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AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM 29.11.2017.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL.
EXERCíCIO
FINANCEIRO
DE
2011.
IRRÉGULARIDADES
GRAVES.
CONTAS
DESAPROVADAS. SUSPENSÃO DO • REPASSE DAS
QUOTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO RECOLHIMENTO
AO ERÁRIO. APLICAÇÃO bA SÜMULA N° 26/TSE. NÃO
CONHECIMENTO.
..
.
Histórico da.dêmanda
Contra acórdão do TRE/PE pelo qual desaprovadas as
contas, relativas ao exercício financeiro de 2011 aplicada suspensão do repasse das quotas do Fundo
Partidário pelo período de. 03 (três) meses, bem assim
determinado o recolhimento de montante ao erário, ante a
aplicação irregular da . verba: púbirca .e o recebimento de
recursos de origem não identificada (RONI) -, interpôs
recurso especial o Diretório. Estadual do Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB).
Nëgado seguimento ao recurso especial ,. eleItoral
(i) aplicada a Sumula n° 28/TSE, não demonstrado o
dissidio pretoriano, amingua do necessario cotejo
analitico entre as hipoteses confrontadas, (ii) a teor da
jurisprudência do TSE, inadmitida a juntada de
documentos a destempo: pelo Partido, quando intimadõ
para sanaras irregularidades no o faz tempestivamente,
não configurado, portanto, cerceamento de defesa,
(iii) afastada a aplicação imediata do art; 37, caput, da Lei
n° 9.096/1995, com a redação dada pèla Lei
n° 13.165/2015; (iv) firmada a premissa da gravidade das
irregularidades, prejudicado o efetivo controle pela Justiça

AgR-REspe n° 190-63.2012.6.17.0000IPE

Eleitoral, impossibilitado o reexame do conteúdo
fatico-probatorio nos autos, a teor da Sumula n° 24/TSE,
e (v) as falhas constatadas não representam apenas
3% (três por cento) do total das despesas realizadas com
o Fundo Partidario, tendo sido desconsiderada pelo
recorrente a falta de comprovação de recebimento de
contribuições no montante de R$ 342 397,91(trezentos e
quarenta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais e
noventa e um centavos)
Do agravo regimental
3. É inviável o agravo de instrumênto que deixa deatacar
os fundamentos da decisão agravada, por si sos,
suficientes a sua manutenção, limitando-se a repetir,
ip.sisiiíteiis, s raz.Ôés veiculádas nó recurso espéáiál.
Aplicação da Súmula n° 26/TSE.
Agravo regimental não conhecido.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em não conhecer do agravo regimental, nos termos do voto da
relatora
Brasilia, 22 de fevereiro de 2018
/

vLl

MINIST ROSA WEBER - RELATORA
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RELATÓRIO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER: Senhor Presidente,
contra a decisão pela qual mantida a desaprovação das contas, referente ao
exercício financeiro de 2011, com fundamento no art. 27, III, da
Res.-TSE n° 21.841/2004 - determinada a suspensão do repasse de novas
quotas do Fundo Partidário pelo período de três meses e o recolhimento ao Fundo
Partidário de valores referentes aos recursos oriundos de fõnte não identificada e
decorrentes de despesas pagas com recursos públicos, utilizados de forma
irregular -, maneja agravo regimental o Partido Trabalhista Brasileiro - PTB Estadual.
Transcrevo os fundamentos da decisão que desafiou o agravo
regimental:
Decido.
Preenchidos os pressupostos extrínsecos, passo à análise' dos
intrínsecos.
Transcrevo trecho do acórdão recorrido em que desaprovadas as
contas do Diretório Estadual do PTB, referentes ao exercício de 2011,
ante a existência de irregularidades graves, determinado o recolhimento
ao Tesouro Nacional do valor de R$ 893,10 (oitocentos e noventa e três
reais e dez centavos) relativo a recurso de origem não identificada;
R$ 3892,96 (três mil, oitocentos e noventa e dois reais e noventa e seis
centavos), decorrentes de despesas pagas com recursos públicos,
utilizados de forma irregular; e aplicada a sanção de suspensão por três
meses do repasse das quotas do 'Fundo Partidário (fis. 512-20):
A prestação de contas de partido está disciplinada pela Lei
n° 9.096/95 e pela Resolução TSEn° 21.841/04, devendo ser
apresentada até ,o dia 30 de abril do ano seguinte (art. 32,
caput, da Lei n° '9.096/95, e art. 32, II, da Resolução TSE
n0 21.841/04).
