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RECURSO ELEITORAL N. 44-16.2012.6.24.0036 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2011 - 36A ZONA ELEITORAL -
VIDEIRA 
Relatora: Juíza Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli 
Recorrente: Partido Democrático Trabalhista (PDT) de Videira 

RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO 
POLÍTICO - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2011 -
RECEBIMENTO DE DOAÇÕES DE AUTORIDADES 
DETENTORAS DE CARGOS DEMISSÍVEIS AD NUTUM: 
DIRETOR MUNICIPAL DE OBRAS, SECRETÁRIO MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO, GESTOR MUNICIPAL DO FUNDO DE 
SANEAMENTO BÁSICO, GERENTE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
E DIRETOR MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FONTE VEDADA -
IRREGULARIDADE GRAVE - ART. 31, II, DA LEI 9.096/95 E 
ART. 5o, II, DA RESOLUÇÃO TSE N. 21.841/2004 -
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - DEVOLUÇÃO AO FUNDO 
PARTIDÁRIO DO MONTANTE RECEBIDO INDEVIDAMENTE -
APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA SUSPENSÃO DO REPASSE 
DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - MANUTENÇÃO -
DESPROVIMENTO [Precedente: TRESC. Acórdão n. 29.101 de 
10.03.2014, Relator Juiz Carlos Vicente da Rosa Góes], 

Vistos, etc., 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos 
termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante da decisão. 

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral. 
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R E L A T Ó R I O 

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) de Videira contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 36a Zona 
Eleitoral - Videira (fls. 163-170), que julgou desaprovadas suas contas referentes ao 
exercício financeiro de 2011, determinando a suspensão do recebimento de novas 
cotas do Fundo Partidário pelo período de 6 (seis) meses e, ainda, o recolhimento ao 
Fundo Partidário do valor de R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais), em 
virtude do pagamento de despesa sem o trânsito dos recursos em conta bancária e 
do recebimento de doações oriundas de fonte vedada. 

Em seu recurso (fls. 173-176), o recorrente pleiteia a reforma da 
sentença para que seja excluída a determinação de devolução ao Fundo Partidário 
do valor de R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais). Alega que recebe 
doações de seus filiados, considerados autoridades, apenas para manter as 
despesas mensais do Partido, bem como que as doações são "valores de pequena 
monta, quais sejam, de R$ 50,00, 100,00 até 200,00 mensais". O partido recorrente 
sustenta que, se tiver que devolver ao Fundo Partidário o valor determinado na 
sentença, sua própria sobrevivência será afetada no âmbito municipal. Por fim, 
requer seja afastada a determinação de devolução do valor de R$ 5.075,00 (cinco 
mil e setenta e cinco reais), ou alternativamente, seja esse valor reduzido pela 
metade. Por outro lado, requer a manutenção da sentença na parte em que 
determinou a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo 
período de 6 (seis) meses. 

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo 
conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 181-183). 

É o relatório. 

V O T O 

A SENHORA JUÍZA BÁRBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI 
(Relatora): Sr. Presidente, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos 
de admissibilidade, pelo que deve ser conhecido. 

No caso em tela, as contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
de Videira, referentes ao exercício financeiro de 2011, foram desaprovadas pelo 
juízo a quo por duas razões: a) pagamento de despesa no valor de R$ 500,00 
(quinhentos reais) sem o trânsito dos recursos em conta bancária; e b) recebimento 
de doações oriundas de fonte vedada. 

Passo à análise das irregularidades. 

a) pagamento de despesa sem o trânsito dos recursos em conta 
bancária 
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A Coordenadoria de Controle Interno constatou a realização de 
pagamento de despesa, em espécie, sem que os respectivos recursos transitassem 
pela conta bancária do recorrente. 

Assim consignou o órgão técnico às fls. 144-145: 

b) às f.16, consta doação em dinheiro, datada de 16/05/2011, do Sr. Celso da 
Silva, CPF 434.417.269-87, no valor de R$ 500,00; às fl. 25 consta um recibo 
no valor de R$ 500,00 da Editora Folha de Videira Ltda, referente divulgação 
de material em jornal e às f. 93, no Livro Diário, nos lançamentos de 
16/05/2012, consta o pagamento da propaganda que foi publicada no "Jornal 
Folha" - Editora Folha de Videira Ltda, e também de valor de R$ 500,00, 
doado pelo Sr. Celso da Silva, sendo que tanto às fls. 25, quanto às fl. 93, o 
partido declara que os valores foram em espécie. Tal doação deveria ter sido 
depositada em conta bancária para somente depois efetuar-se o pagamento à 
empresa que veiculou a publicidade. 

Sobre essa irregularidade, no valor total de R$ 500,00 pagos em 
espécie, o recorrente assim se manifestou (fl. 149): 

No item 5-b, de fato houve o pagamento em moeda corrente, justificado pelo 
fato do partido até aquele momento não ter solicitado talão de cheques para 
fazer os referidos pagamentos, e por um lapso dos dirigentes, e ante a 
cobrança iminente efetuou o pagamento em moeda corrente, não havendo 
má-fé, mas tal fato está plenamente comprovado em livro diário e recibos. 

