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COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO - APLICAÇÃO 
PROPORCIONAL DA SANÇÃO (ART. 37, § 3o, DA LEI 
9.096/1995) - RECOMPOSIÇÃO AO ERÁRIO. 

Vistos etc. 

A C O R D A M os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral de Santa 
Catarina, à unanimidade, em desaprovar as contas do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), relativas ao exercício financeiro de 2012, determinando: a) a 
suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo prazo de 7 (sete) 
meses, a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do cumprimento de eventual 
punição já imposta por este Tribunal, dando-se ciência à Direção Nacional do 
Partido e ao Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 29, inciso II, da 
Resolução TSE n. 21.841/2004; b) o recolhimento ao Fundo Partidário do valor de 
R$ 711,04, referente ao recebimento de recursos de origem não identificada; e, c) a 
devolução ao Erário de recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 75.945,93, 
cuja regularidade da aplicação não foi comprovada, todos os valores devidamente 
atualizados, conforme decisões proferidas pela Presidência deste Tribunal nas 
prestações de contas n. 9.549 (7582125-95.2005.6.24.0000) e n. 9580 (5982528-
96.2006.6.24.0000), nos termos do voto do Relator, que integra a decisão. 

ACÓRDÃO N . 3 0 4 9 4 

Sala de Sessões^lo Tribunal Regional Eleitoral. 

Florianópolis, 2 
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R E L A T Ó R I O 

Trata-se de prestação de contas apresentada pelo Partido Democrático 
Trabalhista (PDT), referente ao exercício financeiro de 2012, em obediência ao 
disposto no art. 32, caput, da Lei n. 9.096/1995 (fls. 2-81). 

Os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Controle Interno -
COCIN, a qual, apontando irregularidades (fls. 103-107), requereu fosse o partido 
político intimado para saná-las (fl. 108 

O Partido manifestou-se colacionando os documentos de fls. 110-533. 

A COCIN entendeu necessária a emissão de novo relatório para 
expedição de diligências, a fim de que o partido prestasse outras informações (fl. 
538). 

Intimado, o partido manifestou-se às fls. 544-553. 

A Unidade Técnica então emitiu parecer conclusivo opinando pela 
desaprovação das contas. Restou consignado o seguinte (fls. 556-566): 

13 Em conclusão, considerando a existência de falhas de natureza que 
comprometem a regularidade, a consistência e a confiabilidade das contas 
prestadas, opina esta unidade técnica pela desaprovação das contas do 
Partido Democrático Trabalhista referentes ao exercício financeiro de 2012, 
bem como pela suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário, 
nos termos do art. 37 da lei n. 9.096/95, observadas eventuais sanções já 
aplicadas, devendo, ainda, a grei partidária: 

13.1 Proceder à devolução ao Fundo Partidário do valor de R$ 75.945,93 
referente aos recursos do Fundo Partidário cuja regularidade da aplicação 
não foi comprovada (conforme itens 9.6 e 9.7 do parecer); 

13.2 Proceder ao recolhimento ao Fundo Partidário do valor de R$ 711,04 
referente a recursos de origem não identificada recebidos (conforme itens 3 e 
3.2 do parecer). 

13.3 Conforme decisão da Presidência deste Tribunal nos autos das 
prestações de contas n. 9.549 (7582125-95.2005.6.24.0000) e n. 9580 
(5982528-96.2006.6.24.0000), o valores a restituir ao erário devem ser 
devidamente atualizados. 

O Partido foi, por seu turno, intimado para manifestar-se acerca do 
parecer proferido pela COCIN, deixando, contudo, transcorrer o prazo sem 
manifestação (fl. 568). 

Após, os autos foram encaminhados à Procuradoria Regional Eleitoral, 
a qual se manifestou pela desaprovação das contas do PDT relativamente ao 
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exercício 2012, com a suspensão de novas contas do Fundo Partidário, nos termos 
do art. 37, § 3o, da Lei n. 9.096/1995, e recolhimento de valores ao Erário e ao 
Fundo Partidário (fls. 569-574). 

À fl. 575, o Relator, Juiz Vilson Fontana, determinou a intimação do 
Partido para comprovar, no prazo de 3 (três) dias, a aplicação do percentual mínimo 
de 5% dos recursos do Fundo Partidário na criação e manutenção de programas 
que promovam e difundam a participação política das mulheres. 