Analisando os autos, verifica-se que as contas foram prestadas
tempestivamente (fi. 02).
No tocante à sua formalidade, infere-se na certidão emitida
pela Secretaria Judiciária, à fi. 37, que foi dada publicidade do
Bálanço Patrimonial, nos termos do art. 32, § 20, da Lei
n° 9.096/95 e do art. 15 da Resolução TSE n°21.841/04.
No mérito, observo que a Secretaria de Controle Interno SCI apontou uma série de irregularidades na prestação de
contas do PTB, referente ao exercício financeiro de 2011,
para que fossem corrigidas no prazo legal. Por diversas
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vezes notificado, o partido apresentou prestação de contas
retificadora e documentos, no entanto, não sanou as
falhas existentes por completo.
Conforme Parecer n° 005/2015ISCI (fls. 416/419) verificam-se
as seguintes ocorrências:
O partido não apresentou os Extratos Bancários
consolidados e definitivos, referente a todo o exercício
financeiro de 2011, da conta bancária informada para
movimentação de recursos de outra natureza (fI. 170), qual
seja, Conta Corrente n° 38.129-2, Agência 1835-X, Banco 001,
em desacordo com o art. 14, II, 'n', da Resolução TSE,
n° 21.841/2004. A despeito da informação trazida pela
Agremiação, à fI. 309, de que os referidos extratos estariam
juntados aos autos (fis. não identificadas), tais documentos não
se encontram anexados ao feito, mas apenas constam os
extratos da conta bancária do Fundo Partidário
(Conta-Corrente n° 38.900-5, Agência 1835-X, Banco 001 Anexo). Ademais, os documentos acostados às fls. 313/336
referem-se a extratos de aplicações financeiras em CDB/BB,
vinculados à Conta-Corrente n° 38.129-2, Agência 1835-X, do
Banco do Brasil;
O partido não apresentou, em sua totalidade, os
Documentos Fiscais, Originais ou Cópias Autenticadas,
referentes às despesas realizadas com os recursos de
outra natureza, em discrepância ao art. 14, II, 'o', e art. 90,
ambos da Resolução TSE n° 21.841/2004. Apenas foram
apresentados os documentos atinentes às despesas pagas
com o "Caixa' dos recursos de outra natureza, consoante
fi. 02 do Livro Razão;
O Livro Diário acostado pela agremiação não se
encontra autenticado no ofício civil, em infringência ao
art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE n° 21.841/2004;
O partido deixou de apresentar a Declaração de
Habilitação Profissional - DHP, emitida pelo Conselho
Regional de Contabilidade, comprovando a regularidade
do contabilista responsável pela sua escrituração contábil,
consoante o disposto na Resolução CFC n° 871/00 (alterada
pela Resolução CFC n° 1.046/05, que instituiu a DHP
Eletrônica), ou a Declaração de Regularidade Profissional
(Resolução CFC n° 1.402/2012), descumprindo-se o previsto
no art. 14, § único, da Resolução TSE n°21.841/04;
O partido apresentou as Notas Fiscais, referentes ao
pagamento da Companhia Energética de Pernambuco CELPE, em nome de 'Fernando Campos Calheiros' e não em
nome da agremiação partidária, em desacordo com o que
estabelece o art. 91da Resolução TSE n° 21 .841/2004, o qual
dispõe que as despesas devem ser emitidas em nome do
partido político. A despeito dos esclarecimentos e documentos
apresentados (fls. 310 e 337/338), que corroboram os motivos
alegados pela agremiação, permanece a referida falha
formal, posto que os documentos fiscais não se

r
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encontram em consonância com, a forma prevista no
aludido dispositivo da Resolução TSE;
