3,
nomeia e constitui sua procuradora a advogada Dra. FERNANDA CRISTINA CAPRIO,
brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o n.148.931, com escritório profissional na
cidade de São José do Rio Preto/SP, na Rua Santo André, 534, Jardim Europa, CEP
15014-490, fone 17-3234.6428 e, a quem confere amplos poderes para o foro em geral,
com a cláusula "ad judicia", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, bem como, perante
repartições públicas municipais, estaduais e federais; polícias civil e militar, também
autarquias, podendo propor contra quem de direito as ações competentes e defendendo
nas contrárias, seguindo umas as outras até final decisão, usando dos recursos legais e
acompanhando-os, conferindo-lhes ainda, poderes especiais para confessar, desistir,
transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, agindo, em conjunto ou
separadamente, por petição ou pessoalmente, dando tudo por bom, firme e valioso, EM
ESPECIAL, para representá-lo nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais

que tramita sob o número 0032546-44.2012.8.19.0209, perante a 2a Vara Cível Regional Barra da Tijuca/RJ, movida pela GIOVANNA LANCELOTTI ROXO,
propondo contrarrazões à Apelação interposta pela autora e acompanhando o
trâmite respectivo.
São José do Rio Preto, 10 de setembro de 2015.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRE'
- RP
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE

Sede - Rua. Santo André n° 534 Jd. Europa CEP - 15014 490
São José do Rio Preto - SP - contato@prp.org.br - Telefone 17 - 3234 2468
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA
REGIONAL DA BARRA DA TLJUCA/RJ

PROCESSO 0032546-44.2012.8.19.0209

PARTIDO REPUBLZCADO PROGRESSISTA - PRP, jé qualificado, por
sua advogada que esta subscreve, nos autos da presente Ação Indenizatória por Danos
Morais que lhe move GIOVANNA LANCELO11I ROXO, Igualmente qualificada, vem
respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar CONTRARRAZÕES à apelação
interposta pela autora contra a sentença que julgou improcedente a presente ação, pelas
razões de fato e de direito aduzidas abaixo, requerendo seu regular processamento para
posterior conhecimento e provimento pela instância superior.

Termos em que, pede deferimento.
São José do Rio Preto/RJ, 14 de setembro de 2015.

átitina Caprio
OAB/SP 148.931
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CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO

mm

APELANTE: GIOVANNA LANCELOTTI ROXO
APELADOS: PARTIDO REPUBLICADO PROGRESSISTA - PRP
REGINALDO PEREIRA DA COSTA
Processo de Origem n. 0032546-44.2012.8.19.0209
2a Vara Cível - Regional da Barra da TijucaIR.J
Ação Indenizatórla por Danos Morais

Eg,gio 7/Mu70I,
Colenda Cámaia,
Índlltosjulgado,ies,

1—DO RECURSO:

.
O presente recurso interposto pela Apelante objetiva a reforma Integral
da r. sentença que julgou improcedente sua Ação Indenizatória por Danos Morais.
Ocorre, todavia, que os fundamentos incados pela Apelante s&o
incapazes de alterar o teor do acertado dedsum proferido em ia Instância, uma vez que o
mesmo se respaldou em provas documentais e na legislaçào aplicável à espécie.
Vejamos.
Alega a apelante que é atriz contratada da Rede Globo, emissora com a
qual mantém contrato de exclusividade e no qual está assentada a impossibilidade de cessão
de imagem para apoio a campanhas políticas.
Aduz que teve sua Imagem indevidamente vinculada à campanha eleitoral
do apelado Reginaldo Pereira da Costa, que concorreu em 2012 ao cargo de prefeito do
munIcío de Santa Rita, Estado da Paraíba/PB, em página de Facebook que teria sido alada
pelos apelados, mediante utilização de imagem da apelante editada digltalmente no intuito
de inckí-Ia na campanha e, asstm, obter vantagem eleitoral junto ao público jovem.

so ),sé do do preto 1 sp - rua santo andre, 534, Jardim europa, fone 17 3234.2468
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Argumenta que o recorrido, por ser o partido político pelo qual o re4iIiJ
concorreu ao pleito eleitoral de 2012, responde soildarlamente e deve ser condenadpelos
danos morais invocados.
A partir da réplica, observando os argumentos e provas invocadas nos
autos pelos apelados, a apelante tentou alterar a causa de pedir para atribuir
responsabilidade objetiva aos apelados, chegando a admitir que os recorridos poderiam não
ser os autores do ilícito civil, mas deveriam responder por ato de terceiro, já que a imagem
da mesma foi lesada independentemente da identificação do causador do dano.
.

Aduziu que a condenação nos honorários de sucumbêncla extrapola
montante razoável, registrando que não considera o trabalho técnico-jurídico dos patronos
dos apelados complexo o suficiente para justiflcar a verba honorária de R$3000,00 para cada
apelado, adjetivando a atuação dos profissionais como "tímida" e carente de "um
extraordinário labor."
Anexou à apelação documentos produzidos unilateralmente pela patrona
da apelante, criados após a prolação da sentença recorrida.

II— DOS ELEMENTOS PARA EXISTêNCIA DE DANO INDENIZÁVEL

A r. sentença recorrida decidiu com louvor e não merece qualquer
reparo.
.

0 dano indenizável é decorrente de ato ou fato ilícito, praticado com culpa
por um agente, sendo imprescindível a ocorrência de nexo causal entre ambos.
Na lição de SERGIO CAVALIERI FILHOi, para Identificar a
responsabilidade cMl indenizável é necessário observar a presença simultânea de 04
requisitos:
"1. Conduta do agente (açi%mlssJo);
2. Dano;
3.Acu/pa;
Nexo de causalidade e~ a ação/omissão e o dano -quando a ação
do agente não puder ser vinculada ao dano sofildo não se ve4flca a
iesponsabllldade civil."

1

CVAUERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 4.ed. São Paulo: Malheiros Editores, 201.
sc, José do ro preto 1 sp - rua sarto andre, 534, jarcm europa, fone 17-
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a) Da ausência de conduta ilídta

/
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4. Na petição inicial, a apelante é bastante clara em afirmar ue
apelados criaram a página de Facebook de campanha eleitoral, editaram sua image i,
colocando uma camiseta com os dizeres do partido e veicularam esta imagem indevidamente
com a finalidade de atrair o público jovem.
A suposta prática ilícita dos apelados, portanto, com base na causa de
pedir e no conseqüente pedido, seria a criação da referida pagina e utilização da imagem da
apelante.
Para fazer prova desta alegação, a apelante anexou certidão lavrada por
serviço notarial, registrando tal relato. Anexou também a imagem supostamente editada e
utilizada pelos apelados e a página de Facebook que a apelante alega ter sido criada e
ackninistrada pelos apelados.
A apelante, contudo, não se desincumbiu de seu ônus probatório.
De um lado, uma vez que a referida certidão foi lavrada em Cartório por
relato da própria advogada da apelante, Dra. Mariana Zoneschein, OAB/RJ 118.924. Tal
prova foi produzida unilateralmente e apenas tem por efeito registrar a existência de uma
página de Facebook que remete à campanha do apelado Reginaldo Pereira da Costa, com
postagem da imagem da atriz. O documento não prova que a página foi criada e mantida
pelos apelados, muitos menos que a imagem da apelante foi alterada pelos apelados
De outra sorte, no curso da instrução processual, nenhum outro
documento foi juntado pela apelante para demonstrar suposta ilicitude na conduta dos
apelados, Ao contrário, o próprio Facebook, uma vez oficiado, trouxe documentos
indiscutíveis que Identificaram o criador e mantenedor da referida página, Sr. Sandro
Nóbrega, morador do município do apelado Reginaldo Pereira da Costa (Santa Rlta/PB). O
Facebook trouxe, ainda, diversas páginas de IPs demonstrando acessos à pagina por Sandro
Nóbrega em dias e horários distintos.
Cabeçalho do Relatório do Facebook, constante dos autos:

Facebook
385364568190722(Generate 2014-09-2316:0435UTC)
Cioatlon to 2014-09-03 06:59:00 UTC
Rede 44
Sandro Nóbrega (100001530658824)
Registretion 2011-01-0415:06:061)1V
AccountstIlI tn,e
Acth'e
Vanhly Mame sandro»noitrega1
RegIsteredsandro.nobreaaJfaiehook,com
EmaiIngJnvoasand,vjthotmpIL com

-

gO

do rio preto 1 sp

-
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Na instrução processual, portanto, ficou comprovado por doctçiento
irrefutável que o criador e usuário da página REDE 44 era Sandro Nóbrega.

3' 1

CAZd

.

Aberta vista para análise dos documentos, o partido apelado demonstrou
fartamente por documentos carreados aos autos que no perfil pessoal do Sr. Sandro
Nóbrega o mesmo costumeiramente publicava ofensas, acusações, imprecações, piadas e
palavrões depreciativos da imagem do apelado Reginaldo Pereira da Costa, bem com que
por ocasião do período de afastamento deste último do cargo de prefeito (cassação), o Sr.
Sandro Nóbrega obteve cargo de Secretário Municipal, que perdeu assim que o prefeito
(Reginaldo Pereira da Costa) foi reconduzido ao cargo (documento também anexado).
Com isso, ficou provado no curso da instrução processual que a página
que utilizou imagem da atriz tratou-se de um perfil falso (fake), criado por Sandro Nóbrega
como se fosse página de campanha com o claro objetivo de causar prejuízo ao apelado
Reginaldo Pereira da Costa. Também ficou comprovado que, sendo criador e mantenedor da
página, Sandro Nóbrega foi o responsável pela postagem com Imagem da atriz, daí
emergindo Intuito de causar danos e prejuízos ao apelado Reginaldo Pereira da Costa.
A apelante alega que a página não era contrária à campanha do prefeito
uma vez que convocada passeatas e mobilizações. Naturalmente, tratando-se de um fake,
inclusive denominado www.facebook.com/Rede14, no é de se estranhar que seu criador
fizesse postagens que levariam a parecer um perfil verdadeiro. Todos os fakes têm esta
característica, pois precisam parecer autênticos. Mas a dedarada animosidade de Sandro
Nóbrega para com o apelado Reginaldo Pereira da Costa, comprovada pelas postagens
depreciativas que Sandro Nóbrega fazia em seu perfil de Facebook pessoal contra o primeiro
apelado, demonstraram que o fake jamais poderia ser destinado ao seu benefício. Ao
contrário, se foi criado falsamente por um inimigo, naturalmente o lntuito deste inimigo era o
de prejudicar o apelado Reginaldo Pereira da Costa. Assim, publicar imagem de uma atriz
global sem autorização da mesma certamente seria uma grande oportunidade de causar
prejuízo ao primeIro apelado.

5. Ao longo do desenrolar processual, a apelante alterou nitidamente sua
causa de pedir. Percebendo que a página não havia sido criada pelos apelados, lançou novo
argumento nos autos, estranho ao fundamento inicial. Passou a aduzir que a página, ainda
que não tivesse sido criada pelos apelados, havia sido publicada a mando dos mesmos. O r.
juízo a quo agiu com destacado acerto ao verificar que a apelante alterou a causa de pedir.
A panobra está dara na própria apelação. Perdendo todas as
oportunidades proce'uais de produzir sua prova, a apelante vem neste recurso anexar
documento novo, não apresentado na fase de instrução processual. Tal documento é
novamente uma prova produzida unilateralmente, sem qualquer valor probatório. A
advogada da apelante, Ora. Mariana Zoneschein, OAB/RJ 118.924,em 04/08/2015 (após a
prolação da sentença) comparece perante o Tabelionato para registrar novas telas extraídas
da internet, tentando traçar um liame entre tais imagens e a pagina de Facebook criada por
Sandro Nóbrega. Justifica que so vídeos de campanha do apelado Reginaldo Pereira da
Costa, que foram postados na pagIna de Facebook www.facebook.com/Rede44, aduzindo
que isso demonstra que a página era mantida a mando do apelado.
so José do rb preto! sp - rua santo andre. 534, jardim exopa, fone 17—
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Excelências, o documento é unilateral, não tem valor probante1ino1
disso, o documento não mostra que os vídeos estão postados na pagina L
www.facebook.com/Rede44, e sim, no youtube, como se vê do link acima da lmage4. Não ( 02
há ligação entre tais vídeos e a página de Facebook onde a apelante redama têr sIdø*
J
indevidamente utilizada sua imagem. Mas, ainda, que tais vídeos eventuaimente tenham sido
postados na página www.facebook.com/Rede44, tal fato seria esperado, já que a pagina de
Sandro Nóbrega tratava-se de um fake, e fakes são perfis criados para parecerem
verdadeiros, portanto, não causaria surpresa que Sandro Nóbrega associasse Imagens da
campanha do apelado Reginaldo Pereira da Costa a imagens que viriam a causar-lhe
prejuízos.
.

6. No Item 58 da apelação, a apelante assevera que o dano decorre da
própria conduta, independentemente da prova do dano ou benefício aufendo pelos apelados.
Como não houve conduta ilídta praticada pelos apelados, portanto, pela própria condusão
desenhada pela apelante, não há responsabilidade civil dos apelados.
Nos julgados coladonados neste tópico, a apelante insiste que a
publicação de imagem sem prévia autorização, por si só, tipifica dano a Imagem e obriga a
indenização. Ora Excelências, se não houve publicação por parte dos apelantes, como
poderia ter havido pedido de autorização? Sem conduta, não há imputação de
responsabilidade.
Assim, Excelências, os apelados provaram nos autos não serem os
responsáveis, nem mandantes, da publicação da imagem da atriz no Facebook. Falta,
portanto, à apelante o primeiro requisito para existência de dano indenizável: não houve
conduta ilícita nor parte dos aDelados,

o

Os Tribunais seguem o mesmo entendimento:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Inexistênda de conduta
IlícIta do réu capaz de gerar condenad - Sentença mantida - NEG4R4M PRO
V7MEI'iT0 AO RECURSO. (775P 15061e5020068260000 SP 015061850.2006.8.260000, Relator: Gilbetto de Souza Moreira, Data de Julgamento:
15/02/2012, 7a (ma,-a de DIrelto Prft,.yJc,, Data de Pub/lcaç&: 27/02/2012) GRiFO NOSSO
CIVIL PROCESSO CML ,4PELAÇÀ0 EM AÇ4O DE INDENIZAÇ4O POR LW/C
06RJGAÇ4O DE REPARAR. INEXI57ÊNCI4 DO$ REQUS1TOS. AUSÊNCIA DO
DEVER DE REPAMÇ4O POR DANCE 1. Danos Mater2/ e ('*,aI Ds requlsitos
enseja dores de Indenizacão nor danos não restaiam devidamente
comDrovados. AusêncIa de conduta ilícIta. Indepizacão Indevida. 2.
Apelad%utor não comprovou a conduta ilícita praticada pelo apebnte/réu.
Contexto fático denota ausência de conduta ilegal. Não comprovação dos
requisitas ensejadores da reparação por danos. 3. Apelo frnprovldo. (7JPI AC
201000010069959 P1, Relator: Das. José Ríbamar 0/fieira, Data de Julgamento:
18/10/2011, 2a. Câmara Especializada Cível) - GRIFO NOSSO

'M
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b) Da inexistência de culpa dos apelados
03f
7. A responsabilidade decorrente do ato ilícito baseia-se na id_ia d#''
culpa. A voluntariedade é quahdade essencial da conduta humana, representando a
liberdade de escolha do agente. Sem este elemento não haveria de se falar em ação humana
ou responsabilidade civil.
O ato de vontade, em sede de responsabilidade civil, deve ser contrário ao
ordenamento jurídico. E importante ressaltar que voluntariedade significa consaência da
ação, e não a consciência de causar uni resultado danoso sendo este o conceito de dolo.
Culpa, portanto, independe do dolo. Mas a existência de culpa é elemento indispensável à
existência do dever de indenizar.
No caso dos autos, não há culpa dos apelados. A apeiante, quando altera
sua causa de pedir e deixa de Imputar a autoria da criação da página de Facebook aos
apelados, passa a argumentar que a responsabilidade é solidária a candidato e partido por
propaganda ou atos de campanha irregularés praticadas por "adeptos".
Todos os julgados que a apelante menciona são bastante daros em tratar
da responsabilização do candidato quando a conduta irregular é praticada pelo candidato
e/ou por adeptos. ata o artigo 241, do Código Eleitoral, que é bastante claro ao relacionar o
adepto ao candidato pelo liame da culpa:
A,t. 241. Toda pmpaganda eleitoral será ,alirada sob a
responsabilidade dos partidos e por eles pag, Imputando-lhes
solidariedade nos excessos p1 ticados pelos seus candidatos e adeptos

.