Ato contínuo, o Partido manifestou-se à fl. 577, requerendo a 
prorrogação do prazo por mais 20 (vinte) dias, o que restou deferido (fl. 579). 

À fl. 580, a Chefe da Seção de Processamento de Feitos deste Tribunal 
certificou o decurso in albis do prazo para o cumprimento da diligência. 

É o relatório. 

V O T O 

O SENHOR JUIZ FERNANDO VIEIRA LUIZ (Relator): Sr. Presidente, o 
órgão técnico deste Tribunal (fls. 556-566) opinou pela desaprovação das presentes 
contas, por remanescerem as seguintes irregularidades, verbis: 

1) falta do parecer da Comissão Executiva pela aprovação ou não das 
contas; 

2) ausência dos documentos comprobatórios das despesas pagas pelo 
respectivo Diretório Municipal de Florianópolis com recursos do Fundo 
Partidário, que foram contabilizadas como receitas estimáveis em 
dinheiro; 

3) existência do valor de R$ 711,04 que foi declarado como sobras de 
campanha sem que fosse identificada a origem deste, em desacordo 
com o art. 6o da Res. TSE n. 21.841/2004; 

4) divergência entre os valores de recursos estimáveis em dinheiro 
declarados no Demonstrativo de Doações Recebidas (R$ 372.148,37) 
e no Livro Razão (R$ 22.148,37), cuja diferença, no importe de R$ 
350.000,00, verificou-se consistir em montante do Fundo Partidário 
recebido do Diretório Nacional e indicado no apontado Demonstrativo 
como sendo recursos estimáveis em dinheiro recebidos pelo respectivo 
Diretório Municipal de Florianópolis; 

5) inconsistência entre o valor das despesas custeadas com recursos 
próprios e com recursos do Fundo Partidário declarados no 
Demonstrativo de Receitas e Despesas e aqueles constantes nos 
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relativos a Recursos Recebidos, não havendo agrupamento adequado 
das despesas pertinentes; 

6) divergência entre o total de recursos aplicados no pleito de 2012 
declarado na presente prestação de contas (R$ 462.680,00) e aquele 
declarado na respectiva prestação de contas de campanha (R$ 
366.000,00); 

7) falta de comprovação idônea dos recursos do Fundo Partidário em 
programa de promoção e difusão da participação política das mulheres, 
conforme o disposto no art. 44, V, da Lei n. 9.096/1995; 

8) falta dos extratos bancários concernentes aos meses anteriores à 
abertura da respectiva conta bancária relativa aos recursos próprios do 
partido político requerente, o que ocorreu somente em 10.07.2012; 

9) inconsistência entre fato e registro contábil e omissão no lançamento 
de despesas referente à doação de pessoa física no importe de R$ 
66,00 que foi lançada na respectiva conta bancária destinada à 
movimentação de recursos do Fundo Partidário; 

10) falta ou comprovação irregular de parte dos recursos do Fundo 
Partidário aplicados pela grei partidária requerente, no montante de R$ 
75.945,93, valor que deve ser devolvido ao erário; 

11) contabilização de despesas do diretório municipal em contas de 
despesa do diretório estadual, ora requerente, ferindo o Princípio 
Contábil da Entidade; 

12) pagamento de multas eleitorais e encargos financeiros com 
recursos oriundos do Fundo Partidário; 

13) inconsistências entre os documentos comprobatórios e os registros 
nos livros Diário e Razão referentes a pagamento do INSS de 
competência 01/2012, transporte da empregada Jéssia Pereira Costa 
efetuado no mês de setembro de 2012, confecção de folder do plano 
de governo no valor de R$ 2.800,00, honorários contábeis no importe 
de R$ 554,96 e despesas relativas ao Correio no montante de R$ 
46,54; 

14) pagamento de despesas diversas com o mesmo cheque, violando-
se o disposto no art. 10 da Res. TSE n. 21.841/2004; 

15) retificação de erros de lançamentos contábeis realizados sem a 
observância da orientação pertinente do Conselho Federal de 
Contabilidade; e / 



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 84-72.2013.6.24.0000 - CLASSE 25 - EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2012 

16) ausência do plano de contas dos partidos políticos, cujo uso é 
obrigatório a partir de 1o. 12.2012, conforme estabelecido pela Portaria 
TSE n. 521/2011. 

Verifica-se que as irregularidades efetivamente constituem falhas 
graves que comprometem sobremaneira a regularidade e a confiabilidade das 
contas, impondo-se a sua desaprovação. 