O partido apresentou as Notas Fiscais, referentes ao
pagamento da Compesa, em nome de 'José Severino
B. Lacerda' e não em nome da agremiação partidária, em
desacordo com o que estabelece o art. 90 da Resolução TSE
n° 21.841/2004, o qual dispõe que as despesas devem ser
emitidas em nome do partido político. A despeito dos
esclarecimentos e documentos apresentados (fls. 310 e
337/338), que corrobõram os motivos alegados pela
agremiação, permanece a referida falha formal, posto que
ós documentos fiscais não se encontram em consónância
com a forma prevista no aludido dispositivo da Resolução
TSE;
O Partido apresentou o contrato de locação do imóvel
localizado na Rua Esmeraldino Bandeira, n° 68, Graças,
Recife-PE (Anexo); no entanto, a aludida documentação não
se encontra em cópia autenticada, em desconformidade
com o que abaliza o art. 90 da Resolução TSE n° 21 .841/04;
Consoante análise do Livro Diário, ora apresentado, houve
a realização de uma transferência no valor de R$ 1.300,00
(um mil e trezentos reais), oriunda da conta bancária de
recursos de outra natureza do- partido (C/C no 38.129-2) para a
conta bancária exclusiva do Fundo Partidário
(C/C no 38.900-5), realizada na data de 05/10/2011, cujo
ingresso é verificado no, extrato bancáriõ da última conta
supracitada. Consoante o. histórico do lançamento (fI. 29 do
Livro Diário) tal transferência foi realizada com o fito de 'cobrir
saldo' (sic). No entanto, impende registrar que tal procedimento
não se coaduna aos ditames previstos na Resolução TSE
no 21.841/2004, uma vez que, conforme intelecção do
art. 4°c/co art. 14, II, '1', da Resolução TSE no 21 .841/2004, o
Partido deve manter uma conta bancária exclusiva para
movimentação de recursos do Fundo Partidário;
Consoante análise dos registros constantes dos Livros Diário
e Razão e dos extratos bancários da conta bancária de
recursos do Fundo Partidário, em cotejo com a documentação
atinente às despesas ora apresentada (fls. 339/365),
constatou-se que as despesas abaixo relacionadas, pagas
com recursos do Fundo Partidário, permanecem com
irregularidades quanto ao cumprimento do art. 90, 1 e II, da
Resolução TSE n° 21.841/04 dc a I1G2000, que trata das
formalidades da escrituração contábil.
E...]
É importante registrar que as despesas acima discriminadas,
no valor nominal de R$ 4.810,49 (quatro mil, oitocentos e
dez reais e quarenta e nove centavos), foram pagas em sua
totalidade com recursos do FUNDO PARTIDARIO.
j) Com o fito de esclarecer a origem dos recursos apontados
como de origem não identificada no item 'k' do Parecer
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n° 04112014/SCI (fis. 295/299), o Partido apresentou relação
contendo os nomes dos contribuintes e respectivos números
de CPF, às fis. 366/414. Após consulta ao sítio eletrônico da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
(www.receita.fazenda.gov.br), verificou-se a consistência das
informações apresentadas, com exceção, no entanto, das
informações atinentes às contribuições adiante discriminadas,
para as quais remanesceu a divergência entre o número da
inscrição no CPF etencado na relação e o resultado da
consulta realizada à base da Secretaria da Receita Federal do
Brasil. Vejamos:

Portanto, evidenciadas as referidas inconsistências, cumpre
registrar que o aludido valor total de R$ 893,10 (oitocentos
e noventa e três reais e dez centavos) configura-se como
recursos de origem não identificada (RONI), nos termos do
art. 62, caput, da Resolução TSE no 21.841104.