Segundo o Dicionário Aurélio, a palavra adepto significa: "Diz-se de ou
pessoa que apoia wna caia ou uma manelia de agir".
Assim, para enquadramento na legislação que atilbui culpa a um
candidato ou partido, é preciso que o ato tenha sido praticado por apolador de
campanha, que nada mais é do que o corregionário que atua em prol do sucesso da
campanha do candidato.
Ficou comprovado nos autos, e reconhecido pela r. sentença a quo, que o
autor, criador e mantenedor da pagina www.facebook.com/Rede44 não era adepto da
campanha do apelado Reginaldo Pereira da Costa.
Muito pelo contrário. A depreciação que Sandro Nóbrega faz em seu
Facebook ao apelado Reginaldo Pereira da Costa foi tão forte, que postou em seu perfil
pessoal foto onde há faixa com o nome do prefeito, associada à seguinte inscrição: VIADO".
Saridro Nóbrega, ainda em seu perfil, faz postagens com "piada" em foto alterada do
apelado Reginaldo Pereira da Costa, com o comentário se sentindo prateado". Tais
documentos, bem como todas as demais imprecaç6es contra o apelado foram anexadas a
estes autos na instrução processual.

so José do rio pmto 1 sp - tua ^ andre 534, .lardm europa, fone 17- 3234.2468
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Tratando-se de perfil falso, o ato criminoso praticado por terceiq
pode prejudicar os apelados, nem produzir-lhes o dever de indenizar. A Lei das Eleiçes, lei J
9.504/97, artigo 57-D, proIbe terrninantemente o anonimato e a utilização de faRf em /304
campanhas eleitorais.
_____________
Exatamente para proteger candidatos de condutas de má-fé praticadas
por terceiros, em seu artigo 40-B da Lei 9.504/97 estabelece que a representação contra
propaganda de candidato deve ser instruída com a prova da autoria ou prévio
conhecimento do beneficiário:
Alt 40-8. A representação relativa à propaganda ln'egula deve ser
insln,ída com prova da autoria ou de prévio conhecimento do
beneficiário, caso este não ~por ela responsável.
Neste sentido os Tribunais:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL - INTERNET
- FOTOMONTAGEM - PROPAGANDA NEGATIVA - PERFIL FAKE NO
LEI N.° 9.504197 - RESPONSABILIDADE DO PARTIDO - EXASPERAÇÃO
DA PENA NÃO FUNDAMENTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A utilizacão de um oerfll fake em redes sodais oara a d1vuIa4o de
propaganda eleitoral visa rescivardar o verdadeiro resoonsávei.
constituindo, assim, verdadeIraafrnta ao artkio 57-D da Lei n.°
9.504197. 2. Recurso parciaimente provido. (TRE-PR - RE: 14618 PR,
Relator: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento:
20/09/2012, Data de Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
20/09/2012) - GRIFO NOSSO

o

Naturalmente a lei não quer responsabilizar todos os candidatos e todos
os partidos por qualquer ato praticado por quem quer que seja, pois se assim fosse, não
haveria segurança jurídica alguma para ser candidato a cargo eletivo, pois qualquer desafeto
poderia sair distribuindo imagens, propagandas e materiais Indevidos, falsos e
desautorizados no Intuito de destruir a reputação e o patrimônio do candidato.
Não é isso que a lei diz. A lei diz que o anonimato é proibido e
criminafizado (artigo 57-D da Lei 9.504/97), a lei diz que qualquer representação relativa à
propaganda Irregular deve ser instruída com prova da autoria ou do prévio conhecimento do
candidato beneficiário, caso não seja por ela responsável (artigo 40-B da Lei 9.504/97). A lei
diz que o candidato será responsabilizado pela conduta ilícita praticada por seus adeptos
(artigo 241, Código Eleitoral). Assim, o candidato somente é responsável se, e somente se, a
conduta for por ele praticada ou à sua ordem.
Os apelados provaram por documentos, inclusive trazidos aos autos pelo
próprio Facebook que Sandro Nóbrega é o criador e mantenedor da página
www.facebook.comede44,
'/R
onde foi utilizada a foto da atriz. Os apelados comprovaram por
publicaçâes feitas por Sandro Nóbrega em seu perfil pessoal, onde denigre relteradamente a
imagem do apelado Reginaldo Pereira da Costa, que o mesmo era um desafeto
declarado do apelado Reginaldo Pereira da Costa, e não seu adepto.
so José do do preto 1 sp - rua santo andre 534, jardim europa, fone 17— 3234.2468
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Dessarte, Excelências, a apelante não demonstrou o liame entre a
dNt1J1C WWIL
de Sandro Nóbrega e os apelados. Ao invés disso, os apelados comprovaram que hac,tp, na /
verdade, grave animosidade entre o apelado Reginaldo Pereira da Costa e Sandro N,rega. / 305
Assim, falta à apelante o segundo requisito para existência de dano indenizável:
culp&dos apelados pelo ato praticado oor Sandro Nóbreq

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CuLPA E NEXO DE
bUDADE INEXISTÊNCIA DA 09R1G4ÇÃ0 DE INDENL4R. PREJUÍZO
CAUSADO POR TERCEIROJ Ausente a culta ou dolo do acente, Ln7 corno,
inexistente o nexo de causalidade entre a conduta e o alegado dano,
Insustentável a ob'ioacÈlo deindenlzarJl Suposto dano provocado por
torc&o.ilI Recurso nio provido. (TJMA AC 69902003 M4, Relator: ANTONIO
G'UPJ?EIRO .1UNZOR, Data do 3ugamento: 02/07/2003, SAO LUIS) GRIFO
NOSSO
-

-

-

I

-

AÇÃO DEDANO MORAL AUSENCIA D CULPA., DOLO OU M4-FÉ POR
PARTE DO APELADO DESC.4R40ERJZ4CAO DO DEVER DE INDENIZAR
DESPROVIMENTO DO RFLIJRSO. ~ 2708872 PR Apelaçfo Cível 0270887-2,
Relator: Fáblo Haick DaI/a VeccIlia, Data de Julgamento: 14/09/2004, Nona
Câma,a Cii'el (extinto TA), Data do Publicação: 24/09/2004 W. 6712) GRIFO
1tOsso
-

-

-

-

-

.

c) Da ausênda de Nexo de Causalidade entre a conduta dos
apelados e o dano alegado pela autora
8. A apelante aduz, ainda, que uma vez citados os apelados a página foi
removida como num "passe da mágica". Com tal argumento a apelante quer fazer crer que a
citação teve o condão de fazer a página ser retirada do ar, por receio do apelado Reginaldo
Pereira da Costa de ser condenado a indenizar a atriz.
No entanto, a apelante aduz no item 14 do recurso, que enviou
notificação pessoal ao apelado Reginaldo Pereira da Costa e "diante da inércia em responder
a notificação e excluir a imagem da rede de computadores" foi compelida a valer-se do
poder judiciário.
Ora Excelências, se no momento em que o apelado foi notificado
pessoalmente para retirar a foto da atriz do Facebook e indenizá-la sob pena de ação
judicial, a própria apelante registra que houve Inércia do mesmo em retirar a pagina do ar.
Fica demonstrado, portanto, que o apelado Reginaldo Pereira da Costa não era o
administrador da página, pois, se fosse, a teria removido num piscar de olhos ao receber a
notificação extrajudicial. Não iria esperar uma ação judicial de uma atriz da Rede Globo para
tomar tal providência. Se não retirou a página do ar, é porque não tinha meios para fazê-lo.
E se a página foi removida somente após o ingresso da ação judicial, isso vem demonstrar
que o terceiro de má-fé, Sandro Nóbrega, removeu a página assim que viu Instalar-se real
prejuízo ao apelado Reginaldo Pereira da Costa. A partir daí, Sandro Nóbrega retirou a
página do ar, naturalmente, para não ser rastreado e identificado.

Não há, portanto, nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o
dano.
so josé do flo preto 1 sp rua santo andre, 534, jardim eutça, fone 17- 3234.2468
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9. O nexo de causalidade é a relação de causa e efeito entre a
C
praticada e o resultado. Para que se possa caracterizar a responsabilidade civil do
não basta que o mesmo tenha praticado uma conduta ilíc
ita, e nem mesma que a jítim*
tenha sofrido o dano. E imprescindível que o dano tenha sido causado pela conduta iIíIta
agente e que exista entre ambos uma necessária re(aço de causa e efeito. O nexo dè
causalidade é requisito essencial para qualquer espécie de responsabilidade. Sobre o assunto
anota RUI STOCO2 ensina:

f~
49ente/

res.00nsabilldade civil. E o vínculo entre a conduta e o resultado. (...) Na
etidogia da responsabilidade civil, estio presentes três elemen1os ditos
essenciais na doutrina subjetivista: a ofensa a uma no,ma preexistente ou em de
conduta, um dano e o nexo de causa/idade. O nexo causal se toma

.

Indisnensávet sendo fundamental cue o dano tenha sido causadooela

cuba do sujeito. (..) Esdarça-se, contudo, que no piano da responsabilidade

civil, predomina e det.v predonilnar o princi'oio de que responde pelo dano
causado o respons~i~Wo pelo evento les/vo - GRIFO NOSSO
Este é o entendimento jurisprudencial dominante:

DANO MORAL. REQUISJTOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZA Ç40 INDEVIDA. A
reparaco oor dano moral é condicionada a && MW_~ a oco,rênda
de uma conduta Ilícita, a existência de um dano e um nexo de
causalidade entre o ato cometido e o dano sofn'do. Não havendo
comprovação do fato io ou do nexo causal, não há falar em indenização.
Recu,so Ordinário conhecido e não provido. (7?74 39201100516002-00039IOR, Data de Julgamento:
2011-005-16-00-2, Relator: W.TZ COSMO 04 SILVA JÚN
26/10/2011, Data de Publicação: 07/11/2011) - GRIFO NOSSO

.

Responsabilidade CiviL 1ndenzação por danos moras. Ausência de comprovação
do dano e cio nexo de causalidade. Inexistênda de demonstracio do fato
constitutivo do direito (CPC. ait 333, %L Cerceamento de defesa
Inocoirente. Recu,o da ,é provido, desprovklo o dos autoies.CPC3331 (TJSP

13286320108260244 SP 0001328-63.2010.8.26.0244, Relator: Borel!, 77iorna4
Data de Julgamento: 06/06/2012, 133 Cárnara de Direito Público, Data de
Publicação: 22/06/2012) - GRIFO NOSSO

Na doutrina encontramos o mesmo teor, conforme lição do Dr. MARCELO
AZEVEDO CHAMONE3:
Note-se aue não há um nexo de causalidade Iloando diretamente oato
com o--dano, de modo aue não é Do~ sem abouma flexibilidade
doamátic.a, afirmar cue na oerda de chance o dano é conseoiiêncla
"direta e Imediata" do injusto. A resolução dessa questão está ligada às
teorias da causalidade estudadas mais a4ante Ao?anlanios que, adotando uma
leitura estrita do texto legal, não é possível sustentar a ,eparabilidack da perda
de chance, e.catamente por lhe faltar o caráter de frnedlaçio, como deconência
dfreta da ação. - GRIFO NOSSO
STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil, 7. ed., Revista dos Tribunais, 2007, p. 150/151
Marcelo Pzevedo. O dano na responsabilidade civil. Disponível em
http://jus.com.br/revistWtexto/ 11365/o-dano-na-responsabiQdade-dvI2. Acesso em 17112/2014
3CHAMONE,
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Portanto, Excelências, para que os apelados fossem compel
indenizar a apelante, seria necessário que a comprovação de uma relação de causa efeito /
entre suposta conduta ilícita e o dano sofrido pela apelante, o que não se demonstrti nos 1307
autos. Assim, falta à apelante o terceiro requisito para existência de dano indenizáv:
n

d) Da inexistência de Dano Indenizável

10. Na abalizada explicação de RUI STOCO4:
110 dano

ó, nois, elemento esw7dal e indisnensâvei ã responsablilzacdp
do poente, seja essa obriação originada de ato i/,'cito ou de inadimplemento
contratual, Independente, ain4k de se tratar de resjxnsabllidade objetiva ou
subjetiva." -GRIFO NOSSO
Provou-se nos autos que o partido apelado não provocou o dano,
portanto, não podem ser compelidos a indenizar:
RECURSO ORDINÁRIO. INDENIZA Ç4'O POR DANOS MORAIS. NÃO
CONFIGURA Ç40. Nio há orova nos autos de cue a Ré tenha oraticado
cualcuer ato likito a lustificar a reparacão nor ~os morais. (TRT-1 RO: 01251 00912008501 0046 RI, Relator: Ne/son Toniaz 8raga, Data de
Julgamento: 02/07/2014, Sexta Turma, Data de Publicação: 15/07/201 4) - GRIFO
NOSSO

DANOS M)RAIS NÃO CONFIGURAÇÃO. A reclamante udo comoro vou a
ocoirência de conpoFtamento da e,nzireqadora violadora de direito
nersonalísslmo. Loco indevido o nacainento de indenizacão nor danos
morais. (77?T-2 - RO: 00016120620125020055 SP 00016120620125020055 A28,
Re'ator: ftRCLI TOM4ZINHO, Data de Julgamento: 18/03/2014, 38 7L4V'Z4
Data de Publicação: 27/03/2014)- GRIFO NOSSO

111—DO ÔNUS DA PROVA
11. À apelante Incumbia incumbe a prova da conduta ilícita dos apelados,
da culpa e do nexo de causalidade com o dano que alega ter sofrido.
Na exordial, a apelante não se desincumbiu da obrigação de comprovar os
fatos narrados.

4 STOCO,

Rui. Tratado de Responsabilidade CMI, 7. ed., Revista dos Tilbunais, 2007, p.128
11
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São elementos da responsabilidade civil, extraídos do artigo 1
Código Clvii: dano, conduta do agente e nexo causal. O artigo 927, o referido Codex,statul
que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, deve repará-lo.
Mas estamos diante da necessidade da apelante comprovar o
envoMmento dos apelados na conduta que produziu o dano alegado, com especial atenção
ao disposto no artigo 333, 1, do Código de Processo Civil:
A't 333.0 ônus da prova incumbe:
1- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu dfreito;
O ônus da prova parte do princípio que toda proposição precisa de
sustentação, de provas para ser levada em consideração. Se tais provas e argumentos não
são oferecidos, essa proposição não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada em
um raciocínio lógico.
Sabe-se então que o ônus da prova recai sempre sobre a proposição
primordial, a base de todo o raciocínio lógico. Enquanto essa proposição primordial não for
provada, todo o raciocínio deve ser desconsiderado.
Para que a obrigação de indenizar o dano seja imputada ao réu é
necessário que o mesmo tenha efetivamente violado interesse jurídico de outrem. A mera
existência do dano, sem evidêndas da conduta ilícita do agente e nexo causal ligando um
lado a outro, não tem o condão de obrigar a parte-ré à reposição do prejuízo sofrido.

.

Não estamos tratando aqui de responsabilidade objetiva, que
responsabilidade independente da existência de dolo ou culpa. Estamos tratando de
responsabilidade subjetiva, e identificar a responsabilidade civil indenizável é necessário
observar os elementos da ação ou omissão ilícita, cupa, nexo causal e dano. Quando a ação
do agente não puder ser vinculada ao dano sofrido não se verifica a responsabilidade civil.
DANO MORAL REQUISJTOS NÃO COMPROVADOSS, INDENIZAÇÃO
INDEVIDA. A reparação por dano mora/é condicionada a três requisitos:
a ocortnda da uma conduta Ilícita, a existência de um dano e um nexo
de causalidade ent7e o ato cometido e o dano sofildo. Não havendo
comprovação do fato lícito ou do nexo caus4 não há falar em
indenização. Recu,w Ordinário conhecido e não provido. (TRTMA
39201200516002-00039-2011-005-26-00-2, Relator: LUIZ COSMO DA
SILVA JÚNIOR. Data da Julgamento: 26/10/2011, Data de Publicação:
07/21/2011)
Responsabilidade Civil. Indenização por danos morais. Ausência de
comprovação do dano e do nexo de causalidade. Inexistência de
demonstração do fato constitutivo do dlieito (CPC, art 33. 1).
Cerceamento de defesa inoco,rente. Rea,,No da ré provido, desprovido
o dos autoresCPC3331 (TJ5P 23286320108260244 SP 000132863.2010.8.26.0244 Relator: Borel!! Thomaz, Data de Julgamento:
06/06/2012, 13 Câmara de Direito Público, Data de Publicação:
22/06/2012)
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A apelante não se desincumbiu de sua prova. Limitou-se a
xar /309
certidões lavradas em Tabelionato por sua advogada, documentos prod zidos
unilateralmente, sem qualquer força probatória. Nestes documentos, apenas
xoL?i'220
imagem sua vestindo camiseta com os dizeres do partido, publicada na página de Facebook \,
que os apelados provaram ter sido criada por terceiro de má-fé, Sandro Nóbrega..
Em sede de apelação, novamente a apelante anexa documento
unilateralmente produzido por sua advogada, certidão lavrada em Tabelionato após a
sentença (04/08/2015), documento este que não compôs a instrução processual, e não se
presta a fazer prova dos fatos.
Portanto, a apelante não comprovou suas alegações, alterou a causa de
pedir após a réplica quando percebeu que os apelados não praticaram a conduta invocada e
quer fazer pouco caso do documento enviado pelo próprio Facebook, que demonstra que a
página guerreada foi alada e administrada por terceiro, entranho aos apelados e Inimigo
dedarado do apelado Reginaldo Pereira da Costa, a quem tentou prejudicar.