O rol, como se vê, é extenso, razão pela qual esmiuçarei apenas as 
mais graves e as que geram ressarcimento ao Erário e ao Fundo Partidário. 

A partir dos documentos contidos nos autos, a Unidade Técnica deste 
Tribunal pôde constatar que não foi devidamente comprovada a aplicação de 
recursos oriundos do Fundo Partidário (item 10) e que foram feitos pagamentos 
indevidos com recursos dessa origem (item 12), conforme a tabela de fls. 560-563. 

Concluiu a COCIN que: 

9.7 Somando o valor dos documentos que apresentaram irregularidades 
que ensejam ressarcimento ao Erário (R$ 57.002,20) ao valor dos 
documentos não apresentados (R$ 18.943,73), obtém-se R$ 75.945,93 [...]. 

[...] 

9.9. O partido contabilizou o pagamento - com recursos do Fundo Partidário -
de R$ 9.123,94 em multas eleitorais e respectivos encargos financeiros no 
montante de R$ 9.123,94 (R$ 6.207,25 lançados na conta Impostos e Taxas e 
R$ 2.916,69 lançados na conta Juros Pagos ou Incorridos, conforme registros 
no livro Razão, fls. 35 e 42). 

Como se observa, dentre as despesas realizadas com recursos do 
Fundo Partidário destaca-se o pagamento de multas eleitorais e respectivos 
encargos financeiros (item 12), o que não está entre as hipóteses permitidas pela 
legislação. 

A propósito, esta Corte já consolidou o entendimento de que os 
recursos do Fundo Partidário só podem ser aplicados para liquidação das despesas 
expressamente relacionadas nos incisos I a IV do art. 44 da Lei n. 9.096/1995, não 
podendo ser relevada a sua utilização para o pagamento de multas eleitorais, visto 
que o rol do citado artigo é taxativo e não meramente exemplificativo. 

Transcrevo ementa de julgado nesse sentido: 

- PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2004 - APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS 
FINANCEIROS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO - DESAPROVAÇÃO 
- IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE SUSPENSÃO DE COTAS DQf ÍFUNDO 
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PARTIDÁRIO (LEI N. 9.504/1997, ART. 25) - DETERMINAÇÃO DE 
RECOMPOSIÇÃO DO ERÁRIO. 

1. Os recursos do "Fundo Partidário" têm destinações específicas, previstas 
nos incisos I a V do art. 44 da Lei n. 9.096, de 1995. 

O Partido Político que os aplicar no pagamento de multas eleitorais terá 
a sua "prestação de contas" rejeitada e ficará obrigado a restituir ao 
erário o valor correspondente ao despendido (Resolução TSE n. 
21.841/2004, art. 34 c/c art. 35) [...] [TRESC. Ac. n. 24.428, de 12.4.2010, 
Rei. Juiz Newton Trisotto - grifo nosso]. 

Transcrevo outros julgados no mesmo sentido: TRESC. Ac. n. 25.276, 
de 24.8.2010; Ac. n. 25.346, de 13.9.2010; Ac. n. 25.356, de 15.9.2010 e n. 25.476, 
de 18.11.2010. 

Além de pagamentos indevidos com recursos do Fundo Partidário, 
restaram desprovidas de comprovação documental várias outras despesas arroladas 
na tabela de fls. 560-563. 

A ausência ou a comprovação irregular de despesas efetuadas com 
recursos do Fundo Partidário, por si sós, ensejam a desaprovação da prestação de 
contas do partido político, inclusive com a obrigação de devolução dos respectivos 
valores ao Erário (art. 34, caput, da Resolução TSE n. 21.841/2004), conforme 
entendimento assentado nesta Corte: 

- PRESTAÇÃO DE CONTAS - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2009 - DIRETÓRIO 
ESTADUAL - DIVERGÊNCIA ENTRE EXTRATOS E DEMONSTRATIVOS -
PERCENTUAL DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA -
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO FUNDO PARTIDÁRIO -
AUSÊNCIA DE ALGUNS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DAS 
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO -
RECOLHIMENTO AO ERÁRIO DO MONTANTE APLICADO SEM A DEVIDA 
COMPROVAÇÃO - DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS - SUSPENSÃO DO 
RECEBIMENTO DE NOVAS COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO PELO 
PRAZO DE QUATRO MESES AO SEU ÓRGÃO REGIONAL - APLICAÇÃO 
PROPORCIONAL DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 37, § 3o, DA LEI N. 
9.096/1995 [TRESC. Ac. 28.573, de 4.9.2013, Relator Juiz Hélio do 
Valle Pereira - grifei]. 