k) Por fim, cumpre registrar que o Partido auferiu
contribuições, no valor total de R$ 342.397.91 (trezentos e
quarenta dois mil, trezentos e noventa e sete reais e
noventa e um centavos), conforme somatório das
contribuições no Demonstrativo de Contribuições
Recebidas, às fis. 179/191. Impende ressaltar que as
aludidas contribuições estão identificadas no menciónado
Demonstrativo, na Relação de Contribuições Recebidas
(Anexo) e no Relatório de Contribuição PTB da Assembleia
Legislativa do Estado de PE (fis. 366/414), com os nomes
dos contribuintes e os respectivos números de CPF, os
quais, inclusive, foram devidamente verificados no site da
Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.qov.br)
(ressaltando-se, apenas, as divergências encontradas e
discriminadas no item 'i" supra). Todavia o partido não
comprovou o seu recebimento através de cheque
nominativo cruzado ou de depósito bancário identificado,
em desacordo com o disposto no art. 40, 4 20. da
Resolução TSE n°21.841/04.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, após o despacho de
fis. 434, que indeferi o pedido de dilação de prazo para o
partido se mànifestar sobre o parecer conclusivo
no 00512015ISC1, o requerente juntou aos autos diversos
documentos (fis. 443/497), os quais não foram analisados
pela Secretaria de Controle Interno, bem como não os
serão por este Relator, posto que, conforme fundamentado
no referido despacho, 'foram concedidas diversas
oportunidades para se pronunciar sobre as
inconsistências descritas nesta ültima peça opinativa, as
quais constavam em pareceres anteriores, a exemplo dos
n° 11/2014/SCI (fis. 263/268) e 41/2014/SCI (fis. 295/299).'
Destaco, contudo, que, dentre os documentos acima
mencionados, recebo apenas a Guia de Recolhimento da
União - GRU (R$ 3.251,64), devidamente quitada, juntada às
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fis. 484/485, a qual se refere à reposição ao Erário de parte do
valor utilizado indevidamente com recursos do Fundo
Partidário.
Ainda, antes de adentrar ao mérito é de suma importância
observar que, a partir de 01/01/2015, os processos
atinentes à prestação de contas anual de partido político
passaram a obedecer aos ditames da Resolução TSE
n° 23.432/2014, a qual revogou as legislações anteriores
(Resoluções TSE n° 21.841/04; 22.067/05; 22.655/07 e
23.339111). Contudo, o seu art. 67 reza que 'as disposições
previstas nesta Resolução não atingirão o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios
anteriores ao de 2015. Entretanto, adverte que as disposições
processuais previstas na nova resolução terá aplicàbilidade nos
processos relativos aos exercícios de 2009 e seguintes, os
quais ainda não foram julgados (art. 67, § 10, da Resolução
TSE n° 23.432/2014).
Portanto como o presente processo trata de prestação de
contas do exercício financeiro de 2011, as questões
procedimentais serão observadas conforme disciplina da
nova resolução (Resolução TSE n° 23.432/2014) e, quanto
ao mérito, seguirá os preceitos das legislações anteriores.
Passo, então, ao exame dos vícios apontados
No caso em apreço, percebe-se que a prestação de contas
está em desconform idade com as exigências prescritas,
uma vez que não foi comprovada a idoneidade profissional
do contador responsável pela prestação das contas;
ademais, o partido 'deixou de colacionar documentação
necessária à verificação da regularidade de suas finanças,
apresentando em seus relatórios recursos financeiros cuja
origem não foi precisamente identificada.
Dentre as irregularidades acima expostas, destaco que as
mais graves constam nos itens ' e ' 'k', 'referentes a
recursos de origem não identificada e aplicação irregular e
não comprovação da aplicação dos recursos oriundos do
Fundo Partidário.
Foram identificadas inconsistências no valor total de R$ 893,10
(oitocentos e noventa e três reais e dez centavos), que se
configuram como recursos de origem não identificada, os quais
devem ser recolhidos ao Fundo Partidário, . após julgados
eventuais recursos de acordo com o art. 60 , caput, da
Resolução TSE n°21.841/04.
A existência de tais irregularidades inviabiliza a tarefa de
apurar a real movimentação financeira do partido. As
falhas não se configuram apenas como falhas de natureza
formal, mas são também de natureza material, tendo em
vista que a falta de documentos e a incorreção nas
informações trazidas torna a análise técnica das contas
partidárias inexequível, impedindo sua aprovação.
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Importante consignar que, em 30 de setembro de 2015, entrou
em vigor a Lei n° 13.165/2015, conhecida como 'Minirreforma
Política', tendo expressamente modificado as legislações
eleitorais, a exemplo da Lei n° 9.096/95.
Não obstante diversas alterações nas normas eleitorais, temos
aqui a aplicação do principio tempus regit actum, no
sentidO de que as prestações de contas partidárias
relativas a exercícios pretéritos devem ser analisadas à luz
da normatização de regência à época do respectivo ano
financeiro.