IV - DA INEXISTÊNCIA DE SOLIDARLEDADE DO PARTIDO
APELADO
12. A apelante alega que o partido recorrido é solidariamente responsável
a atos, fatos e eventuais responsabilidades de campanha eleitoral do apelado Reginaldo
Pereira da Costa. Para tanto, elabora uma ma tese anti-jurídica de que os níveis partidários
hierárquicos são frações, não reconhecidos como entes jurídicos fora da esfera da Justiça
eleitoral.
A tese da apelante não tem qualquer respaldo legal.
A vida partidária e as campanhas eleitorais são regidas por dispositivos
constantes da Constituição Federal e por legislação Infracoristitucional, especialmente Código
Eleitoral, Lei 9.504/97, Lei 9.096195, Lei Complementar 64/90 e Resoluções baixadas pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e de forma subsidiária pelo Código Civil, Código de
Processo Civil e toda legislação pátria.
A pessoa jurídica é um ente criado pela associação de pessoas com
objetivos comuns e específicos. Conforme artigo 40, do Código Civil, podem ser de direito
púbco ou privado. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, nos termos
do artigo 17, parágrafo 20, da Constituição Federal e da Lei 9.096/95:
Ait .17. É livre a atação, fusão, incorpotaçio e extinção de partidos
po!íUcos, resguaniados a soberania nadov,a/, o regime demoa*ico, o
plwipaitidaiismo, os direitos fundamentais do pessoa humana e
obseivados os seguintespreceitos:
Parágrafo 20. Os paitidos políticos, após adquirirem peisonalidade

Jurídica, na forma da lei d/, registrario seus estatutos no 7MZw~
Superior EleitoraL
13
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A Lei dos Partidos Políticos, Lei n.9.096/95, por sua vez, estabelece:

310
A,t 1 O pari/do político, pessoa Jurftica de direito privado,
a amçe~r, no Interesse do regime democrático, a autentldd _________
sistema representativo e a defender os direitos fundamentais definidos
na Constituição Federal.
Alt 30 É assegurada, ao partido político, autonomia para definir sua
estn1wa Interna, organização e fundonamento.
Ait 70 O partido poffticq, após akuínr peisonalidade jurídica na forma
da lei dvii, registra seu esta bito no Tribunal Superior Eleitoral.

-

No tocante às responsabilidades pecuniárlas, há normas bastante claras
fixadas em Lei Ordinária, O artigo 15-A, da Lei 9.096/95, estatul que a responsabilidade civil
e trabalhista cabe exdusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou
nadonai que contrair a obrigação ou violar direito.
Tal dispositivo é muito claro, inclusive, com relação à desvinculação dos
níveis hierárquicos partidários para com dano causado a outrem ou ato ilícito.

A,t 15-A. A re
exduivamente ao ároãqppitidário municipal, estadual ou nacional oue
tiver dado causa ao não cupiímento da obríaaçto, á vlolçio de
diivito, a dano &oubegL ou a coa/quer ato Ilícito. exdu(da a
solidariedade de outros órgãos de direção partidáiia.

.

Cada um dos níveis partidários é obrigado, por disposição legal, a ter seu
próprio CNP), entregar prestações de contas anuais cumprindo todas as regras contábeis,
observando-se toda normatização da Receita Federal. Assim, são pessoas jurídicas distintas,
cujo liame e vinculação decorre da atuação política, e não da vida civil.
Politicamente, os partidos são regidos por seus Estatutos, que dispõem
sobre sua vida Interna corporis", definindo questões políticas como filiação, contribuições,
deveres e direitos dos filiados, ética, disciplina e fidelidade partidárias, entre outros.
Com relação à atuação dvii, cada nível partidário é uma pessoa
jurídica de direito privado, possuIndo seu próprio CNPJ, respondendo
contabilmente perante a Receita Federal e perante o TSE-Tribunai Superior
Eleitoral, e respondendo na esfera civil como entes independentes.
Tais disposições são bastante claras tanto no Código Eleitoral quanto na
Lei 9.096/95, com validade não apenas na Justiça Eleitoral, mas também nas esferas civil e
criminal.
O artigo 15-A, da Lei 9.096/95 retro-transcrito é bastante claro com
relação à desvincuiação das obrigações dvis entre os níveis partidários municipal, estadual e
nacional. Tanto é que, para um nível partidário assumir dívida contraída por outro, é
preciso que tal compromisso seja assumido espontaneamente pelo árgão
hierárquico superior conforme artigo 29, parágrafos 30 e 40 da Lei 9.504/97, não
havendo responsabilidade automática entre os órgãos da hierarquia partidária.
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Alt 29( ..)
5 30 Eventuais débitos de campanha não quitados até a da;W de
/
apresentação da prestação de contas poderão ser assumidos pelo (
partido político, nr decisão do seu ó,vjão nacional de direcão oaáda!
5 40 No caso do disposto no 530, o árgão paitidário da ~~&o
circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas
solidariamente com o candidato, hlDÓtese em que a existência do débito
não poderá ser considerada como causa para a rejeição das contas.

13. A tese levantada pela apelante, de que os níveis partidários
inferiores são frações do partido político e só são entendidos como entes independentes
somente dentro da Justiça Eleitoral, não existe no ordenamento jurídico brasileiro.
A apelante embasou tal conclusão no artigo ii, da lei 9.096/95,
que trata de outro assunto. A recorrente interpretou Incorretamente a lei e torceu
julgados para adequar à sua tese, que não encontra nenhum respaldo na legislação
brasileira.
O artigo mencionado diz o seguinte:

.

Alt ti. O partido com registro no Tribunal Superior Ele/~ pode
credenda,. respectivamente:
1- delegados perante o Juiz Ele/tola!;
XI - delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral;
III - delegados perante o Tribuna/Superior EleitoraL,
Parágrafo único. Os delegados credenclados pele drgão de dIreção
nacional representam o partido perante quaisquer Tribunais ou Juizes
Eleitorais; os ciede,iados pelos órgãos estaduaIs, somente perante o
Tribunal Regional Ele/tolal e os Juizes Eleitorais do respectivo ~do,
do Distrito Federal ou Território Federal; e os credenclados pelo óip&o
municipal, perante o Juiz Eleitoral da respectiva Jurisdição.

O dispositivo acima indicado trata da nomeação de delegados,
representantes partidários de níveis partidários distintos que são nomeados para
representarem órgãos partidários em convenções de órgãos superiores e/ou perante os
Trbunais Eleitorais. O artigo, portanto, não está tratando de personalidade jurídica
do partido. Apenas faz menção à possibilidade de um árgão partidário ser
representando em convenções internas do partido por representante nomeado
por outro órgão partidário.
Não existe, portanto, a tal fração.
A responsabilização solidária do partido, quando há, é exclusiva do nível
municipal que autorizou a candidatura do apelado Reginaldo Pereira da Costa na Convenção
do PRP Municipal de Santa Rita/PB.
Isso porque a filiação partidária se dá no nível municipal do partido. O
Diretório Nacional do PRP, em verdade, sequer consegue induir filiações no sistema
FILIAWEB, da Justiça Eleitoral, uma vez que tal prerrogativa compete ao Diretório Municipal
da cidade na qual o candidato irá concorrer.
15
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Qualquer responsabilidade solidária por conduta ilícita praticad 1b
candidato em campanha, seja civil, eleitoral ou criminal, deve ser atribuída exclusivante
ao órgão partidário municipal, qual seja, o PRP Municipal de Santa Rita/PB, que poss(d sua
constituição jurídica própria, tanto perante a Justiça Eleitoral quanto perante a Iegibço
civil.
O Diretório Nacional do PRP não responde solidarlamente por
atos práticos por candidato a pleito municipal, nem tem obrigação ou condições
de acompanhar e fiscalizar campanha em cada um dos 5570 municípios
brasileiros. A hierarquia política nacional se dá em nível nacional, estadual e municipal,
tanto dentro do partido político, quanto no próprio poder público.
Pelas regras de administração pública, há competências atrftxiídas aos
poderes executivos e legislativo municipal, estadual e nacional. A hierarquia do partido
político se orienta pela mesma regra, e competências ou responsabilidades exclusivas dos
municípios não podem ser Impostas aos níveis estaduais e nacional do partido.
Se estivéssemos a tratar de uma campanha para a Presidência da
República, por certo o nível partidário solidário à campanha do candidato seria o Diretório
Nacional do partido. Pelo mesmo raciocínio, uma campanha municipal tem sua solidariedade
legal atribuida ao órgão municipal do partido.
14. Diante de tais ponderações, á absurda e contrária ao ordenamento
jurídico a tese da apelante, de que o Diretório Nacional do PRP deve ser solldariamente
responsável a atos praticados em campanha por candidato às eleições municipais.

.

O Nível Nacional do partido político recebe valores do Tesouro Nacional,
denominados Fundo Partidário, verba cuja destinação é regida pela legislação e
impenhorável por força do próprio Código de Processo Civil (artigo 649, )I). Se sequer é
penhorável tal valor, seria uma incongn.iência jurídica atribuir ao Diretório Nacional dos
partidos pokticos responsabilidade incondicional por atos de candidatos municipais, pois se
estaria utilizando indevidamente de dinheiro oriundo dos cofres públicos para indenizaçães
que poderiam advir de cerca de 5.570 municípios.
Assim, cada nível partidário, segundo a lei pátria, arca com as
responsabilidades civis e trabalhistas de sua esfera de atuação, não existindo no
ordenamento jurídico pátrio a partição invocada pela apelante, de que os órgãos partidános
estaduais e municipais são apenas frações do órgão nacional para efeitos de legislação civil,
subsistindo como entes independentes apenas dentro da Justiça Eleitoral.
Tal teoria não existe e não pode ser aplicada à espécie por falta de
embasamento legal. Assim, a legislação brasileira é bastante clara, não havendo dúvida
alguma sobre a impossibilidade de responsabilização solidária por obrigações contraídas ou
Indenizações devidas por órgão partidário municipal a órgão partidário estadual ou nacional.
MANDADO DE SEGURANÇA. A 7V JUDICIAL. CUMPRiMENTO DE
SENTENÇA. CDNDENAÇÃO DE PARTIDO POLÍTICO AO PAGAMENTO DE
QUANTIA. IMPETRAçÃo
COM O OBJETIVO DE AFAS7AR
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA
DETERMINAR A REALiZAÇÃO DE PENHORA EM BENS DOS DIRJGS'
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nadonaLDessa premissa advém a Impossibilidade de cogiida
desconsidereç.ffo da personalidade Juddlca pala alcançar bens dos
diiigentes que nEo sejam do pn5pno diretório mun/dpal. Incidênda do
alt/go 15-A da Lei 9069/95c.c. artigo 655-4 f 4°, do CPC. (775P, 31
Cámaia de Direito Privado, Mandado de Segurença n°202417857.2014.8.26.0000, Relator Des. Antonio Rogolin, j. 22/07/14)
V

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

-

15. A apelante demonstra repulsivo desrespeito as trabalho técnicojurídico dos advogados que atuaram na defesa dos apelados.
Com o objetivo de reduzir a condenação dos honorários de sucumbência,
a apelante alega que a causa não é de grande complexidade e não exigiu longa análise, nem
extraordinário labor, por parte dos advogados adversos, que a seu ver, tiveram atuação
"tímida".
Não bastasse tal desrespeito à defesa, a apelante fez a contagem das
petições protocoladas por cada patrono, dassificando, sob critério parcial, seu grau de
dificuldade.
Com relação aos patronos do partido apelado, a apelante quantificou:
"apresentou a contestação e uma manifestação sobre réplica e, após a juntada de nova
procuração, o segundo patrono apenas manifestou-se sobre a resposta do Facebook."
Ora, Excelências, o apuro técnico e trabalho desempenhado por um
advogado não é contado em quantidade de petições protocoladas num processo, e sim, na
capacidade técnico-jurídica de atuar nos autos e demonstrar o acerto lógico-jurídicoprobatório de suas alegações.
Se a quantidade de petições produzidas por um advogado fosse critério
para avaliar sua perícia profissional não haveria no âmbito da justiça tanto apelo à
simplificação e celeridade dos atos processuais.
A atuação dos patronos dos apelados, especialmente do patronos do
partido apelado, foi tão correta e pontual que a sentença proferida foi de improcedência
total, acolhendo integralmente os argumentos da defesa.
Ademais, a análise da patrona do partido recorrido com relação ao ofício
enviado pelo Facebook não foi não descomplexa assim. A causídica interpretou dados
técnicos do relatório apresentado pelo Facebok, referentes à identificação de usuárlos, links
e identificação de provedores de acesso, sem necessitar de contratação de perito.
Assim, é ofensivo e desrespeitoso o argumento da apelante, que trata os
advogados ex adve,soscomo se vencer um processo com poucas petições fosse sinônimo de
falta de acuro profissional e técnica processual. Tal pleito deve ser afastado e refutac$1í
mantendo-se integralmente a condenação estabelecida na sentença recorrida.
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14
16. Por todo o exposto, e r. sentença recorrida é impecável e não iIcrcce
reparo.
O juízo a quo, analisando os argumentos de ambas as partes frente ao
conjunto probatório reconheceu que restou comprovada, pelo ofício apresentado pelo
próprio Facebook, que a página www.facebook.com/Rede44 foi criada por Sandro Nóbrega,
que em sua análise "aparentemente não tinha mais nada de importante para fazer"
e se utilizou indevidamente da imagem da atriz e do nome dos apelados.
O juízo recorrido ponderou que para configuração da responsabilidade por
ato ilícito é imprescindível ação ou omissão de um agente, nexo de causalidade, resultado e
culpa, e que uma vez comprovada a responsabilidade exclusiva e desautorizada de um
terceiro, não se verificam tais elementos entre os apelados e a apelante.
A sentença recorrida, ainda, ponderou acertadamente que não se pode
invocar omissão dos apelados, pois milhões de pessoas se utilizam de sites e redes sociais,
divulgando assuntos flvremente, e que seria impossível aos apelados monitorarem e
fiscalizarem toda rede, uma vez que não são donos dos domínios.
Com acerto, o ilustre julgador a quo afirmou com acerto que não se pode
atribuir responsabilidade a alguém apenas porque "um sujeito com quem não se
demonstra manter qualquer vínculo resolveu vincular informação deturpada com
dizeres ou siglas que não lhe pertencem." E reforça este entendimento ao exemplificar
situação hipotética em que, sem qualquer interferência de um candidato, um milhão de
pessoas vinculassem afirmaçes lnverídicas sobre apoio ou repúdio de pessoas à campanha
deste candidato que nada fez para influencias tais pessoas, indagando se seria justo
imputar a este candidato indenização por dano a estas milhares de pessoas..
.

0 juízo de primeiro grau também ponderou que a apelante, a partir da
réplica, apresentou "novo argumento que vai contra a sua própria causa de pedir",
chegando a admitir que os apelados não eram autores da vinculação de sua imagem à
campanha, adotando nova teoria, de que adepto teria praticado esta conduta sob as ordens
dos apelados, sem, contudo, ter demonstrado qualquer vinculação, ordem, ciência
ou autorização dos apelados para o Sr. Sandro Nóbrega.
E continua, decidindo corretamente que não prospera a alegação da
apelante de que o dever de indenizar deveria decorrer do simples aproveitamento da
imagem da atriz na campanha eleitoral do apelado Reginaido Pereira da Costa. De um lado
por não ter a apelante demonstrado tal benefício para a campanha, e de outro, uma vez que
a causa de pedir da petição inicial não menciona, restringindo-se a atribuir aos apelados a
prática de conduta ilícita.
Por fim, a sentença afastou acertadamente a responsabilização
dos apelados por ato praticado por terceiro, sem qualquer conduta comissiva ou
omissiva dos apelados, nem nexo causal, não havendo possibilidade de os apelados
controlarem o que terceiros de má-fé divulgam na rede de computadores utilizando
indevidamente seus nomes.
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Diante de todo o exposto, o partido apelado requer o processamento
dessas contrarrazies, posto que tempestiva, e que ao final seja IMPROVIDO o recurso
apresentado pela Apelante, mantendo-se na íntegra a respeitável e escorreita sentença
proferida em Ia Instância, a qual bem apreciou e decidiu a matrta posta a julgamento, para
que permaneça a mais lídima J U S T 1 Ç A!