Do Tribunal Superior Eleitoral, ilustrando a gravidade da falha em 
questão, destaco: 

Prestação de contas. Exercício Financeiro. Partido Político. Desaprovação. 

- Os critérios para a apresentação de documentos comprobatórios das 
despesas com o Fundo Partidário, previstos no art. 9o, I e II, da Rés.-TSE n° 
22.841, visam impedir que partidos políticos possam utilizar os jfscursos de 
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forma indevida, resguardando, ainda, a aferição, por parte da Justiça Eleitoral, 
da efetiva destinação e aplicação de tais recursos, nos termos do art 44 da 
Lei n° 9.096/95. 

[TSE. AgR-AI n. 9999363-23.2008.624.0000. Acórdão de 18/09/2012, 
Relator(a) Min. ARNALDO VERSIANI LEITE SOARES]. 

Conforme consignou a COCIN, o valor dos documentos que 
apresentaram irregularidades (R$ 57.002,20), somado ao valor das despesas sem 
comprovação documental (R$ 18.943,73), perfaz a quantia de R$ 75.945,93 que 
devem ser devolvidos ao Erário. 

Diante dessas irregularidades, impõe-se a desaprovação das contas, 
com a devolução ao Erário dos recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 
75.945,93. 

No que tange à irregularidade descrita no item 8, cumpre salientar que 
os extratos bancários do período integral do exercício ao qual se refere a prestação 
de contas são imprescindíveis para que a Justiça Eleitoral possa proceder à análise 
de toda a movimentação financeira (art. 14, inc. I, "n", da Resolução TSE n. 
21.841/2004) e atestar a regularidade e confiabilidade das contas prestadas, o que 
não foi possível no presente caso, conforme bem registrou a COCIN: 

[...] 

Examinando os extratos bancários das fls. 140-145, observou-se que a conta 
bancária n. 56.982-8, destinada à movimentação de recursos próprios do 
partido (fl. 118), foi aberta em 10/07/2012. Não há registro de conta bancária 
com esse fim no período de 01/01/2012 a 10/07/2012. Portanto, não há como 
aferir a movimentação financeira - ou a ausência de movimentação financeira 
- de recursos próprios no período. 

A propósito, é pacífico o entendimento desta Corte de que a ausência 
(total ou parcial) dos extratos bancários já é motivo suficiente para desaprovação 
das contas. 

Transcrevo, por oportuno, o seguinte julgado: 

- PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - EXERCÍCIO DE 2008 -
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO TESOUREIRO EM DIVERSOS 
DOCUMENTOS - NÃO APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS -
FALTA DE REGISTRO DE DESPESAS COM FINS ELEITORAIS NO 
DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS - NÃO COMPROVAÇÃO 
DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO NO EXERCÍCIO EM ANÁLISE 
- FALTA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O RECEBIMENTO DE 
CONTRIBUIÇÃO OU DOAÇÃO DE SIMPATIZANTES OU FILIADOS -
IRREGULARIDADES NÃO SANADAS - APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA 
SANÇÃO - § 3o DO ART. 37 DA LEI N. 9.096/1995 ACRESCENTADO/PELA 
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LEI N. 12.034/2009 - RETROATIVIDADE DA LEI SANCIONATÓRIA MAIS 
BENIGNA - DESAPROVAÇÃO - SUSPENSÃO DO REPASSE DAS COTAS 
DO FUNDO PARTIDÁRIO [TRESC. Ac. n. 25.262, de 25.8.2010, Rei. 
Juiz Oscar Juvêncio Borges Neto - Grifo nosso]. 

Também merece destaque a irregularidade apontada pela Unidade 
Técnica no item 3 do parecer conclusivo de fl. 556, que diz respeito a recursos de 
origem não identificada, ensejando, além da desaprovação das contas, a devolução 
desses valores ao Fundo Partidário, verbis: 

[...] o partido informou (fl. 111) que não foi possível identificar a origem dos 
recursos contabilizados como sobras de campanha. Em face disso, deve ser 
recolhido ao Fundo Partidário o valor de R$ 699,04, conforme determinação 
contida na Resolução TSE n. 21.841/2004, art. 6o: 

Art. 6o Os recursos oriundos de fonte não identificada não podem ser 
utilizados e, após julgados todos os recursos referentes à prestação de 
contas do partido, devem ser recolhidos ao Fundo Partidário e distribuídos 
aos partidos políticos de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I e 
II do art. 41 da Lei n. 9.096/95. 