No tocante aos recursos oriundos do Fundo Partidário, a nossa
legislação, antes da modificação feita pela Lei n° 13.165/2015,
estabelecia critérios para a sua aplicação e sua demonstração
na prestação de contas, com õ se pode ver a séguir:
Parece-me correto entender que a aplicação irregular da
verba oriunda do Fundo Partidário acarreta falha que gera
sua desaprovação, conforme dispõe o art. 27 da Resolução
TSE n°21.841/2004:

Portanto, na essência, a finalidade primordial da prestação de
contas não resultou atendida, principalmente tendo em vista a
relevância das incorreções remanescentes no conjunto da
prestação de contas.
As decisões a seguir transcritas reforçam os fundamentos
legais e judiciais acima mencionados:

A consequência imediata da presente desaprovação
contábil é a suspensão do recebimento da quota-parte dos
recursos do Fundo Partidário a que faz jus o partido,
devendo tal suspensão ser aplicada de forma proporcional
e razoável, conforme prevê o art. 37, § 30, da Lei
n° 9.096/95, antes da modificação feita pela Lei
n° 13.165/2015, que assim dispõe:
Assim, consubstanciado nos pareceres da Secretaria de
Controle :lnterno e do Procurador Regional Eleitoral, voto
pela desaprovação das contas do Partido Trabalhista
Brasileiro - :PTB, referente ao exercício financeiro de 2011,
com fundamento no art. 27, III, da Resolução TSE
n° 21.641/2004, aplicando, em consequência, as seguintes
sanções:
a) de suspensão do repasse de novas cotas do Fundo
Partidário pelo período, de 3 (três) meses, sendo a sanção
medida razoável, e proporcional às irregularidades
identificadas nas contas, nos terms
o do art. '37, § 30, da Lei
n° 9.096/1 995, com a redação conferida pela Lei
n° 12.034/2009;
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o recolhimento ao Fundo Partidário da quantia de
R$ 893,10 (oitocentos e noventa e três reais e dez
centavos), referente aos recursos oriundos de fonte não
identificada (RONI);
o recolhimento dos valores discriminados a seguir ao Fundo
Partidário, devendo tais valores ser atualizados pela Secretaria
de Controle Interno. Registre-se que estes valores são
decorrentes das despesas pagas com recursos do Fundo
Partidário, utilizados de forma irregular:
E...]
É como voto.' (Destaquei)
Por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios,
complementada a decisão com os seguintes fundamentos
(fls. 548-51):
'Os aclaratórios são tempestivos, portanto, deles conheço.
Nos termos do art. 535 do CPC, os embargos de declaração são
cabíveis quando o julgado contém omissão, obscuridade ou
contradição. Expediente similar é encontrado no art. 275 do Código
Eleitoral.
Entêndo que os embargos de declaração não constituem o
instrumento processual hábil para que a parte registre seu
inconformismo com o resultado do julgamento, e nem constituem
oportunidade para que a parte possa suscitar fundamentação nova e
apresentar documentos que deveriam ter sido apresentados antes.
As contas de campanha do partido embargante foram
desaprovadas, por esta Corte, em decorrência da existência de
irregularidades insanáveis e outras por não terem sido sanadas
oportunamente pelo requerente, apesar das diversas
oportunidades concedidas.
Nas razões recursais observa-se que o embargante não aponta
qualquer omissão, dúvida ou contrariedade na decisão embargada.
Aliás, requer apenas a reforma da decisão recorrida para os.fins de
conhecimento da documentação juntada extemporânea e
inadequadamente e a consequente reanálise e julgamento das
contas.
Faz-se imperioso consignar que foram observados na presente
vexata quaestío os preceptivos constitucionais do contraditório,
da ampla defesa e do devido processo legal. Destarte, não há
dúvidas de que o devido processo legal foi obedecido, o partido
foi devidamente intimado para se manifestár sobre as mõsmas
ocorrências em diversos paréceres técnicos, em especial os de
números 11/2014 (fls. 263/268) e 41/2014 (fis. 295/299).