Termos em que, pede deferimento.
So José do Rio Preto/RJ, 14 de setembro de 2015.
Captio
148.931
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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 28 VARA CÍVEL DO FÓRUM REGIONAL
DA BARRA DA TIJUCA

)

9

Processo n° 0032546-44.2012.8.19.0209
o

Grerj eletrônica n°80407651156-54
GIOVANNA LANCELLOTTI ROXO, nos autos da ação de indenização
)

que move contra REGINALDO PEREIRA DA COSTA e OUTRO, vem, com fulcro
no art. 513 e seguintes, do CPC, interpor apeiação contra a sentença de fis.
2651267, conforme as razões de tato e de direito a seguir aduzidas.

.

informa que o preparo foi devidamente recolhido, conforme Grerj e

eletrônica em epigrafe. Dessa forma) após o cumprimento das formalidades legais,
requer a apelante seja recebido o presente recurso em seus regulares efeitos,
remetendo-se razões de apelação ao Tribunal de Justiça, onde certamente será
provido.
Ê o que se requer.
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2015.

EI

de

Mariho )
AB/RJ Z.21,

MÇnschein
OAB/RJ 118.924

Aveitida Presidente Wilson, 210-. 5" andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - 20030-021
TeL: 21-2217-0040/Fax: 21-2262-0977
Rua Marechal Deodoro, 79— sala 1014 - Centro - Petrópolis -. EU - 21620.I 50
Tl.: 24-2244-2070 / Fax: 24-2243-1257
wwwrnarlanrnarin7io.com.br

MARLAN MARINHO JR.
ADVOGADOS

Apelante: GIOVANNA LANCELLOTTI ROXO
Apelados: REGINALDO PEREIRA DA COSTA e OUTRO
Origem: za Vara Cível do Fórum Regional da Barra da Tijuca.

1LM1

Trata-se de apelação contra sentença que equivocadamente julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de violação de
imagem da apelada sob o fundamento de que, supostamente, não haveria prova de
que o criador da página oficial da campanha eleitoral dos apelados agiu em prol do
candidato e seu parttdo e/ou por determinação dos mesmos.
1. TEMPESTIVIDADE
A sentença apelada foi publicada no dia 21.07.2015, terça-feira.
Assim, o prazo recursal, que é de quinze dias, começou a fluir em 22.07.2015 para
terminar em 05.08.2015, quarta-feira.
Manifestamente tempestiva, portanto, a apelação hoje interposta.

II. DOS FATOS

S

A apelante é atriz contratada da Rede Globo de Televisão e, devido
ao seu sucesso profissional, já atuou com destaque em diversas novelas da
emissora (fls.26/30).
S.

No âmbito da internet, a notoriedade da atriz é manifesta, sendo

certo que sua conta na rede social Instagram conta com mais de dois milhões de
seguidores.
6.

Nesse contexto, a escolha de cada trabalho a ser realizado pela

apelante é avaliada minuciosamente por seus empresários, que, além de
negociarem os valores e o tempo de duração do contrato, verificam se tal
publicação será ou não benéfica para a imagem e carreira da atriz
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Apesar disso, tomou-se conhecimento, em 11/09/2012, de que a
imagem da apelante foi utilizada, sem qualquer autorização, na página oficial de
campanha eleitoral dos apelados (www.facebook.com/rede44)1 na qual constaiaa
seguinte denominação "Peffil de campanha de Reglnaldo Pereira e Netinh4 44"
(f1s34/39).
Com efeito, a utilização da imagem da apelante se deu através de
clara edição de imagem, a fim de que ela figurasse em fotografia com camiseta da
campanha eleitoral do primeiro apelado, o que nunca ocorreu.
Nesse passo, tem-se que os apelados e/ou adeptos da campanha
eleitoral aliaram indevidamente a imagem da apelante ao candidato, o que revela a
inconteste finalidade econômica, na medida em que o propósito desta é obtenção
de votos para eleição do candidato.
Na referida publicidade, ficou daro que a imagem da apelante foi
utilizada com o intuito de atrair camada de eleitores mais jovens, uma vez que na
edição de imagens fez-se constar que a apelante teria vestido camiseta com os
seguintes dizeres: "a juventude 44 tem que estar a fim, tem que se unir", o que,
repita-se, jamais ocorreu.
Com isso, muitos fâs da apelante, ao verem sua imagem vinculada

40

à campanha eleitoral do primeiro apelado, foram levados a crer que ela estaria
apoiando as ideias e propostas políticas do candidato, o que é completamente
inadmissível.
Além disso, em agravo a estes fatos, fato é que a Rede Globo veda
a participação de seus contratados em campanhas políticas, conforme se verifica da
circular encaminhada à apelante pela emissora (fls.41/47).
Diante disso, a apelante, que recebe valores expressivos para ceder
seu direito de imagem e não apoiou candidato algum nas eleições municipais, bem
como está contratualmente obrigada a não ceder sua imagem para viriculações do
tipo, notificou extrajudicialmente o primeiro apelado para que cessasse a veiculaçao
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indevida, bem como pagasse o valor correspondente aos danos ocasionados
(fls.49/55).
Diante da inércia em responder a notificação e excluir a image da /319
c* s
1
rede de computadores, não restou alternativa à apelante senão a propositura aa

14.

presente demanda, a fim de que lhe sejam indenizados os danos causados.
Uma vez citados os apelados, a página onde foi divulgada a referida
fotografia foi removida da rede social e os réus alegaram em contestação que não
teriam sido os criadores da mesma.
Em réplica, a apelante demonstrou que, mesmo que não tivessem
sido os apelados pessoalmente os criadores da página, há inequívoca ligação entre
eles e a pessoa que executou a ordem e criou a página da campanha eleitoral no
Facebook.
Afinal, na referida página virtual não só se publicou a imagem da
apelante, mas várias outras propagandas e convites aos eleitores em prol da
campanha dos apelados.
Ademais, demonstrou-se que, a confirmar que a página não foi
criada por um terceiro desconhecido, tem-se que a mesma foi excluida
coincidentemente após a citação dos apelados, conforme ata notarial de fis. 116.
Por fim, provou-se que os apelados são responsáveis por atos
ilícitos praticados por adeptos da campanha eleitoral, nos termos da lei e da
jurisprudência.
Ocorre que, após o requerimento formulado pelo partido apelado, foi
expedido ofício ao Facebook que, em resposta, informou que a referida página foi
criada pelo Sr. Sandro Nóbrega.
Em razão disso, o juízo a quo, sob os fundamentos de que (1) não
fora nenhum dos demandados o responsável pela postagem da imagem da
apelante, (ii) a apelante teria alterado a causa de pedir em réplica; e (iii) não haveria
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qualquer omissão ou ação dos apelados que tivesse causado danos à atriz, julgou
improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento de R$ 6.000,00, a título /
de honorários de sucumbência.
Fk

Ver-se-á que todos os argumentos da referida sentença stão
equivocados, razão pela qual se impõe o provimento do presente recurso.

III. DAS RAZÕES PARA O PROVIMENTO DA APELAÇÃO
.

111. a) Da inexistência de alteração da causa de pedir e a responsabilidade
inequívoca dos apelados: sentença que contraria jurisprudência sobre e matéria
Inicialmente, cumpre consignar que a apelante não alterou a causa
de pedir da demanda em nenhum momento. Como se infere da inicial, a página
virtual onde foi utilizada indevidamente a imagem da atriz era denominada "Rede
44: Perfil da Candidatura de Reginaldo Pereira e Netinho".
Não bastasse o nome, que é autoexplicativo e que denominava a
página virtual como a oficial da campanha eleitoral (cf. fis. 35/38), verifica-se que
através das postagens nela feita, os eleitores eram convidados para caminhadas
em favor da candidatura dos apelados e a votar no primeiro apelado, inclusive com
a veiculação de fotografias dele e do seu Vice.
Além disso, há diversos vídeos compartilhados na internet à época
da campanha eleitora), postados pelo usuário "Rede Reginaldo" que divulgam
entrevistas feitas com o candidato apelado, passeatas e comícios realizados em
prol da candidatura e, em todos eles são exibidas as seguintes legendas: "acesse:
www.facebook.com/rede44', "participe da mudança de Santa Rita:
www.fçebook.com/rede44",

"curta

nossa

página

no

Facebook:

www.facebook.com/rede44" e siga a Rede 44 no Facebook:
www.facebook.com/rede44".
A ata notarial em anexo comprova o que aqui se alega e não deixa
qualquer dúvida sobre a obviedade ignorada pelo juízo a quo: a página
www.facebook.com/rede44 foi criadapelacampanha dos aoela4op.

/
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27.

Diante disso, nada mais óbvio do que formular pretensão

candidato e seu partido, que, logicamente, criaram ou determinaram a ci

trao
oda /

página oficial da campanha eleitoral no Facebook.
Já na petição inicial, verifica-se que a apelante ernbasou sua
pretensão no art. 241 do Código Eleitoral que prevê a responsabilidade solidária dos
partidos políticos por ilícitos praticados pelos candidatos e adeptos da campanha.
E, urna vez que os apelados alegaram que não teriam sido eles os
criadores da referida página, a apelante demonstrou, em réplica, que mesmo que se
admitisse essa hipótese, de acordo com o referido disposito legal há
responsabilidade do candidato e do partido político pelos atos ilícitos cometidos por
adeptos da campanha.
Portanto, não houve alteração alguma da causa de pedir, que é a
responsabilidade civil pela violação da imagem, mas tão somente a demonstração
que as alegações suscitadas em contestação não afastavam a procedência da
![ii1tTii

Com efeito, está absolutamente equivocado o juízo a quo ao dispor
que os apelados não teriam responsabilidade pelo uso Indevido da imagem da
apelante na página oficial de sua campanha eleitoral simplesmente porque o
Facebook informou ter sido a página criada pelo Sr. Sandro Nóbrega, morador da
cidade de Santa RitaIPB, cidade na qual o primeiro apelado foi eleito Prefeito.
Na realidade, a análise detida dos fatos revela uma manobra clara
dos apelados e a ligação direta do criador da página com os apelados.
De acordo com o partido apelado, depois de eleito, o primeiro
apelado foi cassado do cargo de Prefeito de Santa Rita em 2013, tendo sido
reconduzido ao cargo em dezembro de 2014, e durante este período, o Sr. Sandro
Nóbrega foi nomeado Secretário Municipal de Comunicação Institucional do
Município de Santa Rita/PB.

/
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A partir deste fato conclui-se que, além de estar inserido no meio
político, o Sr. Sandro atua na área de comunicação, tanto é assim que foi designado
1PML 5P9OQ ELTO

pela campanha dos apelados para criar a página oficial da campanha na rede
Fk

sociaL
Apesar disso, com base em postagens exibidas atualmente na
página do referido Sr. Sandro, alegou o segundo apelado que haveria animosidade
ele e o candidato e, por esse motivo a página da campanha seria falsa e teria sido
criada para "causar danos e prejuízos ao corréu Reginaldo Pereira da Costa, e ao
partido", o que afastaria "qualquer conduta ilícita, culpa, nexo de causalidade da
conduta do partido requerido".
Tal alegação, contudo, é absurda e não se sustenta.
Isso porque, como se infere da página na qua' a fotografia da
apelante foi utilizada indevidamente, esta foi criada para angariar votos em favor
dos apelados e nela foram veiculadas inúmeras pro andps promovendo o então
candidap. Basta analisar as fis. 35/39 para constatar que não sã a fotografia da
apelante, mas muitas outras postagens foram feitas em favor dos apelados.
Além disso, como aqui se demonstrou, todos os vídeos da
campanha veiculados na rede de computadores convidam o eleitor o curtir a
referida página virtual.

40.

É evidente que, na época dos fatos, não havia a alegada

animosidade entre o primeiro apelado e o Sr. Sandro Nóbrega, conforme facilmente
se verifica nas publicações contidas na página virtual.

1
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O uso indevido da imagem da apelante foi feito, como comprova a
ata notarial juntada às fis. 34 dos autos, em 11/09/2012, muito antes, portanto, da
cassação do primeiro apelado ao cargo de Prefeito de Santa Rita/PA,

/

1F4k
1Øc.IL)

da /

nomeação do Sr. Sandro Nóbrega ao cargo de Secretário Municip de
Comunicação Institucional de tal Município.
Não se sabe ao certo se o Sr. Sandro e o primeiro apelado
tomaram-se desafetos de fato posteriormente à utilização da imagem ou, ao que
tudo indica, se se trata de ação orquestrada entre aliados políticos para fazer crer
que seriam inimigos com o intuito de afastar a obrigação de indenizar aqui
perseguida.
A corroborar que, na verdade, o primeiro apelado e o criador da
página são aliados, vale relembrar que, mesmo sem ter havido qualquer decisão
que determinasse a exclusão da página em que a foto da apelante foi postada, num
passe de mágica, a mesma foi removida após a citação dos apelados (ata notarial
juntada àsfls. 1161117).
Ora, como o desafeto do primeiro apelado teria tido ciência da
existência da presente demanda?! Ê óbvio que o mesmo foi avisado para que
excluisse o link da rede de computadores.
Não restam dúvidas que, á época do ilícito, a propaganda foi criada
por adepto á campanha dos apelados, o que, nos termos do art. 241 do Código
Eleitoral gera obrigação de indenizar do candidato e seu partido, verbis:

'Art. 241 - Toda propaganda eleitoral será realizada sob a
responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se lhes
solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e
adentos."
De igual forma, o art. 57-B da lei 9.504/97, ao tratar
especificadamente da propaganda veiculada na internet, permite a realização de
propagandas por iniciativa de qualquer pessoa natural, que o faz certamente para
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fins de divulgação do candidato, que indubitavelmente se beneficia com a
propaganda.
Diante disso, os candidatos devem responder por
propagandas veiculadas em prol da candidatura lançada, em solidariedade com o
partido, a teor do art, 241 do Cód. Eleitoral. Nesse contexto, vale conferir
novamente os ensinamentos de Marcos Ramayana:

"A tormentosa questão da responsabilidade de candidatos pela
distribuição de folhetos apócrifos de propaganda política
eleitoral irregular, em regra, deflul da circunstância de que
tinham cabal conhecimento dos fatos, tanto que costumam
acompanhar pessoalmente a distribuição do material,
especialmente em cidades do interior. Deve-se analisar que o
candidato pretende sempre obter vantagem na campanha
eleitoral, até porque no próprio dia da eleição os cabos eleitorais
são previamente instruidos para distribuir o maior numero possível
de folhetos nas ruas e logradouros públicos, visando o beneficio do
voto." 1 .

.

Verifica-se, portanto. aue o conteúdo oode ser aerado oelo
candidato ou qualquer pessoa natural, conforme previsão legal
( ... ). Assim, embora seja livre a manifestação dopensamento

,

por criticas, alusões e opiniões, especialmente pela rede
mundial de computadores, não se pode olvidar das sanções
penais, eleitorais e cíveis (dano moral eleitoral) em razão da
prática abusiva e ilícita que poderá ser maneiada por cabos
eleitorais, candidatos, partidos políticos e terceiros."2
Verifica-se, pois, o claro equívoco da sentença apelada, eis que os
candidatos são responsáveis por todas as propagandas eleitorais, eis que se
presume o prévio conhecimento das que lhe trazem vantagem, como no caso
destes autos.

'Código Eleitoral Comentado, Marcos Ramayana, Ed. Roma Victor, 2005, 2a edição, pg 360.
2Ramayana, Marcos. Comentários sobre a Reforma Eleitoral. Editora Impetrus. 2010- Pág. 54.
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Ademais, ao contrário do que decidiu o juízo a quo, não há dúvidas
de que a imagem da famosa fazendo propaganda em prol dos apelados circulou na /
rede de computadores em benefício da campanha.

11*L

T3M.
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Portanto, ainda que a responsabilidade não
veiculação em si, esta advém da divulgação por adeptos da campanha, certamente
orquestrados e cooptados pelos apelados, ante a falha na fiscalização pelo
candidato e pelo partido.
Vejamos que este é o entendimento jurisprudencial no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, conforme trecho de relatona da Exma. Mm. Nanci
Andrighi em caso similar ao presente:

(...) E, de fato, aquele que se sentir ofendido pela propaganda
eleitoral poderá demandar na Justiça Comum a reparação
pelos danos sofridos, sendo que responderá por esses o
ofensor e, solidariamente, o seu partido.

Anota Pinto Ferreira em seu "Código Eleitoral Comentado', Ed.
Saraiva,São Paulo, 1991, 3a ed., p. 260 que: "O ofendido por
calúnia, difamação ou Injúria, sem prejuízo e
independentemente da ação penal competente, poderá
demandar, no juízo cível, a reparação do dano moral
respondendo por este o ofensor e, solidariamente, o partido
político deste, quando responsável por acão QU omissão, e
auem auer que, favorecido pelo crime, haja de qualquer modo
ntrlbuído para ele."