Conforme se percebe, o recorrente confirma que houve o pagamento 
de despesas em espécie com recursos que não transitaram pela conta bancária 
destinada a esse fim. 

Porém, deve-se analisar o fato em seu contexto, inclusive valorizando a 
boa-fé do recorrente, que em momento algum pretendeu ocultar qualquer 
informação em sua prestação de contas e, apesar de não ter realizado o pagamento 
da despesa da forma mais correta, a impropriedade restou esclarecida e não 
prejudicou a análise da confiabilidade das contas. 

Afasto, portanto, a referida irregularidade, 

b) recebimento de doações oriundas de fonte vedada. 

Conforme foi reconhecido na sentença, o recorrente recebeu recursos 
em espécie provenientes de fonte vedada - autoridades - no valor total de R$ 
5.075,00. 

As doações efetuadas foram as seguintes: 
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Nome Cargo (demissível ad nutum) Valor (R$) 

Raimundo A. Arioti Diretor Municipal de Obras 1.010,00 

Roberto Maraschin Primo Secretário Municipal de Educação 1.315,00 

Celso Silva Gestor Municipal do Fundo de 
Saneamento Básico 

2.100,00 

Roberta Martinez Gerente Estadual de Educação 350,00 

Mara Mezaroba Diretora Municipal de Educação 300,00 

Total: 5.075,00 

O art. 31 da Lei n. 9.096/1995, repetido no art. 5o da Resolução TSE n. 
21.841/2004, lista as autoridades e entidades impedidas de efetuar doações a 
partidos políticos, conforme a seguir se transcreve: 

Art. 5o O partido político não pode receber, direta ou indiretamente, sob 
qualquer forma ou pretexto, contribuição ou auxílio pecuniário ou estimável 
em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, 
procedente de (Lei n° 9.096/95, art. 31, incisos I a IV): 

I - entidade ou governo estrangeiros; 

II - autoridade ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações do Fundo 
Partidário; 

III - autarquias, empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos, 
sociedades de economia mista e fundações instituídas em virtude de lei e 
para cujos recursos concorram órgãos ou entidades governamentais; e 

IV - entidade de classe ou sindical. 

§ 1o A vedação às contribuições e auxílios provenientes das pessoas 
abrangidas pelo termo autoridade, inserto no inciso II, não alcança os agentes 
políticos e os servidores públicos filiados a partidos políticos, investidos em 
cargos, funções, mandatos, comissões, por nomeação, eleição, designação 
ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais, no âmbito dos 
poderes da União, estados, Distrito Federal e municípios [grifei]. 

Como se observa, o partido recebeu recursos de detentores de cargos 
demissíveis ad nutum, e a legislação é clara no sentido de que esses recursos 
devem ser considerados ilícitos e, portanto, devolvidos ao Fundo Partidário. 

Na resposta à consulta n. 1.428/DF - Resolução n. 22.585/2007, o 
Tribunal Superior Eleitoral decidiu que é vedada a contribuição dos titulares de 
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cargos demissíveis ad nutum que ostentem a condição de autoridade, sendo esta 
ultima definida por detentores de cargos de chefia e direção. 

Transcrevo a ementa da referida consulta: 

Partido político. Contribuições pecuniárias. Prestação por titulares de cargos 
demissíveis ad nutum da administração direta ou indireta. Impossibilidade, 
desde que se trate de autoridade. Resposta à consulta, nesses termos. Não é 
permitido aos partidos políticos receberem doações ou contribuições de 
titulares de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou 
indireta, desde que tenham a condição de autoridades [TSE. Resolução 
n. 22.585, de 6.9.2007, Relator Ministro Cezar Peluso - grifei], 

A propósito, é o entendimento desta Corte, no Acórdão n. 29.101, de 
10.3.2014, de relatoria do Juiz Carlos Vicente da Rosa Goés, conforme a totalidade 
da ementa a seguir transcrita: 

RECURSO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 
DE 2011 - RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTE VEDADA - ART. 31, 
II, DA LEI N. 9.096/1995 - CONCEITO DE AUTORIDADE ESTABELECIDO 
NA RESOLUÇÃO TSE N. 22.585/2007 - EXEGESE. 

DOAÇÕES ORIUNDAS DE AGENTES POLÍTICOS- PREFEITO, VICE-
PREFEITO, VEREADOR- RECURSOS QUE NÃO CONSTITUEM FONTE 
VEDADA - PRECEDENTE - IMPROPRIEDADE AFASTADA. 