Nunca é demais consignar que, no decorrer de quase quatro anos
de tramitação deste processo, foram emitidos cinco (05) pareceres
técnicos da Secretaria de Controle Interno, cinco (05) pareceres
oriundos da Procuradoria Regional Eleitoral, quatro (04)
requerimentos de dilação de prazo pelo partido, além da juntada pelo
prestador de contas, ora embatgante, de vários documentos, em
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momentos diversos, durante a marcha processual. Alinhe-se, ainda,
que o feito, por duas (02) vezes, foi incluído em pauta para
julgamento, e ao ser retirado de pauta foi para atender solicitação do
prestador de contas.
Verifica-se, por outro lado, que após a emissão do Parecer
Conclusivo n° 0512015, o partido apresentou petição requerendo
a expedição de GRU - Guia de Recolhimento da União para a
devolução de parte do valor utilizado irregularmente com
repasse do Fundo Partidário, bem como solicitou prorrogação
de prazo para se manifestar sobre.as inconsistências indicadas
no referido parecer. Em despacho de fi. 434, foi deferida
emissão da GRU, contudo, por entender intempestiva a
apresentação dos documentos, foi negado o pedido de dilação
de prazo.
A par da inexistência de previsão legal a amparar o pedido de
prorrogação de prazo formulado pelo partido após ter sido
oportunizado por diversas vezes a se manifestar nos autos
respeitante aos pareceres conclusivos, destaco que os prazos,
estipulados na legislação de regência aplicam-se a todas as
agremiações partidárias, afigurando-se violadora do princípio da
isonomia diferença de tratamento entre os prestadores de contas.
Colaciono jurisprudência do TSE que também defende esse
entendimento:

In casu, o efeito modificativo pretendido só poderia ser
alcançado mediante a análise dos documentos acostados,
provas estas que foram apresentadas após a consumação
preclusiva do seu direito, isto é, em razão do prestador de
contas ter tido, por mais de uma vez, a oportunidadé de se
manifestar sobre as mesmas ocorrências.
Por fim, o partido requerente aduz que os documentos
apresentados e não apreciados, juntados às fis. 444/498, devem
ser considerados para análise e posterior julgamento,
fundamentando-se, no §11 do art. 37 da Lei no 9.096/95, que
assim dispõe:
[ ... ]
Observa-se que a intenção do legislador, neste caso, seria
conferir aos órgãos partidários oportunidades para demonstrar,
por meio de documentação hábil a regularidade de suas contas
até o trânsito em julgado da decisão; ou seja, até a finalização
total do processo. Contudo, há de se interpretar tal dispositivo
em harmonia, com toda a legislação que rege a matéria.
Como já exposto anteriormente, ao partido, ora embargante, foi
oportunizado, quando notificado dos pareceres, mormente os
de números 11/2014 (fis. 263/268) e 41/2014 (fis. 295/299), prazo
para apresentação de documentação e justificativa das mesmas
falhas apontadas pelo setor técnico. Após esses prazõs,
entendo ter havido a preclusão.
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Inclusive, há também recente legislação que impede justamente
a perpetuação dos processos de prestação de contas, no que se
refere à juntada de documentos pelo prestador, dispondo que o
prazo concedido pelo julgador precluirá caso a agremiação
partidária não o atenda a tempo.
É o que prescreve o art. 35, § § 80 e 90, da Resolução TSE
no 23.464/2015 (norma que trata a respeito da prestação de contas
anual partidária):
E ... ]

Não bastasse isso, o § 30 do art. 37 da Lei n° 9.096/95 estabelece
textualmente que:
E».]

Nesse palmilhar, se impúséssernos o caminhar pretendido pelo
prestador de contas iríamos inevitavelmente ultrapassar os cinco
anos sem o julgamento das contas, incidindo em situação
intransponível para a aplicação da sanção em virtude do citado
§ 30 do art. 37 da Lei n° 9.096/95, sem que o órgão julgador tenha
dado causa para tal desiderato.
Diante disso, observa-se que, apesar de diversas oportunidades
concedidas ao partido, este não conseguiu sanear os vícios técnicos
existentes nas suas contas, requerendo por diversas vezes mais
prazõs dilatórios, o que ensejaria a perpetuação do processo e, por
via de consequência, o não pronunciamento do órgão judicial em
total desprestígio para a justiça e os jurisdicionados.