É o próprio art. 241 do Código Eleitoral, tido por violado, gue
institui a resoonsablildade solidária entre os partidos políticos
e seus candidatos oelos excessos oraticados na divulaacão da
propaganda eleitoral ( ... )" (Recurso Especial n° 663.887 - GO
(2004/0074090-9) Relatora : Ministra Nancy Andrighi)
Corroborando o que aqui se alega e, ao contrário do que dispôs a
sentença apelada, a jurisprudência inclui no âmbito de responsabilização dos
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partidos e dos candidatos a propaganda irregular produzidas por terceiros em prol
da campanha, já que o ari 241 do Cód. Eleitoral abrange também osatos
praticados pelos adeptos à campanha eleitoral:
«RECURSO ELEITORAL( ... ) RESPONSABILIDADE SOLIDA=
DOS PARTIDOS E COLIGACÕES PELA PROPAGANDA
ELEITORAL REALIZADA POR ADEPTOS. AUSÊNCIA DE
LIMITAÇÃO À LIVRE MANIFESTAÇÂO DO PENSAMENTO.

.

A coligação ou partido a que pertence o candidato ou adepto
que cometeu excesso em propaganda eleitoral possui
legitimidade passiva pois o art. 241 do Código Eleitoral lhes
imputa responsabilidade solidária.
Ausência de prova pré-constituída para interposição de
representação não enseja falta de pressuposto de constituicão e
desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que é
permitida a produção de prova durante a instrução.
A não realização de audiência não caracteriza ofensa ao principio
da ampla defesa uma vez que o representado deve indicar os meios
de prova que pretende produzir na defesa, não sendo suficiente o
mero protesto por provas.
Descumprimento de sentença judicial transitada em julgado,
direta e individualizada caracteriza o crime de desobediência.
Partidos políticos e coligações são responsáveis,
solidariamente, pela propaganda eleitoral praticada pelos seus
adeptos sendo irrelevante a araumentacão de não autorizacão
da conduta praticada yeIo simpatizante, de acordo com o artigo
241 do Código Eleitoral. (...) (Tribunal Regional Eleitoral. RE 5414,
Rei. Des. Elizabeth Maria da Silva, j. 25.05.2009)

"Propaganda eleitoral irregular. Placas. Comitê de candidato. Bem
particular. Retirada.
A retirada de propaganda em bem particular, que ultrapassa a
dimensão de 4m2, não afasta a aplicação da multa e não enseja a
perda superveniente do interesse de agir do autor da
representação.
Conforme jurisprudência consolidada no Tribunal, as regras
atinentes à propaganda eleitoral aplicam-se aos comitês de
partidos, coligações e candidatos.
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A permissão estabelecida no art. 244 L do Código Eleitoral - no
que se refere à designação do nome do partido em sua sede ou
dependência - não pode ser invocada para afastar
contidas na Lei n° 9.504/97.
Nos termos do art. 241 do Código Eleitoral, os paridoa
politicos respondem solida riamente pelos excessospraticados
por seus candidatos e adeptos no que tanqe à propaganda
eleitoraL regra que obietiva assegurar o cumprimento da
legislação eleitoral obrigando as agremiações a fiscalizar seus
candidatos e filiados.
Agravo regimental não provido. (Tribunal Superior Eleitoral.
Processo n° 3854-47.2010.6.00.0000. ReI. Mm. Arnaldo Versiani
Leite Soares,j. 22.02.2011)

UELEIÇÕES 2010 - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA
IRREGULAR EM MURO DE PROPRIEDADE PARTICULAR INTERESSE DE AGIR DO MPE - RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA AGREMIAÇÃO - REPRESENTAÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.
O ajuizamento da Representação após o pleito eleitoral não
retira o interesse de agir do Ministério Público Eleitoral se se trata
de propaganda veiculada antes das eleições, conforme
entendimento pacífico deste Tribunal.
Somente é possível candidatar-se por um partido político, de
modo que a agremiação também tem responsabilidade pela
propaganda irregular. Inteligência do art. 241 do Código
Eleitoral.
Segundo o TSEI as pinturas em muro de bens particulares, uma
ao lado da outra, acima do limite de 4m2, equivale a propaganda em
outdoor, expressamente vedada pelo § 811 do art. 37 da Lei 9.504/97
(Ac. 11670/101 Ac. 10148/09).
Rejeitaram-se as preliminares e julgou-se procedente a
Representação." (RPLEI 426243 DF Relator(a): JOSAPHÀ
FRANCISCO DOS SANTOS Julgamento: 06/06/2011 Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico do TRE-DF, Tomo 112, Data
14/06/2011, Página 3/4)
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Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, não restam
dúvidas de que os apelados são responsáveis pela violação de imagem da
apelante, eis que, se não determinaram a criação da página oficial d sua
/328
campanha e da propaganda que contém a fotografia da atriz, são os +Cosd/
beneficiários das mesmas e omitiram-se quanto à fiscalização da propaganda feita
por adepto, cabo eleitoral, aliado ou qualquer outra denominação que se dê ao Sr.
Sandro Nóbrega à época dos fatos.

o

III. b) Violação de imagem. Danos morais inequívocos.

Demonstrada a responsabilidade dos apelados pelo ato ilícito, não
restam dúvidas quanto à configuração dos danos em desfavor da apelante.
No caso dos autos, a apelante sequer conhece o primeiro apelado e
nunca teve intenção de apoiar sua candidatura. Assim, a associação de sua
imagem a um apoio político inexistente e indesejável violou de forma grave sua
imagem, reputação e respeitabilidade.
Ademais, considerando que a página na rede social foi utilizada

S

como estratégia para atingir a eleição ao cargo de Prefeito, inequívoco é o caráter
econômico da veiculação indevida de imagem, que deve ser analisada de forma
ampla, conforme entendimento do E. STJ3. Em caso idêntico ao presente, o TJ/RJ
assim já decidiu, vejamos:
"AÇÃO INDENIZATÕRIA - USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM
- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - FIXAÇÃO PRINCÍPIOS DA
3 "DIREITO CML USO DE IMAGEM NÂQ AUTORIZADO. FINALIDADE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DANO
MORAL. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA, INOCORRÉNCIA. ( ... )

2.Por outro lado. os "fins comerciais" colimados com a publicação devem ser analisados de forma
amola, descabendo perguirir se o veículo pubiicitáiio em si era ou não lucrativo. Desde que a publicação
1~re, direta ou indiretamente, a esb téqia comercial ou publicitária da empresa, é de se presumir a
existência de vantagem comercial, ainda que indireta, sendo desimportante o fato de a revista ser
distribuídp de forma graciosa. ( ... )
4. Recurso especial não conhecido. (Resp REsp 711644 / SP, da Quarta Turma. Rei. Mm. Luis Felipe Salomão.
DJe 03/08/2010)
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RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE A divulgação de foto
de pessoa em material de divulgação de campanha eleitoral
conflaura uso indevido de imaaem. devendo o resnonel
a

ME
9

orientar pelos princípios da razoabílidade e proporcionalidade,
assim compreendidos na sua extensão e gravidade. Recurso a
que se nega seguimento, na forma do artigo 557, caput, do Código
de Processo CiviL" (0382585-53.2008.8.190001- APELACAO DES.
JOSE GERALDO ANTONIO - Julgamento: 20/09/2011 - SETIMA
CAMARA CIVEL).

Nesse passo, tem-se que a configuração dos danos ao lesado na
hipótese dos autos decorre da própria conduta, isto é, independentemente da prova
do dano ou do beneficio auferido pelo candidato e o partido.
Em casos análogos ao presente, é este o entendimento adotado
pelos Tribunais, que ratificam o que aqui se defende, verbis:
"APELAÇÃO CiVEL. RESPONSABILiDADE CIVIL. REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGEM EM
PROPAGANDA POLÍTICA. 1. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO CANDIDATO. A análise da legitimidade passiva do
candidato no caso em tela passa pela verificação do mérito. Assim,
estabelecido pelo Código Eleitoral, nos arts. 241 e 243, a
solidariedade entre o partido político e o candidato no que
concerne aos danos morais decorrentes de propaganda
política irregular, não se discute a legitimidade pasgiva do
candidato. 2. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. A leI tutela o
direito à imagem, ainda mais quando usada com fins
publicitários, ou propaganda poiltica, exigindo prévio
assentimento do seu titular. A oublicacão sem orévia
autorização, por si só tipifica dano à imagem, tornando devida
a indenização por dano moral. Inteligência do artigo 50 inciso X da
Constituição Federal. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO
DESPROVIDA." (Apelação Civel N° 700394047101 Nona Câmara
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Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini
Bemardi, Julgado em 27/04/2011) (g.n.)
EL

"RESPONSABILIDADE CIVIL.
RESPONSABILIDADE
CANDIDATO,

USO DE IMAGEM

SOLIDÁRIA.

PARTIDO

w~
EM

POLÍTICO

E

DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM.

CRITÉRIOS PARA SUA FIXAÇÃO. A utilização de imagem de
uma pessoa em propaganda política depende, em regra, de
prévia autorização, uma vez que o direito à intimidade é direito
fundamental garantido pela Carta Maior. Em que pese não seja
razoável exigir a guarda de imagens capturadas por acentuado
lapso temporal, o mesmo não se pode se dizer da autorização
pertinente ao uso de imagem, que deve ser mantida segura, por
período mais dilatado. Hipótese em que a defesa alega que a
autorização constava na própria gravação, razão pela qual não mais
a teria. Risco assumido pelos apelados ao não optarem em reduzir
a termo a autorização, alegadamente dada pelo demandante.
ausência de tal autorização acarreta o reconhecimento de
prática de conduta ilícita. Outrossim, consoante dispõe o art.
241 do Código Eleitoral, e a jurisprudência do TSE e do STJ, os
candidatos e os partidos políticos respondem solidariamente
pelos danos causados em decorrência da campanha política.
Segundo a interpretaào dada pelo STF ao inc. X do art. 50 da
Constituição Federal, o uso não-autorizado da imagem do
Indivíduo, com ou sem finalidade econômica, gera, por si sôde
regra, dano moral, o que se verifica no caso em tela. Na
mensuração do dano, não havendo no sistema brasileiro
critérios fixos e objetivos para tanto, mister que o luiz
considere aspectos subjetivos dos envolvidos. Assim,
características como a condição sociaLa cultural, a condição
financeira, bem como o abalo psíquico suportado, hão de ser
ponderadas para a adequada e justa quantificação da cifra
reparatório-pedaqóqica. Dessarte, cotejando-se os elementos
supra indicados, é de ser mantido o quantum fixado relativamente à
indenização pelo dano moral experimentado. DESPROVERAM O
APELO DO CO-APELADO VALDIR CAETANO DA SILVA. DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR." (Apelação Cível
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N° 70024050551, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 14/05/2008) (g.n.)
1i.*i trR
31
59.

O mesmo posicionamento é verificado no âmbito do Eg. STJ:
"Processual civil e civil. Ação de indenização. Danos morais.
Campanha eleitoral. Publicação não autorizada de fotografia
em "outdoor". Cerceamento de defesa. Inocorrência. Assistência
judiciária gratuita. Alcance. Legitimidade passiva do candidato a
cargo eletivo. Ocorrência do dano moral. Alegação de ofensa a
dispositivo constitucional. Dissídio ju risprudencial não comprovado.
(...) - O candidato a cargo eletivo e o partido politico respondem
sohdaramente pe'os excessos praticados na divulgação da
propaganda eleitoral.
- Hipôtese em que a apelante, inconformada com a associação de
sua imagem de pessoa carente e doente renal á campanha de
candidato a cargo eletivo, ajuizou ação de indenização por danos
morais e materiais, decorrentes da utilização de sua fotografia em
"outdoor" de campanha eleitoral, sem prévia autorização ou
contraprestação, apenas em face dos candidatos." ( ... ) (Resp
663.887, da Terceira Turma. Rei. Mm. Nancy Andrighi. DJe
01.02.2006) (g.n.)

49
Em caso exatamente idêntico ao presente, a 44 Vara Civel julgou
procedente o pedido da apelante e a sentença transitou em julgado, conforme cÓpia
defis. 194/196.
Não restam dúvidas, por conseguinte, quanto à necessidade de se
dar provimento ao presente recurso, condenando-se os apelados ao pagamento de
indenização por danos morais em favor da apelante.

lll.c) Responsabilidade do segundo apelado

MARLAN MARIN}IOJR.
ADVOGADOS

Por fim, uma vez demonstrada sohdariedade entre os apelados em

1

relação à indenização aqui perseguida, cumpre destacar que não se sustenta a tese
do segundo apelado no sentido de que seria parte ilegítima para figurar ri polo
passivo da presente ação. Conforme alegado nos autos, o primeiro apelado e taria
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filiado à Comissão Provisória do Município de Santa Rita - PB, órgão interno, que
inclusive já foi extinto, e não ao partido nacional.
Ocorre que a estruturação interna dos partidos não é apta a
subdividir a entidade em órgãos com personalidades jurídicas distintas, eis que
apenas fracionam a sua atuação política em âmbito regional e municipal. Assim, a
personalidade judiciária de cada órgão interno é reconhecida somente perante a
justiça eleitoral, conforme disposto no art. 11 da lei 9.906I95.
Dessa forma, em relações civis com terceiros, o partido deve
responder enquanto pessoa jurídica de caráter nacional, conforme se verifica no
seguinte trecho do acórdão proferido pela terceira turma do STJ:

"A personalidade jurídica do partido político é adquirida na forma da
lei civil (Lei ri0 9.906/95, art. 70). A lei n° 9.096, de 1995, assegura
ao partido politico autonomia para definir a estrutura interna,
organização e funcionamento (art.3°). A ação deste tem caráter
nacional e é exercida de acordo com o seu estatuto e programa,
sem subordinação a entidades ou governos estrangeiros (art. 50).
Sejam quais forem, os órgãos internos constituem a própria
pesso&jurídica sob a forma de uma fração (Santi Romano,
Fragmentos de um Diccionario Juridico, EJEA, Buenos Aires, 1964,
p. 289). Excepcionalmente, e perante a Justiça Eleitoral, esses
órqãos internos tômpersonalidade judiciária. "Os delegados
credenciados peloórgão de direção nacional" - está dito no
parágrafo único doart. 11 - "representam o partido perante
' Art 11. O partido com registro no Tribunal Superior Eleitoral pode credenciar, respectivamente: 1 delegados perante o Juiz Eleitoral;tl - delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral:lll - delegados
perante o Tribunal Superior EleitoralParágrfo único. Os delegados credenciados pelo órgão de
direção nacional representam o partido perante quaisquer Tribunais ou Juizes Eleitorais; os
credenciados pelos órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Reqional Eleitoral e os Juizes
Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federal ou Território Federal; e os credenciados pelo
órgão municipal, rerante o Juiz Eleitoral da respectiva jur,sdiçãg
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quaisquer Tribunais ou Juizes Eleitorais; os credenciados pelos
órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Eleitoral e
/
os Juizes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito Federf733
Território Federal; e os credenciados pelo órgão municipal, prante
Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição ". Todavia, nas re!es
civis com terceiros, responde o partido político enquanto
pessoa jurídica, independentemente de sua organização
interna. Portanto, o tribunal a quo não contrariou o art. 3° nem
art. 50 da Lei n° 9.096, de 1995, porque o estatuto de uma
pessoa jurídica não pode dispor sobre as relações de
seusórgãos com terceiros; ela responde perante os terceiros,
atribuindo, mais tarde, se for o caso, internamente, a
responsabilidade a um de seus órgãos." (REsp 872.01 9/MG, Rei.
Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJE 26/03/2008).(g.n.)

Assim, o art. 17 da Constituição Federal, ainda que confira
autonomia ao partido poiltico para definir a sua organização interna, não abre a
possibilidade do mesmo, como entidade nacional, se eximir de suas
responsabilidades e obrigações.
É neste sentido o julgado abaixo, de relataria do Eminente Ministro
Massami Uyeda:

"RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EMBARGOS DE
TfRCEIRO OPOSTOS PELO DIRETÓRIO NACIONAL DO
PARTIDO POLÍTICO - ART. 30 DA LEI N. 9.096/95 - AUTONOMIA
INTERNA PARA DEFINIR A ESTRUTURA, ORGANIZACÃO E
FUNCIONAMENTO QUE NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO
PARTIDO PELA DÍVIDA CONTRAíDA PELO DIRETÓRIO
MUNICIPAL - ART. 28, 30. DA LEI N. 9.096/95 - PENHORA
INCIDENTE NA CONTA BANCÁRIA DO PARTIDO QUE NÃO SE
CONFUNDE COM A PUNIÇÃO DE SUSPENSÃO DAS COTAS DO
FUNDO PARTIDÁRIO - NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO'3 (Recurso Especial
N° 1.189.955 - SP (201010067235-2) Relator: Ministro Massami
Uyeda. Data da Publicação: 23109/201 0) (gn.).
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A seguir, veja-se que também o TJ/RJ, seguindo o entend

STJ, afasta a tese de ilegitimidade do segundo apelado, verbis:

"APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
PROPAGANDA DE PARTIDO POLÍTICO VINCULADA À IMAGEM
DA PREFEITA E AO SÍMBOLO DO HOSPITAL PÚBLICO
MUNICIPAL E VEICULADA GRATUITAMENTE EM OUTDOORS
EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DO PRESTIGIO DO CHEFE DO
EXECUTIVO MUNICIPAL PRESIDENTE DO DIRETÓRIO
NACIONAL. SENTENCA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO
AUTOR. Agravo retido do 1° réu. Rejeicão da preliminar de
Ilegitimidade passiva do Partido Político PSB
Diretório
Nacional. Ausência de personalidade jurídica de seus órgãos
internos, dentre os quais se encontram os diretórios estaduais
e municipais. Sistemática da Lei 9096195. Precedente do STJ.
Sentença reformada. Recurso pa rcialmente provido. (Processo:
0003809-72.2006.8.19.0037. Apelação/Reexame Necessário Des,
Marco Aurélio Bezerra De Meio - Julgamento: 16/04/2013 - Decima
Sexta Camara Cível.) (g.n.)