"A doação ou contribuição de filiado detentor de mandato eletivo não é 
proibida pelo inciso II do art. 31 da Lei n. 9.096/1995. Segundo entendimento 
mais recente do Tribunal Superior Eleitoral, a vedação alcança apenas os 
ocupantes de cargos demissíveis ad nutum da administração direta ou 
indireta que tenham a condição de autoridade (Res. n. 22.585, de 6.9.2007, 
Min. José Augusto Delgado)" [TRESC. AC. 26.628, de 2.7.2012, rei. Juiz 
Nelson Juliano Schaefer Martins]. 

DOAÇÕES ORIUNDAS DE OCUPANTES DE CARGOS DEMISSÍVEIS AD 
NUTUM, QUE EXERCEM ATIVIDADES DE DIREÇÃO OU CHEFIA -
SECRETÁRIO MUNICIPAL, CHEFE DE GABINETE E PRESIDENTE DE 
AUTARQUIA - IMPOSSIBILIDADE - IRREGULARIDADE GRAVE, QUE 
COMPROMETE A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. 

"Não é permitido aos partidos políticos receber doações ou 
contribuições de titulares de cargos demissíveis ad nutum da 
administração direta ou indireta, desde que tenham a condição de 
autoridades" [TSE. Consulta n. 1.428, de 6.9.2007, rei. Min. Cezar Peluso]. 

DESAPROVAÇÃO - RECOLHIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS DE 
FONTE VEDADA AO FUNDO PARTIDÁRIO - SENTENÇA MANTIDA NESTE 
PONTO - SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO 
- APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA SANÇÃO NOS TERMOS DO ART. 37, ~ 
3o, DA LEI 9.096/1995 - REDUÇÃO DO PRAZO PARA 6 (SEIS) MESES 
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PRECEDENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO [TRESC. Acórdão 
n. 29.101, de 10.3.2014, Relator Juiz Carlos Vicente da Rosa Goés -
grifei]. 

Desse modo, devem ser consideradas doações ilícitas aquelas 
originárias dos detentores de cargos demissíveis ad nutum, as quais totalizam o 
montante de R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e cinco reais). 

Os recursos recebidos de fonte vedada devem ser recolhidos ao Fundo 
Partidário, conforme estabelece o art. 28, inciso II, da Resolução TSE n. 
21.841/2004 e foi corretamente determinado na sentença recorrida. 

Por fim, no que tange à suspensão do repasse de novas cotas do 
Fundo Partidário, o Juiz Eleitoral fixou em 6 (seis meses) e já ocorreu o trânsito em 
julgado dessa parte da condenação, visto que o partido dele não recorreu, pelo 
contrário, afirmou em seu recurso: "Ainda quanto a condenação a suspensão do 
recebimento de novas cotas do fundo partidário por seis meses, que seja mantida tal 
decisão." 

Ademais, entendo ter sido razoável e proporcional a aplicação da 
sanção pelo prazo de 6 (seis) meses, segundo prescreve o art. 37, § 3o da Lei 
9.096/95 e conforme entendimento deste Tribunal. 

Ante o exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, para 
manter na íntegra a sentença que desaprovou as contas do Partido Democrático 
Trabalhista de Videira, referentes ao exercício financeiro de 2011, determinou o 
recolhimento ao Fundo Partidário do montante de R$ 5.075,00 (cinco mil e setenta e 
cinco reais) e a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário por 6 
(seis) meses, de acordo com o que prescreve o artigo 37, § 3o da Lei n. 9.096/95, 
contados a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do cumprimento de 
eventual penalidade já imposta por este Tribunal, dando-se ciência desta decisão 
aos órgãos partidários pertinerftes. 

E como voto. o 
y \ 
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EXTRATO DE ATA 

RECURSO ELEITORAL N° 44-16.2012.6.24.0036 - RECURSO ELEITORAL - PRESTAÇÃO DE 
CONTAS - DE PARTIDO POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - (2011) - CONTAS -
DESAPROVAÇÃO / REJEIÇÃO DAS CONTAS - 36a ZONA ELEITORAL - VIDEIRA 
RELATORA: JUÍZA BÁRBARA LEBARBENCHON MOURA THOMASELLI 

RECORRENTE(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA DE VIDEIRA 
ADVOGADO(S): MOACIR ANTONIO JUNGES 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ VANDERLEI ROMER 

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto 
da Relatora. Foi assinado o Acórdão n. 30114. Presentes os Juízes Vanderlei Romer, Sérgio 
Roberto Baasch Luz, Marcelo Krás Borges, Carlos Vicente da Rosa Góes, Hélio do Valle 
Pereira e Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli. 

SESSÃO DE 17.09.2014. 

R E M E S S A 

Aos dias do mês de de 2014 faço a remessa destes autos para 
a Coordenadoria de Registro e Informações e Processuais - CRIP. Eu, 

, Coordenador de Sessões, lavrei o presente termo. 

R E C E B I M E N T O 

Aos dias do mês de de 2014 foram-me entregues estes autos. 
Eu, , Coordenadora de Registro e Informações Processuais, lavrei o 
presente termo. 

TRESC 

Fl. 