Diante do exposto, ante a inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade, conheço e nego provimento aos embargos
declaratórios, extensivo à peça lançada às fls. 542/543 dos autos.
É corno voto.' (Destaquei)
De plano, observo que o recorrente procedeu a simples reprodução
de ementas de acórdãos, sem realizar o necessário cotejo analítico
entre as hipóteses confrontadas, pressuposto para a demonstração
do dissenso.
Aplicável, portanto, a Súmula n° 28/TSE: 'a divergência
jurisprudencial que fundamenta o recurso especial interposto com
base na alínea b do inciso / do art. 276 do Código Eleitoral sómente
estará demonstrada mediante à réalização de cotejo analítico e a
existência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e o
aresto recorrido.'
Passo ao exame do recurso especial com base na contrariedade ao
princípio da, ampla defesa e na violação dos arts. 37, caput, e
§§ 10,11 e 12, da Lei n°9.096/1995
Não prospera a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que,
tal como assentado no acórdão recorrido, a agremiação partidária
teve diversas oportunidades para produzir provas acerca das
irregularidades detectadas na prestação de contas, atraída, portanto,
a preclusão consumativa, impedido o TRE/PE de proceder ao exame
dos novos documentos.
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Nessa linha, a teor da jurisprudência desta Corte Superior,
'no processo de prestação de contas, não se admite a análise dos
documentos juntados a destempo, quando o partido foi intimado para
sanar a irregularidade e não o fez tempestivamente' (PC
n° 714-68/DE, Rei, designado Mm. Henrique Neves da Silva,
DJe de 17.6.2016). No mesmo sentido: PC n° 901-76/DE,
Rei. Mm. Luciana Lóssio, DJe de 15.6.2016.
De rigor, portanto, a incidência do art. 35, §§ 80 e 9°, da Res.-TSE
n° 23.464/201 5:
' 81Os órgãos partidários podem apresentar documentos hábeis
para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear
irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em
julgado a decisão que julgar a prestação de contas (Lei n° 9.096/95,
art. 37, § 11).
§ 9° O direito garantido no § 8° não se aplica na hipótese de não
atendimento pelo órgão partidário das diligências determinadas
pelo Juiz ou pelo Relator no prazo assinalado, o que implica a
preclusão para apresentação do esclarecimento ou do
documento solicitado.' (Destaquei)
De igual modo, não há falar na imediata aplicabilidade do art. 37,
caput, da Lei n° 9.096/1 995, com redação dada pela Lei
n° 13.165/201 5, cristalizada a jurisprudência desta Corte Superior no
sentido de que 'as sanções aplicáveis às prestações de contas
referentes a exercícios financeiros anteriores a 2015 devem seguir a
legislação vigente no momento de sua apresentação (AgR-REspe n°
65-48/RN, Rei. Mm. Henrique Neves da Silva, sessão de 03.5.2016,
e ED-AgR-REspe n° 380-45/SP, Rei. Mm. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe de 30.6.2016)' (AgR-RESPE n° 46227, ReI. Mm. Luiz
Fux, DJe de 23.3.2017).
Por outro lado, consoante a moldura fática delineada no acórdão
regional, desaprovadas as contas do PTB Estadual, referentes ao
exercício financeiro de 2011, ante a existência de irregularidades
graves, em especial, referentes a i) recursos de origem não
identificada, no montante de R$ 893,10 (oitocentos e noventa e três
reais e dez centavos); ii) existência de despesas pagas com recurso
do Fundo Partidário no valor de R$ 4.810,49 (quatro mil, oitocentos e
dez reais e quarenta e nove centavos), em desacordo com o previsto
no art. 90, da Res.-TSE n° 21.841/2004; iii) não comprovação do
recebimento de contribuições, no valor de R$ 342.397,91
(trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e sete reais
e noventa e um centavos) mediante cheque nominativo cruzado
ou de depósito bancário identificado, em desacordo com o
disposto no art. 40, 21, da Res.-TSE n° 21.841/2004.