Diante disso, não há dúvidas quanto à responsabilidade do segundo
pelos danos causados à apelante, nos termos do art. 241 do Cód. Eleitoral, sendo
certo que a personalidade jurídica dos partidos é de caráter nacional, podendo ser
internamente fracionada somente perante a Justiça Eleitoral.
Pelo exposto, confia a apelante em que o presente recurso será
provido para julgar procedentes os pedidos.

IV. SUBSIDIARIAMENTE: DA NECESSÁRIA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
S UCUMBÉNCIA
A apelante tem plena convicção de que esta E. Càmara dará
provimento ao presente recurso, julgando procedentes os pedidos iniciais,
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invertendo, portanto, o ônus da sucumbência. Contudo, caso assim não se entenda,
o que se apenas admite em atenção ao princípio da eventualidade, deve-se
11PÀkt
observar que o percentual fixado a título de honorários não se mostra razoáveli
A sentença recorrida condenou a apelante ao pagament
honorários advocatícios no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Cumpre salientar, contudo, que a causa não é de grande
complexidade, que exija uma longa e detida análise, dando ensejo a uma
condenação no montante em que foi fixada.
A fixação da verba honorária, quando não houver valor de
condenação, deve atender ao comando do § 40 do art. 20 do Código de Processo
Civil. A verba deve ser fixada pelo magistrado de forma equitativa, tendo em vista a
complexidade da causa posto em apreço, o trabalho desenvolvido pelo advogado
na demanda, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza, a importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço.
Verifica-se que, ao longo do trâmite processual, não se observou
um extraordinário labor por parte dos advogados dos apelados, seja em relação à
matéria de fundo, seja em relação à marcha processual.
Ora, compulsando os autos, nota-se que o patrono do primeiro
apelado apresentou apenas a contestação e a exceção de incompetência que fora
rejeitada pelo juízo e nada mais. Nenhuma outra petição foi elaborada até a
prolaçâo da sentença.
Quanto ao segundo apelado, o primeiro patrono apresentou a
contestação e uma manifestação sobre a réplica e, após a juntada de nova
procuração, o segundo patrono apenas manifestou-se sobre a resposta do
Facebook.

M

MARLAN MARIN!O JR.
ADVOGADOS

Além da tímida atuação nos autos, fato é que se trata, no caso
concreto, de uma ação indenizatória, cuja natureza não apresenta qualquer
L
complexidade.

73E3mTOPx
6

.

Assim,

tem-se que a fixação dos honorários de sucumbênci

atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Desse modo, em caráter subsidiário, faz-se necessária a redução
do valor arbitrado a título de honorários de sucumbência.
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V. PEDIDOS
Diante de todo o exposto, confia a apelante em que essa E Câmara
dará provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade dos apelados e
julgar procedentes os pedidos, invertendo-se os ônus da sucumbência.
Caso assim não se entenda, o que apenas se admite para
argumentar e em atenção ao princípio da eventualidade, requer-se seja reduzido o
montante arbitrado a título de honorários de sucumbência.

Ê o que se requer.
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 2015.

e 'raes Madnho~Zr:)
OAB/RJ 64.216

OAB/RJ 118.924

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
4.

Número da
NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO -NFS-e

Data e Hora da Emissão:

10/11/2015 12:3120

Número do RPS:

Competência:

10/11/2015

12

Código de Verificação:

N1da NFS-e substituida:

Local da Prestação:

196186245
SAO JOSE

j

1"

Dados do Prestador de Serviços
Razóo Social/Nome:
CNPJ/CPF:

Endereço e Cep:

1

rERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS

02.851.136/0001-30

Inscrição Municipal:

37

1119510

Município:

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

AV ROMEU STRAZZI 2104 - WALK(RIA - JD. CEP: 15085-520

Complemento:

Telefone:

(17)3222.7371

e-mail:

FERNANDA CAPRIO©HOTMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços
Razão Social/Nome:

'ARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP

CNPJ/CPF:

32.095.101/0001-80

Enrfr---o e CEP:

R SANTO ANDRÉ 534- EUROPA - JD. CEP: 1 5014-490

lnscnção Municipal:

ilento:

Telefone:

3030030

Município:

(17)3226-5460

SAO JOSE DO RIO PRETO

e-mail:

UF:

FISCAL@ITAMARATYONLINE.COM.BR

Discriminação dos Serviços
'restação de serviços de advocacia
dvogada. Fernanda Cristina Caprio OAB/SP 148.931
'rocesso 6023090-98.201 5.8.13.0024 - 7a Vara Cível da Comarca de Belo Hcrizonte/MG

Código do Serviço 1 Atividade
17.14 / 17.14.01 - Sociedade de Profissionais - Advocaca

Detalhamento Especifico da Construção Civil
Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais
PIS:

18,15

COFINS:

Detaiamento de Valores - Prestador dos Serviços
Valor dos Serviços

R$:

Desconto Incondicionado:

83,75

IR(R$):

41,88

INSS(R$):

CSLL(R$):

Outras Retenções

2.791.69

Natureza Operação

171,69

1-Tributação no município

Cálculo do ISSQN devido no Município

1

Valor dos Serviços R$

Regime Especial Tnbutação

Desconto Incondicionado:

Retenções Federais.

3-Sociedade de Profissionais

(=) Base de Cálculo

Valor ISSQN Retido:

Opção Simples Nacional

(x) Aliquota

2-Não

ISS a reter.

%

Incentivador Cultural
2-Não

TOTAL DA NFS-e R$:

() Valor do ISS

R$:

2.620,00

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.
Avisos

2.791,69

Deduções permitidas em Lei

Desconto Condicionado:

Outras Retenções:

27,92

171,69

SP

FERNANDA CAPRIO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCACIA CONTENCIOSA
Pelo presente instrumento, de um lado, PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSIA
DIRETÓRIO NACIONAL, com sede administrativa na Rua Santo André, 534. Jardim Europa
15-014-490 São José do Rio Preto/SP, inscrito no CNPJ/MF 32095101/0001-80, neste ato
representado por seu Presidente da Executiva Nacional OVASCO ROMA ALTIMARI RESENDE,
brasileiro, casado. engenheiro, portador do RG 9959998-3, aqui designado simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado, FERNANDA CAPRIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, com sede na
Avenida Romeu Strazzi, 2104, Jardim Walkyria, CEP 15085-520. São José do Rio Preto/SP,
CEP15085-520, inscrita no CNPJ/MF 02.851.136/0001-30, neste ato representada por sua SóciaAdministradora FERNANDA CRISTINA CAPRIO, brasileira, advogada ins'nta na OAB/SP 148.931.
aqui designada simplesmente CONTRATADA. têm entre si justo e acertado celebrar o presente
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA CONTENCIOSA, que se regerá
mediante as seguintes cláusulas:

DO OBJETO
1.1 O presente Contrato consiste na prestação de serviços técnicos especializados de advocacia
contenciosa para preservação e defesa de direitos e interesses da CONTRATANTE, em
específico, para acompanhar a tramitação judicial, em conjunto com outros advogados indicados
pelo CONTRATANTE, e praticar todos os atos processuais para defesa de seus interesses nos
autos do processo 6023090-98.2015.8.13.0024, que tramita perante a 71Vara Cível d3
Comarca de Belo Horizonte/MG, movido por Antonio Torres Goncalves, Maria Luisa de
Oliveira Resende e Alexandre Rocha Valadares contra o CONTRATANTE:
DA VIGÊNCIA E RESCISÃO DO CONTRATO
. 2.1. O presente Contrato vigorará por prazo indeterminado, iniciando-se a partir da data da ratificação
deste contrato, facultando-se às partes o direito de proceder a sua rescisão em qualquer tempo,
sem qualquer ônus, mediante prévio aviso escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
2.2. Cumpre à CONTRATADA em caso rescisão do Contrato:
dar boa e regular continuidade aos processos entregues ao seu patrocínio, até indicação e
efetivo substabelecimento das causas, o que não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias;
devolver todos os documentos referentes aos casos sob seu acompanhamento:
apresentar relatório de andamentos de todos os casos em seu poder,
renunciar ao mandato outorgado ou substabelecer ao advogado indicado pela
CONTRATANTE.
fornecer quitação escrita das obrigações mútuas:
2.3 Cumpre ao CONTRATANTE em caso rescisão do Contrato:
pagar honorários pendentes, bem como despesas havidas pela CONTRATADA até entrega
formal dos casos em andamento,
reembolsar todas as despesas, custas, taxas e emolumentos pendentes:
séo jose do rio preto / sp aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085520, so José do rio preto/SP

(338

FERNANDA CAPRIO
informar todos os dados do novo patrono em caso substabelecimento (nome completo.
i ii
estado civiL documentos, registro na OAB, endereços. telefones), dentro do prazo 1tie
30 1
(trinta) dias,
fornecer quitação escrita das oorigaçôes mútuas.

DA REMUNERAÇÃO E DO PAGAMENTO
3.1. Pela execução dos serviços específicos ora contratados, o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total de R$2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte reais), mediante
emissão da respectiva nota fiscal, vencível até em 10(1112015.
32. Fica estabelecido que em caso de atraso de pagamento dos honorários ajustados. serão
cobrados juros na razão de 1% (um por cento) ao mês. Caso a mora"eja superior a 30 (trinta)
dias, ficará este contrato rescindido de pleno direito, independente de qualquer medida judicial
ou extrajudicial, considerando-se vencidas as demais obrigações vincendas, que serão exigidas
de imediato.
33

Custas processuais, taxas e emolumentos oficiais decorrentes de atos praticados perante órgãos
públicos ou privados, de caráter judicial ou extrajudicial, serão pagas integralmente pelo

CONTRATANTE antes da prática dos respectivos atos, mediante apresentação das guias
devidamente preenchidas pela CONTRATADA:
3.4. Todas as despesas decorrentes da execução dos atos, como cópias, correio, combustível,
pedágio. hospedagem, serão integralmente reembolsadas pelo CONTRATANTE, mediante,
mediante apresentação de relatórios discriminados e recibos respectivos pela CONTRATADA. .

3.5. A CONTRATADA faz jus à verba de sucumbéncia porventura fixada judicialmente e devida pela
parte contrária, cabendo-lhe promover autonomamente e às suas expensas as medidas
eventualmente necessárias para seu recebimento

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
4 1 A CONTRATADA executará os serviços objeto deste Contrato com a mais estrita observância
dos padrões, normas e especificações definidas pela legislação vigente, bem como as do

CONTRATANTE, o qual reserva-se ao direito de avaliar, periodicamente, a qualidade dos
serviços contratados, conforme seguintes critérios:
qualidade técnica:
cumprimento dos prazos
agilidade no atendimento das solicitações,
especialização.

4.2 A CONTRATADA manterá arquivo físico e eletrônico dos processos, com andamentos, custas,
peças processuais, a serem apresentadas ao CONTRATANTE sempre que solicitado.

4 3 A CONTRATADA procederá o acompanhamento preventivo dos processos junto às varas
competentes.

(H)
são josé do rio preto / sp aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, são José do ro preto/SP

OR RWML
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4 4 A CONTRATADA comunicará ao CONTRATANTE toda e qualquer alterações leç
normas procedimentais da justiça ou õrgãos administrativos locais, que afetem o anda
processos sob seu patrocínio.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
5.1 Sem prejuízo da independência profissional da CONTRATADA, e observada a natureza
jurídico/administrativa do contrato, os serviços serão prestados com observância das diretrizes
gerais traçadas e fornecidas pelo CONTRATANTE, através de seus prepostos.
5.2 Os serviços serão prestados pela CONTRATADA ao CONTRATANTE por sua sóciaadministradora, Dra. Fernanda Cristina Caprio, OAB/SP 148.931. podendo substabelecer.
caso seja necessário ao bom deslinde da prestação de serviços
5 3 A CONTRATADA somente poderá substabelecer a procuração outorgada pelo CONTRATANTE
para execução de ato processual ou administrativo com autorização do CONTRATANTE.
5.4 Para prestação dos serviços objeto deste Contrato. o CONTRATANTE outorgará à

CONTRATADA o competente instrumento de mandato ou providenciará o substabelecimento,
bem como a respectiva documentação de cada demanda que lhe for confiada.
5,5 É obrigação do CONTRATANTE fornecer à CONTRATADA todos os subsídios necessários ao
desempenho das atividades ora pactuadas, disponibilizando informações e documentos
necessários à realização do serviço, bem como primando pela precisão e veracidade dos
mesmos.
5.6 Tratando-se de serviços que exigem o cumprimento de prazos fatais, o CONTRATANTE devera.
disponibilizar informações ou documentos solicitados pela CONTRATADA imediatamente.
5.7 Constatando a CONTRATADA que as informações ou documentos transmitidos que lhe foram
entregues contém qualquer equivoco, deverá informar o fato imediatamente o CONTRATANTE
para correção e/ou substituição dos documentos/informações.
. 5.8 É vedado à CONTRATADA a formalização de acordos ou composições com a parte contrária,
em especial àqueles que implicarem em transigência de valores ou dilação de prazos de
cumprimento de obrigações, exceto com autorização expressa do CONTRATANTE.

5.9 A CONTRATADA deverá atuar com zelo e diligência, e praticar todas as medidas necessárias,
segundo as melhores técnicas jurídico-processuais, para preservação dos interesses e direitos da

CONTRATANTE no âmbito de todas as instâncias jurídicas judiciais e extrajudiciais.
5 lOA CONTRATADA responde perante o CONTRATANTE pela qualidade dos serviços prestados,
podendo ser responsabilizada por eventuais prejuízos causados por estes. exceto se as
conseqüências se basearem em informações ou documentos imprecisos. inidôneos ou
incompletos apresentados pelo CONTRATANTE.

5.11 A CONTRATADA cumprirá todos os prazos estabelecidos em lei para a prestação dos serviços
de advocacia, podendo ser responsabilizada por prejuízos decorrentes da inobservância dos
mesmos exceto se o CONTRATANTE não cumprir os prazos assinalados para fornecimento de
informações e documentos.

cT
são josé do rio preto / sp - aveida romeu strazzi, 2104, cep 15085-520, são José do rio preto/SP
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5.12A CONTRATADA responderá pelos prejuízos que advirem em razão da conduta incompatível
com a defesa dos interesses do CONTRATANTE, especialmente se decorrentes de neglig

ELEITO

imprudência e/ou imperícia.
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5.13A CONTRATADA fica senta de responsabilidade civil, profissional, administrativa ou criminal
pela extinção ou insucesso de processos/atos administrativos caso o CONTRATANTE:
se recuse ou deixe de providenciar ou adiantar os valores referente ao recolhimento de
custas processuais e/ou taxas administrativas oficiais dentro dos prazos assinalados pela
legislação vigente:
se recuse ou deixe de adiantar despesas referentes a cumprimento de prazos processuais,
audiências ou atos administrativos
deixe de apresentar documentos necessários ao cumprimento do tp, ou o faça com atraso
conforme os prazos legais previstos na legislação.
DA CONFIDENCIALIDADE

6.1 A CONTRATADA se responsabiliza pela guarda e sigilo de todos os documentos entregues pelo
CONTRATANTE para realização dos serviços, podendo ser responsabilizada por perda, extravio,
inutilização, salvo em caso de caso fortuito ou força maior.