Parágrafo único. O partido político responsável pelo recebimento de recursos 
de fonte não identificada deve ser excluído da distribuição proporcional dos 
recursos de que trata o caput. 

3.1. Analisando os extratos da conta n. 56.982-8 (fl. 145), verificou-se que os 
saldos no mês de dezembro de 2012 foram inferiores ao montante dos 
recursos de origem não identificada recebidos naquela conta, o que indica a 
utilização parcial destes recursos. 

3.2. Também em razão do disposto no art. 6o da Resolução TSE n. 
21.841/2004, deve ser recolhido ao Fundo Partidário o valor de R$ 12,00 
referente a "depósito não identificado" (item 9 do relatório preliminar). 

Com efeito, diante da irregularidade detectada deve o partido 
providenciar o recolhimento ao Fundo Partidário do montante de R$ 711,04. 

Outro aspecto que merece ser analisado diz respeito à ausência de 
comprovação da aplicação do percentual mínimo de 5% dos recursos do Fundo 
Partidário recebidos pela grei estadual na "criação e manutenção de programas de 
promoção e difusão da participação política das mulheres", conforme dispõe o art. 
44, V, da Lei n. 9.096/1995 (item 7). 

Inicialmente, o Partido alegou que "esse percentual é descontado 
nacionalmente pela Direção Nacional do PDT, diretamente do total dcZ/fundo 
partidário recebido" (fl. 112). / 

A COCIN consignou no parecer conclusivo que: L 1 
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Registra-se não ser possível aferir, nos presentes autos, se o diretório 
nacional do partido fez a retenção e a aplicação dos recursos do Fundo 
Partidário em programa de promoção e difusão da participação política das 
mulheres, como informado pelo diretório estadual. De outra parte, referida 
informação será enviada à área técnica do TSE encarregada da análise das 
contas [fl. 558]. 

Tendo em vista que a justificativa restou desacompanhada de qualquer 
comprovação e, mais que isso, que no parecer conclusivo não constou a advertência 
de que o eventual descumprimento da norma do art. 44, V, da Lei n. 9.096/1995 
poderia ensejar a aplicação da sanção prevista no § 5o do referido dispositivo, 
facultei ao Partido a apresentação de declaração do Diretório Nacional dando 
suporte ao alegado (fl. 575). 

Na oportunidade, o Diretório Estadual do PDT assim se manifestou: 

[...] a grés partidária optou por centralizar no Diretório Nacional as atividades 
destinadas à Mulher, conforme vigora em seu estatuto, entendendo que a 
centralização das atividades é benéfica às Mulheres haja vista que se tais 
atividades fossem realizadas individualmente pelos diretórios estaduais e 
municipais não haveria recursos financeiros suficientes para o 
desenvolvimento de atividades com qualidade. 

[...] 

Então, conforme já informado na última petição, o Diretório Nacional do PDT 
utiliza NO MÍNIMO 5% do total do recebido a título de fundo partidário para a 
manutenção do seu programa de promoção e difusão da participação política 
das mulheres, conforme declaração do Presidente Nacional do PDT a qual 
segue em anexo. 

A aludida declaração possui o seguinte teor: 

Atendendo a sua solicitação, declaramos para os devidos fins que o PDT 
Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista, sob o abrigo da 
legislação pertinente, criou e mantém com recursos do Fundo Partidário em 
nível nacional, os Movimentos que estão organizados conforme nosso 
Estatuto. 

A rigor, a declaração obtida junto à direção nacional do PDT não refere 
expressamente que da quantia repassada ao órgão regional de Santa Catarina no 
exercício financeiro de 2012 já havia sido retido o percentual mínimo previsto em lei, 
persistindo, portanto, a impossibilidade de se aferir, nestes autos, o efetivo 
cumprimento da exigência contida no art. 44, V, da Lei n. 9.096/1995. 

De todo modo, é preciso convir que os esclarecimentos prestados pelo 
requerente, aliados à declaração subscrita pelo próprio Presidente do /Diretório 
Nacional do PDT, emprestam credibilidade à alegação de que os recursos ad Fundo 

f ' 



Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina 
PRESTAÇÃO DE CONTAS N. 84-72.2013.6.24.0000 - CLASSE 25 - EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2012 
Partidário repassados pelo órgão nacional do PDT aos diretórios estaduais sofrem, 
já na origem, o desconto do percentual mínimo de 5% estabelecido pela Lei n. 
9.096/1995. 