6.2 A CONTRATADA obriga-se a manter absoluta confidencialidade sobre todas as informações,
dados e documentos aos quais venha a ter acesso em razão da execução dos serviços, bem
como todo o produto gerado por esta, não podendo divulgá-los, cedê-los, repassá-los, durante ou
após a vigência do presente Contrato, salvo atos necessários para execução dos serviços ora.
contratados.
6.3 Fica a CONTRATADA expressamente proibida de comentar ou divulgar perante terceiros,
inclusive imprensa, quaisquer fatos ligados aos processos cujo patrocínio lhe tenham sido
confiados, mesmo que a divulgação atenda a interesses do CONTRATANTE, exceto que esta
última forneça autorização expressa, situação na qual a CONTRATADA será devidamente
autorizada e instruída sobre o modo como deverá proceder

6.4 A CONTRATADA responde civil e criminaimente pelas consequências de eventual divulgação ou
utilização indevida de documentos e informações.
DA VINCULAÇÃO LEGAL
7.1 O presente contrato, em razão de seu objeto e de sua natureza, não gera para o

CONTRATANTE qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária.
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Não constitui renúncia de direito o não exercício imediato, parcial ou total, por qualquer das
partes, de qualquer garantia prevista neste contrato

8.2 Se qualquer das partes tolerar, tácita ou expressamente, a inobservância, no todo ou em parte,
de qualquer das cláusulas e condições deste contrato, tal inobservância não implicará, por si só,
liberação, desoneraçâo ou de qualquer modo, prejuízo ou modificação dessas mesmas cláusulas
são
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e condições, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma tolerância houvesse
ocorrido.
8 3 Além das obrigações previstas neste instrumento, as partes se obrigam a conduzir o pr

nte ( 342

ajuste de forma plena e integral para sua fiel execução, visando buscar a solução para os Lasos
omissos, dúvidas ou quaisquer divergências por meio de consultas e entendimento mútuo, bem
como, quando necessário e facultado pela Lei, modificar ou suprimir cláusulas ou condições para
melhor consecução do presente objeto que será por meio de competentes aditivos.
8.4 As partes poderão fazer comunicações oficiais entre si através de e-mails ou fax.
8 5 É permitido a ambas as partes divulgarem a relação cliente-prestador de serviços em suas
respectivas atividades
8.6 Cada urna das partes responsabiliza-se, separadamente, por todo e"qualquer dano moral ou
patrimonial devidamente comprovado que venha a causar a qualquer outra parte decorrente de
dolo, culpa ou má-fé, em função da prática de qualquer ato em desacordo às obrigações
assumidas neste Contrato ou da incorreção de qualquer declaração prestada. Cada urna das
partes compromete-se, individualmente, a indenizar a parte prejudicada pelas perdas, danos e
prejuízos incorridos e decorrentes de sua conduta culposa ou dolosa. além de quaisquer custos
ou despesas para a defesa dos direitos e interesses da parte prejudicada.
8.7 A CONTRATADA declara que não foram realizados investimentos de qualquer natureza para
atendimento desta contratação, porquanto a sua atual estrutura é compatível para o adequado
atendimento no objeto deste contrato. Fica desde já ajustado que projetos que dependam da
realização de investimento para a aquisição de infra-estrutura exclusiva para o CONTRATANTL
demandarão a assinatura de um aditivo específico entre as partes, para definir a política de
administração, amortização e depreciação destes investimentos.
DO FORO
9.1 Fica eleito o foro da Comarca de São José do Rio PretoíSP para a solução de dúvidas ou
litígios porventura decorrentes deste contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, ainda
que privilegiado.
E. por estarem as partes justas e acordadas assinam o presente em (02) duas vias de igual teor, na
presença das testemunhas abaixo qualificadas.
São José do Rio Preto/SP, 28 de outubro de 2015.

PRP PARTIDO REPUBLICANO P 6RESSlSTA
Ovasco Roma Altimari Resende
Presidente
........ FERNANDA CÀPRIO, ÕkDOS ASSOCIADOS
Fernanda Cristina Caprio
/

'ócia-Admiora
(

OAB/SP 148.931
.....................
são José do rio preto 1 sp - avekia romeu straui, 2104, cep 15085-520, são José do rio preto/SP
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Número: 6023090-98.2015813.0024
343

Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Órgão julgador: 7a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte
Última distribuição : 10/04/2015
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Eleições - Diretórios
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

NTONIO TORRES GONCALVES (AUTOR)

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)

..ARIA LUISA DE OLIVEIRA RESENDE (AUTOR)

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)

ALEXANDRE ROCHA VALADARES (AUTOR)

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (RÉU)

AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
TIAGO COSTA CAMILO (ADVOGADO)
JOAO FIGUEIREDO ABDALLA (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
RODOLFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (RÉU)

AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
RODOLFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)

Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

37811 28/10/2015 20:10 Instrumento Substabelecimento Ora
04

Tipo
Substabelecimento

1!8M.

1EO0L
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SUBSTABELECIM ENTO

Substabeleço, com reservas de poderes, à Dra. FERNANDA CRISTINA
CAPRIO, OAB/SP 148.931, brasileira, divorciada, advogada, com endereço na Rua
Santo André, 534, Jardim Europa, São José do Rio Preto/SP, CEP 15014-490, os
poderes a mim conferidos no âmbito do processo 6023090-98.2015.813.0024, em
trâmite perante a 7a Vara Cível Comarca de Belo Horizonte-MG.

Belo Horizonte/MG, 28 de outubro de 2015.

Augusto Mano Menezes Paulino
OAB/MG 83.263

Assinado eletronicamente por: AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO - 28/10/2015 20:10:31
-

E!Ii"t.

https;/Ipjetjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1 5102820095553700000003628492
Número do documento: 15102820095553700000003628492
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
PJe - Processo Judicial Eletrônico

19/04/20

Número: 6023090-98.20158.13.0024
345

Classe: PROCEDIMENTO COMUM
Órgão julgador: 7a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte
Última distribuição : 10/04/2015
Valor da causa: R$ 1.000,00
Assuntos: Eleições - Diretórios
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes

Procurador/Terceiro vinculado

NTONIO TORRES GONCALVES (AUTOR)

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)

..iARIA LUISA DE OLIVEIRA RESENDE (AUTOR)

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)

ALEXANDRE ROCHA VALADARES (AUTOR)

WEDERSON ADVINCULA SIQUEIRA (ADVOGADO)

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA (RÉU)

AUGUSTO MARIO MENEZES PAULINO (ADVOGADO)
TIAGO COSTA CAMILO (ADVOGADO)
JOAO FIGUEIREDO ABDALLA (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
RODOLFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA-PRP (RÉU)

AUGUSTO MARIO MEr'JEZES PAULINO (ADVOGADO)
RENATO CAMPOS GALUPPO (ADVOGADO)
RODOLFO VIANA PEREIRA (ADVOGADO)

Documentos
Id.

Data da
Assinatura

Documento

Tipo

68020 17/03/201601:47 MINUTA DE AGRAVO - Assinado

Comprovação de Interposição de Agravo

/
FERNANDA /'CAPRIO

111114

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS/MG

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA PRP DIRETÓRIO NACIONAL, inscrito sob
o CNPJ 32.095.101/0001-80, com sede administrativa na cidade de São José do Rio
-

Preto/SP, Rua Santo Andre, 534, Jardim Europa, CEP 15014-490, pela COMISSÃO
EXECUTIVA NACIONAL, representada pelo Presidente OVASCO ROMA ALTIMARI
RESENDE, brasileiro, casado, engenheiro, portador do RG 9.959.998-3, por sua advogada,
devidamente constituída, vem interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO por não se conformar com o r. despacho registrado
sob o ID 6580672, de 10/03/2016, que indeferiu o pedido de inclusão do Sr. Tibelindo
Soares Resende no pólo ativo da ação de origem, tendo em vista a presença de litisconsórcio
necessário, despacho este exarado nos autos de origem n. 6023090-98.2015.8.13.0024 pelo
r. juízo da 78 Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos da Ação Anulatória de
Dissolução de Diretório Partidário c.c. Pedido Liminar movida por ANTONIO TORRES
GONCALVES, MARIA LUISA DE OLIVEIRA RESENDE e ALEXANDRE ROCHA
VALADARES, requerendo seu processamento na forma da lei.

Outrossim, requer a juntada aos autos da minuta que segue em anexo, com as devidas
cópias necessárias à formação do instrumento, guia, bem como documentos que entendem
necessários ao deslinde da questão, conforme artigo 525, do Código de Processo Civil.
Indica-se nomes e endereços dos advogados, conforme preconizado no artigo 524, III, do
Código de Processo Civil:
a) Advogada do Agravante:
FERNANDA CRISTINA CAPRIO, brasileira, advogada, inscrito na OAB/SP 148931, com
escritório profissional na cidade de São José do Rio Preto/SP, Rua Nuno Álvares Pereira, 590,
sala 53, cep 15085-000, fone 17-98128.6633.

s5o josé do rio preto / sp - rua nuno alvares pereira, 590, sala 53, fone 17— 98128.6533, fernandacaprio.ma(Omilcor1
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b) Advogado dos Agravados:
WEDERSON ADVÍNCULA SIQUEIR.A, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/MG
102.533, com endereço na Rua Santa Catarina, 1.631 - 80 andar - Lourdes, Belo HorizonteMG.
Por fim, a advogada do agravante declara autênticas as cópias anexadas, extraídas
eletronicamente dos autos de origem (n. 6023090-98.2015.8.13.0024 pelo r. juízo da 7
Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG ) nos termos do artigo 544, parágrafo 10, do
Código de Processo Civil, relacionando os documentos que seguem:
Guia de custas;
Despacho agravado - ID 6580672;
Comprovação da contagem do prazo para interposição de agravo - ciência formal do
inteiro teor do despacho por petição;
Procurações dos agravados e do agravante;
Petição inicial e documentos;
Despacho - antedpação de tutela;
Contestação do agravante e documentos;
Contestação do corréu e documenots;
Petição que reiterou a preliminar de litisconsórcio ativo necessário;
Documento que demonstra prova produzida unilateralmente pelo Sr. Tibelindo Soares
Resende.

Termos em que, pede deferimento.
São ]osé do Rio Preto/SP, 16 de março de 2016

Fernanda Cristina Capno
OAB/SP 148.931
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MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE:
PRP - DIRETÓRIO NACIONAL - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
AGRAVADOS:
ANTONIO TORRES GONCALVES
MARIA LUISA DE OLIVEIRA RESENDE
ALEXANDRE ROCHA VALADARES
Processo de origem n°: 6023090-98.2015.8.13.0024
a Vara Cível de Belo Horizonte/MG

COLENDA CÂMARA'

EMÉRITOS JULGADORES'

1— DA TEMPESTIVIDADE:
Inicialmente, cumpre aos agravantes destacarem a tempestividade deste agravo de
instrumento, em observância ao art. 522, do Código de Processo Civil. O agravante tomou
ciência expressa do despacho agravado por petição nos autos de origem em 16/03/2016,
conforme documentos anexados, ficando demonstrado que o prazo de interposição foi
devidamente observado.

II— DO DESPACHO AGRAVADO:
O agravante maneja o presente recurso contra o despacho exarado no feito 602309098.2015.8.13.0024 pelo juízo da 78 Vara Cível de Belo Horizonte/MG, registrado sob o ID
6580672, de 10/03/2016, que desacolheu o preliminar da contestação (reiterada por pedido
posterior) que pugnou pela inclusão do Sr. Tibelindo Soares Resende no pólo ativo da ação
de origem, tendo em vista a existência de litisconsórcio necessário.
Em breve síntese, O Sr. Tibelindo Soares Resende (Presidente do PRP Estadual de MG), é
Vice-Presidente do Diretório Municipal de Belo Horizonte, e único membro da executiva
municipal que não integra o pólo ativo da ação de origem,

são josé do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 590 sala 53, fone 17— 98128.6633, fernandacapio.nia6ornai1co
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Todos os integrantes do Diretório litigante têm interesse processual, pois tratam-se de
pessoas físicas pugnando pela recomposição da antiga formação do diretório. Assim, todos
os membros formam um litisconsórcio necessário, previsto pelo artigo 47, do Código de
Processo Civil, vez que o interesse das partes é uno e indivisível, sendo a futura sentença
igual para todos.
Todavia, o mesmo Sr. Tibelindo Soares Resende produziu a prova documental que sustenta
o pedido inicial na condição de Presidente do PRP Estadual de Minas Gerais, cargo que
ocupa concomitantemente, o que demonstra claramente a motivação de sua ausência no
pólo ativo da presente ação.
O litisconsórcio necessário está evidenciado, assim como a má-fé na ausência do Sr.
Tibelindo Soares Resende no pólo ativo da ação, pois a parte não pode produzir prova
unilateralmente em favor de si mesma.
O r. juízo a quo, contudo, desacolheu a preliminar sob o argumento de que o litisconsórcio
necessário somente se verifica quando há coincidência entre a pessoa do autor e a pessoa a
quem a lei atribui a titularidade da pretensão discutida; que a ninguém pode-se impor a
obrigação de litigar e que o pólo ativo já possui 03 membros do Diretório Municipal, razão
pela qual a ausência de um deles não inviabilizará o provimento.
O agravante, inconformado, vem pugnar pela reforma do despacho mediante apresentação
do presente agravo.
III - DO PEDIDO LIMINAR DE EFEiTO SUSPENSIVO
sabido que a possibilidade de decisão gerar lesão grave e de difícil reparação deve ser
considerada como condição de admissão do recurso de Agravo de Instrumento no sentido de
conceder efeito suspensivo ao mesmo. O artigo 558, do Código de Processo Civil, possibilita
ao relator atribuir ao agravo este efeito mediante (i) requerimento do agravante (ii)
relevância da fundamentação e (iii) possibilidade de lesão grave e de difícil reparação.
Neste sentido, explica Humberto Theodoro Júnior:
Sempre, pois, que o relator se deparar com demonstrado risco de
dano grave e de dificil reparação e com recurso dotado de
relevante fundamentação, terá o dever e não a faculdade de
suspender os efeitos da decisão recorrida, se a parte requerer a
medida autorizada pelo art. 558 do CPC.

1
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Os Agravos no CPC Brasileiro. 3a Edição. Atualizada. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2000. P. 243/244
séo José do rio preto / sp - rua nuno alvares pereira, 590, sala 53, fone 17 - 98128.6633, fernandacanrto.ma@cmaiLcog
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Portanto, o efeito suspensivo, em busca da segurança jurídica e máxima efetividade das
normas processuais, deve ser entendido como um direito subjetivo do agravante, necessário
à regular tramitação do feito.
Pertinente assegurar que qualquer interpretação diversa não parece ponderada. Neste
sentido, explica Barbosa Moreira que: "ao dar cumprimento à decisão recorrida tornar-se-ia
inútil o provimento do agravo, pois prejuízo de difícil ou impossível reparação já se teria
produzido para a parte recorrente." 2
No caso em análise, permitir que apenas uma das partes arque com suas responsabilidades
e obrigação é conferir ao direito efeito degradante, contrário ao seu papel essencial perante
a sociedade que lhe é submissa e dependente, a fim de garantir a máxima eficácia e
credibilidade não só da justiça como também do setor político perante àqueles que ainda se
comprometem em participar do meio de maneira atuante.
Deste modo, ao se avaliar o caso em tela, percebe-se que não assegurar o efeito suspensivo
ao presente recurso é medida temerária, que pode resuftar no comprometimento da
instrumentalidade do processo civil e na ineficácia do provimento jurisdicional perseguido
pelas partes, tendo em vista que a ausência do Sr. Tibelindo Soares Resende no pólo ativo
da ação aponta para nulidade, já suscitada em preliminar da contestação, que poderá
comprometer o deslinde do feito e seus efeitos futuros. Além do que, o Sr. Tibelindo Soares
Resende produziu prova documental que sustenta o pedido inicial, e sendo parte interessada
(inclusive litisconsorte necessário), sua contribuição na formulação desta prova invalida
completamente os fatos aduzidos pelos autores.
Ora, Excelências,. Mas não bastasse isso, o Sr. Tibelindo Soares Resende é autor do
documento mediante o qual a mesma ação pretende alcançar a procedência.
Portanto, resta demonstrado o fumus boni luris pois está claro e indiscutível que o Sr.
Tibelindo Soares Resende é parte indispensável no pólo ativo da ação proposta pelos
agravados, atrelado ao pedido inicial e ao futuro provimento jurisdicional por força do
litisconsórcio necessário previsto no artigo 47, do Código de Processo Civil, e o periculum
in mora se demonstra ante o grave comprometimento que a ausência do Sr. Tibelindo
Soares Resende na autoria da ação de origem produz para os atos processuais, bem como
para o direito material discutido naqueles autos, posto que eivados de nulidade.
A continuidade na tramitação do feito de origem sem decisão do litisconsórcio ativo invocado
neste Agravo eiva de nulidade os atos processuais, bem como pode tornar nula a própria
sentença que será exarada ao final do feito.
Por tal razão, nos termos do artigo 527, inciso III e 558, ambos do Código de Processo Civil,
o agravante pugna pelo deferimento liminar do efeito suspensivo ao presente
agravo, comunicando-se o juízo recorrido desta decisão.
2
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 38 Edição. Rio de
Janeiro: Forense, 1999. P. 650
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Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL CAUTELAR. PLEITO
LIMINAR. DEFERIMENTO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO
PERICULUM IN MORA DEMONSTRADA. (TJ-RS — AI: 70047068432 RS,
Relator: Ana Maria Nedel Scalzilli, Data de Julgamento: 16/01/2012,
Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
18/01/2012)

IV — DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO
O litisconsórcio necessário foi suscitado pelo agravante em sede de preliminar, na
contestação, e reiterado em pedido formulado posteriormente, que culminou no despacho
ora agravado.
O feito discute a dissolução do Diretório Municipal de Belo Horizonte. O Sr. Tibelindo Soares
Resende (Presidente do PRP Estadual), é Vice-Presidente do Diretório Municipal de Belo
Horizonte (docs anexos e tela abaixo). No entanto, é o único membro da executiva municipal
que não integra o pólo ativo da presente ação.
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COMISSÃO EXECUTIVA
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Cetificc que se ercortram anotados ros assentamentos da Justiça Eleitoral o seguirte orqdo partidário e seus membros;
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embro

Exercicio - Situaçao

A razão da ausência do Sr. Tibelindo Soares Resende está evidenciada por documento
anexado pelos próprios agravados na exordial.
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O PRP-Diretório Municipal de Belo Horizonte/MG foi dissolvido pelo Sr. Tibelindo Soares
Resende (que cumulava os cargos de Presidente do PRP Estadual e Vice-Presidente do
Diretório Municipal), aos 07/04/15, por ordem do agravante (PRP Diretório Nacional), tendo
em vista infrações estatutárias que foram postos em análise judicial pelos agravados no feito
de origem.
A oportunidade de defesa concedida pelo Diretório Nacional foi intencionalmente ignorada
pelo Sr. Tibelindo Soares Resende, que ao invés de solicitar ao Diretório Municipal a
regularização da documentação de convenção de sua eleição, limitou-se a notificá-lo de que
seria dissolvido.
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TORlO REGIONAL MG

Belo Honzonte 07 de abril de 2015.

limo. Sr.
Antõnio Tor,ee Gonçal'ees
Preloante do Otretôno Municipal de Belo Ho,ionte do PRP

O PARTiDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
DIRETÓRIO ESTADUAUMG pVo xesideoe na COMISSÃO
EXECUTIVA ESTADUAL, TIBELINDO SOARES RESENTE em
cirnpnmento cIa Oclel laçan de Õgo NaciciaL vem ntorniar cio o
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE DO PRP pesirdo
çxr Vossa Senhona, sed dissolvido io orazo de 24
Sem mais pata o momento, renovamos nossos eotos de estima
i oonsldeiaÇo

TIBELINDO SOARES RESENDE
PRESIDENTE ESTADUAL

Ato contínuo à dissolução, no dia 08/04/15 o Sr. Tibelindo Soares Resende, na condição de
Presidente Estadual do PRP, emitiu certidão, a pedido Presidente Municipal, Sr. Antonio
Torres Gonçalves, agravado, atestando que a dissolução não observou o devido processo
legal.
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CERTIDÃO

CERTIFICO a parIdo do Interessado, Sr António Torres
Gonçalves, que a dssoluç3o do Diretório Municipal de Belo Horizonle
do PRP não foi precedida de processo administrativo, onde qaranla o
contraditório e a ampla defesa, pois tratase de deterrrrinaçdo do
Presidente Nacional do PRP
CERTIFICO ademais, e lambAm a pedido do interessado, que
a deliberaç5o não foi tomada pata maioria dos membros do Diretório
Estadual, mas sim por este Presidente Estadual em Cumprimento de
determinaç5o do Presidente Nacional do PRP.

Belo Horizonte. 08 de abril de 2015

TIBELINDO SOARES RESENDE
PRESIDENTE ESTADUAL
Tibeiudi fou'rr fr,rrde
P*5!.00hU £VhOUAI

A prova foi fabricada exclusivamente para instruir falsamente a ação de origem. O Sr.
Tibelindo Soares Resende, que cumula os cargos de Presidente Estadual e Vice-Presidente
Municipal é único membro da executiva municipal que não integra o pólo ativo da ação
proposta pelos agravados. Decerto, assim é para que a certidão de ausência do devido
processo legal que lavrou em 08/04/15 em nome do Diretório Estadual tenha alguma
validade para embasar o pedido a quo.
Os Tribunais são pacificas em refutar a prova produzida unilateralmente:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DO DÉBiTO - ENERGIA
ELÉTRICA - VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - REVISÃO DO FATURAMENTO TERMO DE OCORRENCIA DE IRREGULARIDADE - PROVA DE FRAUDE AUSÊNCIA - LAUDO UNILATERAL - IMPRESTABILIDADE CANCELAMENTO DO DÉBiTO - RECURSO PROVIDO. 1. É defeso impor ao
consumidor débito que não tem a origem sobejamente comprovada,
não se podendo admitir, com base em prova unilateral, a existência de
fraude no medidor de energia elétrica. 2. Ao imputar unilateralmente
irregularidade aos equipamentos medidores de energia elétrica, sob a
ameaça de corte, a CEMIG fere o princípio constitucional do devido
processo legal e o princípio da boa-fé objetiva. 3. Recurso provido.(TJMG - AC: 10024120463989001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior,
Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Cíveis / 2a CAMARA CIVEL,
Data de Publicação: 10/02/2014)
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54
'LOCAÇAO - INDENIZAÇAO - VALORES RELATIVOS AS ESTRUTURAS E
MERCADORIAS RETIRADAS DO IMOVEL LOCADO - AUSENCIA DE
PRÉVIA VISTORIA COM A PARTICIPAÇÃO DA LOCATÁRIA - PROVA
PRODUZIDA UNILATERALMENTE PELA LOCADORA INADMISSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Simples
relação de mercadorias deixadas no imóvel alugado, produzida pela
locadora sem a participação da locatária, não serve para amparar
pretensão indenizatória". (Ti-SP - APL: 00002928420078260116 SP
0000292-84.2007.8.26.0116, Relator: Renato Sartorelli, Data de
Julgamento: 19/02/2014, 26a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 20/02/2014)

.

.

APELAÇAO CÍVEL. AÇAO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS E INEXIGIBILIDADE DE DÉBiTO DECORRENTE DE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NAO RECONHECIDOS.
DÉBiTO DECLARADO INEXIGÍVEL ALEGAÇAO PELA COELBA DE QUE A
APELADA VIOLOU O MEDIDOR REDUZINDO FICTICIAMENTE O SEU
CONSUMO. PROVA TÉCNICA QUE ESTARIA A COMPROVAR ESTA
VIOLAÇAO MAS QUE A APELADA NAO ACOMPANHOU A SUA PRODUÇAO,
DEIXANDO DE EXERCER O CONTRADrrÓRIO E A AMPLA DEFESA.
IMPRESTABILIDADE DESTA PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO. (Ti-BA - APL: 1186662005
BA 11866-6/2005, Relator: JOSE CICERO LANDIN NETO, Data de
Julgamento: 16/03/2010, QUINTA CAMARA CIVEL)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA - DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A MONITÓRIA
PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELA RECORRENTE IMPRESTABILIDADE PARA PROPOS1TURA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
MONOCRATICA. 1. "( ... ) Inexistindo prova escrita sem eficácia de título
executivo, falta uma das condições da ação monitória, com o que o
processo deve ser extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de
interesse de agir na modalidade adequação. ( ... ). (Ac. n° 8394, 7a cc.,
Rei. Des. Guilherme Luiz Gomes, DJ 03/08/2007)- grifos não constantes
do original. RECURSO CONHECIDO E NAO PROVIDO.(T)-PR - AC:
4501060 PR 0450106-0, Relator: Marco Antonio de Moraes Leite, Data
de Julgamento: 18/11/2008, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: D):
55)
Apelação - Declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por dano morai - Não há qualquer contrato escrito que
autorize a cobrança realizada em nome do autor, ou sequer cópia de
seus documentos pessoais - Provas produzidas unilateralmente não
demonstram a relação contratual - Inaplicabilidade da Súmula 385 do
STJ para apontamentos posteriores - Indenização fixada em R$
5.000,00 não pode ser considerada excessiva - Sentença mantida Recurso não provido. (T.J-SP - APL: 40017709320138260554 SP
4001770-93.2013.8.26.0554, Relator: Luis Mano Galbetti, Data de
Julgamento: 28/05/2015, 7a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 28/05/2015)
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Todavia, há ineauívoco litisconsórcio necessário entre todos os ex-membros do
Diretório Municipal de Belo Horizonte acima identificados. incluindo o Sr.
Tibelindo Soares Resende, autor da prova documental que funda o pedido inicial. Via de
consequência, o mérito da causa encontra-se inteiramente comprometido por fundar-se em
falsa prova, produzida unilateralmente por quem devia integrar o pólo ativo da ação.
Tanto os agravados, quanto o Sr. Tibelindo Soares Resende encontram-se intimamente
ligados no que tange a todos os atos praticados nos autos de origem, não se havendo de
admitir uma ação desta natureza sem a inclusão do membro faltante em seu pólo-ativo.
Os agravados litigam como pessoas físicas, requerendo a recomposição da antiga formação
do diretório municipal. Por esta razão, formam um litisconsórcio necessário, vez que o
interesse das partes é uno e indivisível, sendo a futura sentença igual para todos. A
conjunção de interesses entre os agravados e o Sr Tibelindo Soares Resende é indiscutível.
Nesse aspecto, cumpre colacionar o disposto no artigo 47 do Código de Processo Civil:

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou
pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo
uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença
dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.

Neste sentido, extrai-se entendimento da jurisprudência do próprio Tribunal do Estado de
Minas Gerais ao reconhecer que o litisconsórcio é necessário nos casos em que a decisão
possa repercutir diretamente na esfera jurídica dos interessados no provimento jurisdicional.

e

APELAÇAO CIVEL E REEXAME NECESSARIO AÇAO DE REPETIÇAO DE
INDÉBITO
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SAUDE
LrFISCONSÓRCIO NECESSÁRIO ENTRE IPSEMG E ESTADO DE MINAS
GERAIS LC 64/02, ARTS. 48 E 85 SENTENÇA CASSADA. O Estado de
Minas Gerais, além de participar da gestão do Regime Próprio de
Previdência Social, contribui para o custeio da assistência saúde de seus
servidores (LC 64/02, arts. 48 e 85), de forma que a decisão proferida
na lide em que se pretende a devolução das contribuições vertidas para
este fim também repercute diretamente na esfera jurídica do ente,
caracterizando a hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
Nos
termos do ait 47 do Código de Processo Civil, a eficácia da sentenca
-

-

-

-

-

-

-

deoende da citacão de todos os litisconsortes, o aue não ocorreu na
esoécie. Sentenca cassada oarp determinar a inclusão do Estado de
Minas Gerais na lide. (T)-MG AC: 10720130047627001 MG, Relator:
Maurício Soares, Data de Julgamento: 24/11/2015, Câmaras Cíveis /
7a CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 30/11/2015)
-

-
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Este é justamente o caso dos autos. O pedido de origem pugna pelo restabelecimento de

1

cist

Diretório Municipal. As partes litigam como pessoas físicas, tratando-se de membros da
Comissão Executiva. Nota-se, contudo, a ausência de um deles, Sr. Tibelindo Soares
Resende, na esfera jurídica de quem a decisão judicial produzirá indiscutível resultado. No
entanto, o mesmo Sr. Tibelindo Soares Resende é autor da prova documental que embasa o
pedido inicial, atestando ausência de oportunidade de defesa na dissolução do Diretório.
Ora, Excelência, está claro e indiscutível que o Sr. Tibelindo Soares Resende é parte
interessada no sucesso da ação proposta pelos agravados. Mas não bastasse isso, o Sr.
Tibelindo Soares Resende é autor do documento mediante o qual a mesma ação pretende
alcançar a procedência.
A má fé é tão óbvia e a razão do agravante é tão clara que causa espanto o despacho a QUO
desacolher a preliminar.
No despacho, o r. juízo de primeiro grau argumenta que não há nos autos de origem
litisconsórcio necessário pois não se verifica coincidência entre a pessoa do autor e a pessoa
a quem a lei atribui a titularidade da pretensão discutida; ora, há patente coincidência entre
o Sr. Tibelindo Soares Resende e os demais membros da Comissão Executiva Municipal, ora
agravados; ou entre o Sr. Tibelindo Soares Resende e o Diretório Municipal do qual é VicePresidente; ou entre o Sr. Tibelindo Soares Resende e a pretensão dos agravados em ver o
Diretório Municipal restabelecido. Não há qualquer dúvida sobre tal vinculação legal.
No despacho recorrido, ainda, o magistrado a

argumenta que não se verifica
litisconsórcio necessário pois não se pode impor a outrem obrigação de litigar. Ora,
/UO

Excelência, por força do artigo 47 do Código de Processo Civil, pode-se definir que
determinada pessoa deve integrar os autos, intimá-la para tanto, e o atendimento ou não da
intimação implicará na validade dos atos processuais que conduzirão o feito ao deslinde final.
Além disso, a decisão recorrida aduz que já há 03 membros do Diretório Municipal no pólo
ativo da ação, sendo desnecessária a presença de mais um deles. O argumento não se
presta a retirar a eficácia do artigo 47, do Código de Processo Civil, que existe exatamente
para compor o pólo da ação com as pessoas à quem a decisão vinculará juridicamente.
Assim, em nenhuma hipótese o juiz ao poderá dispensar a formação litisconsórcio quando a
lei processual ou a natureza da relação jurídica assim determinar, sendo que o juízo deveria
até mesmo fazê-lo ex officio, como determina o artigo 47, parágrafo único do Código de
Processo Civil, o que, segundo o Professor ARRUDA ALVIM "independe de requerimento"3.
MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL, p. 50
são José do no preto / sp - rua nuno alvares pereira, 590, sala 53, fone 17 - 98128.6633,

- . Assinado eletronicamente por; FERNANDA CRISTINA CAPRIO D ANGELO - 17103/2016014749

-

L!1

.

https;//pjetjmg.jus.br;443/pje/Processo/ConsultaDocumentollistView.seam?x=1 6031701464776200000006543553
Número do documento; 16031701464776200000006543553

Num. 6802069 - Pág. 11

FERNANDA /CAPRIO

No entendimento do STJ - Superior Tribunal de Justiça (RT 827/218), em não sendo
observada a regra do artigo 47 do Código de Processo Civil, ou seja, em não sendo formado
litisconsórcio passivo necessário, seja por omissão da parte autora, ou por omissão do juiz
a eventual sentença prolatada não tem eficácia, pois a desconsideração da existência
de litisconsórcio conduz à nulidade do feito.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery4 quando comentam sobre a eficácia da
sentença proferida sem a citação dos litisconsortes necessários afirmam que: "Eficácia da
sentença. Caso e trate de litisconsórcio necessário, todos os litisconsortes devem ser citados
para a ação, sob pena de a sentença ser dada inutilmente (inuti/iler data), isto é, não produz
nenhum efeito, nem para o litisconsorte que efetivamente integrou a relação processual
como parte. A sentença dada sem que tenha sido integrado o litisconsórcio
necessário, não precisa ser rescindida por ação rescisória, porque é
absolutamente ineficaz, sendo desnecessária a sua retirada do mundo jurídico.
A corroborar o entendimento de nulidade do processo tem-se farta jurisprudência: "É nulo
"ab initio" o processo em que não foi citado litisconsorte necessário (RT] 80/611,
95/742, RSTJ 30/230,RTESP 113/222, RTFR 102/163, RT 508/202) devendo ser
extinto (RF 312/147).

V - DO PEDIDO
Por todo o exposto, o agravante requerer e espera sejam acolhidas as presentes Razões de
Agravo estando comprovada a regular tempestividade do mesmo e de imediato, pugnando
pela concessão em CARÁTER LIMINAR de efeito suspensivo ao presente Recurso,
tendo em vista que resta demonstrado o fumus boni iuris uma vez que o Sr. Tibelindo
Soares Resende é parte indispensável no pólo ativo da ação proposta pelos agravados,
atrelado ao pedido inicial e ao futuro provimento jurisdicional por força do litisconsórcio
necessário previsto no artigo 47, do Código de Processo Civil, e o periculum in mora ante
grave comprometimento que a ausência do Sr. Tibelindo Soares Resende na autoria da
ação de origem produz para os atos processuais, bem como para o direito material discutido
naqueles autos, conduzindo a nulidade do feito de origem, determinando-se ao juízo a quo a
suspensão da execução em trâmite, e ao final, seja o presente Agravo CONHECIDO e
PROVIDO, para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a formação do litisconsórcio
necessário previsto no artigo 47, do Código de Processo Civil, determinado-se a intimação do
Sr. Tibelindo Soares Resende para integrar o pólo ativo da ação, sob pena de nulidade, como
medida da mais lídima Justiçal

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COMENTADO, e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor, 6. Edição,
ed. RT, p. 350
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Termos em que, pede deferimento.
São José do Rio Preto/SP, 16 de março de 2016

Fernanda Cristina Caprio
OAB/SP 148.931
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Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 153-68.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mii e dezenove,
procedi ao encerramento do anexo 22, à ti.
Eu,

, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano B~ra S*itn
Aux. de Micronbçmáttca

SepromtCPADI/SJD

40