Além disso, conforme diligentemente tratou de ressaltar a COCIN no 
parecer conclusivo, essa informação será encaminhada à unidade técnica do TSE 
responsável pela análise das contas do Diretório Nacional, o que permitirá a plena 
fiscalização do uso correto dos recursos oriundos do Fundo Partidário. 

Por tais razões, deixo de aplicar qualquer penalidade ao partido neste 
particular. 

Derradeiramente, é preciso convir que falhas como as descritas nos 
item 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 são bastante reveladoras da desídia da 
agremiação partidária para com a preservação da integridade dos registros 
contábeis apresentados, ferindo a confiabilidade das contas em apreço. 

Assim, diante do conjunto de falhas apontadas, não há dúvida de que 
devem ser desaprovadas as contas e, por consequência, deve ser aplicada a 
sanção prevista no art. 37, § 3o, da Lei n. 9.096/1995, que prescreve: 

Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial 
implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os 
responsáveis às penas da lei. 
[...] 
§ 3o A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo 
Partidário, por desaprovação total ou parcial das prestações de contas de 
partido, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 
1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser 
repassado, da importância apontada como irregular, não podendo ser 
aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja 
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua 
apresentação. 

Na espécie, além dos valores a serem ressarcidos se mostrarem 
significativos, o extenso rol de falhas apontadas pela COCIN bem demonstra o 
pouco zelo da agremiação partidária para com a regularidade de suas contas, pelo 
que fixo a reprimenda em 7 (sete) meses, patamar que considero condizente com a 
proporcionalidade e razoabilidade exigidas na dosimetria da sanção e os 
precedentes desta Casa. 

Ante o exposto, em razão da gravidade das irregularidades e da 
desídia da agremiação em supri-las, desaprovo as contas em apreço do Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), relativas ao exercício financeiro de 2012, 
determinando: a) a suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário pelo 
prazo de 7 (sete) meses, a partir do trânsito em julgado desta decisão ou do 
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cumprimento de eventual punição já imposta por este Tribunal, dando-se ciência à 
Direção Nacional do Partido e ao Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art. 29, 
inciso II, da Resolução TSE n. 21.841/2004; b) o recolhimento ao Fundo Partidário 
do valor de R$ 711,04, referente ao recebimento de recursos de origem não 
identificada; e, c) a devolução ao Erário de recursos do Fundo Partidário, no 
montante de R$ 75.945,93, cuja regularidade da aplicação não foi comprovada, 
todos esses valores devidamente atualizados nos termos das decisões oroferidas 
pela Presidência deste Tribunal nas prestações de contas n. 9.549 (M582 1 25-
95.2005.6.24.0000) e n. 9580 (5982528-96.2006.6.24.0000). 7 

É como voto. / 
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EXTRATO DE ATA 

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 84-72.2013.6.24.0000 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE PARTIDO 
POLÍTICO - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO (2012) 
RELATOR: JUIZ VÍLSON FONTANA 
RELATOR SUBSTITUTO: JUIZ FERNANDO VIEIRA LUIZ 

REQUERENTE(S): PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 
ADVOGADO(S): RICARDO DE SOUZA WAICK; GUSTAVO SOUZA SANTOS 

PRESIDENTE DA SESSÃO: JUIZ VANDERLEI ROMER 
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL: ANDRÉ STEFANI BERTUOL 

Decisão: à unanimidade, desaprovar as contas do Partido Democrático Trabalhista (PDT) 
relativas ao exercício financeiro de 2012, nos termos do voto do Relator substituto. Foi 
assinado o Acórdão n. 30494. Presentes os Juízes Vanderlei Romer, Antonio do Rêgo 
Monteiro Rocha, Carlos Vicente da Rosa Góes, Hélio do Valle Pereira, Fernando Vieira Luiz, 
Bárbara Lebarbenchon Moura Thomaselli e João Batista Lazzari. 

SESSÃO DE 25.03.2015. 

R E M E S S A 

Aos dias do mês de de 2015 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 2015 foram-me entregues estes autos. 
Eu, , Coordenadora de Registro e Informações Processuais, lavrei o 
presente termo. 