A Corte de origem consignou que tais irregularidades 'não se
configuram apenas como falhas de natureza formal, mas são
também de natureza material, tendo em vista que a falta de
documentos e a incorreção nas informações trazidas torna a análise
técnica das contas partidá rias inexequível, impedindo sua
aprovação' (fi. 517 - destaquei).
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O afastamento da conclusão do TRE/PE para assentar meramente
formais as irregularidades, tal como pretende o recorrente, exigiria
nova incursão no acervo fático-probatório, procedimento vedadõ na
instância especial, a teor da Súmula 24/TSE: 'não cabe recurso
especial eleitoral para simples reexame do conjunto fáticoprobatório'.
Quanto à alegação de que as falhas verificadas representam apenas
3% (três por cento) do total de despesas realizadas com os recursos
do Fundo Partidário, insuficientes à desaprovação das contas,
constato desconsiderada pelo recorrente a falha atinente à ausência
de comprovação de recebimento de contribuições mediante cheque
nominativo cruzado ou de depósito bancário não identificado no
montante de R$ 342.397,91 (trezentos e quarenta e dois mil,
trezentos e noventa e sete reais e noventa e um centavos).
Observo se tratar de irreguláridade grave, de valor absoluto
excessivo, a qual 'torna a análise técnica das contas partidárias
inexequível, impedindo sua aprovação' (fI. 517).
A propósito, colaciono o seguinte julgado:
ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. SÚMULA 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. DOAÇÃO
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
1 NAPLICABILI DÁDE. DESPROVIMENTO.
Segundo entendimento deste Tribunal Superior, a não
identificação dos doadores de campanha configura
irregularidade grave que impede a aprovação das contas,
ainda que com ressalvas, pois compromete a transparênciae a
confiabilidade do balanço contábil.
Nas hipóteses em que não há má-fé, a insignificância do
valor da irregularidàde pode ensejar a aprovação da prestação
de contas, devendo ser observado tanto o valor absoluto da
irregularidade, como o percentual que ele representa diante do
total dos valores movimentados pelo candidato.
Na espécie, o total das irregularidades apuradas foi de
R$ 50.054;00 (cinquenta mil e cinquenta e quatro reais),
quantia que representa 8,06% do total das receitas
arrecadadas. Em face do álto valor absoluto e da natureza
da irregularidade, não há espaçõ para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade no
presente caso. Votação por maioria.
Agravo regimental desprovido.
(AgR-Al n° 185620/RS, ReI. designado Mm. Henrique Nèves
da Silva, DJe de 09.02.201 7)
Ademais, consignado pelo TRE/PA a 'relevância das
incorreções remanescentes no conjunto da prestãção de
contas' (fI. 518), a impedir a sua aprovação, aplicados os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na sanção
de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário
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pelo período de 3 (três) meses, ante a gravidade das
irregularidades identificadas nas contas.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial
(art. 36, § 60, do RITSE)."
O agravante (fis. 607-14) reitera, ipsis iitteris, as razões
veiculadas no recurso especial (fls. 559-76) quanto à (i) violação do princípio
da ampla defesa, ante a recusa da análise dos documentos juntados pelo
Partido, uma vez supridas as falhas formais, antes de operado o trânsito em
julgado da prestação de contas; e (ii) o percentual das irregularidades formais
constatadas não representa sequer 3% (três por cento) do total das despesas
realizadas com os recursos do Fundo Partidário, inábil a determinar a rejeição
das contas pela sua insignificância.
Ciência do Vice-Procurador-Geral Eleitoral à fl. 617.
É o relatório.

VOTO

A SENHORA MINISTRA ROSA WEBER (relatora): Senhor
Presidente, embora tempestivo e regular a representação processual, o agravo
regimental não reúne condições de cognoscibilidade.
O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE)
desaprovou as contas do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) - Estadual,
relativas ao exercício financeiro de 2011, aplicada a suspensão do repasse de
quotas do Fundo Partidário pelo período de 03 (três) meses, bem assim
determinado o recolhimento de montante ao erário, ante a aplicação irregular
da verba pública e o recebimento de recursos de origem não identificada
(RONI).
Neguei seguimento ao recurso especial interposto (i) aplicada a
Súmula n° 28/TSE, não realizado o cotejo analítico entre as hipóteses
confrontadas; (ii) assentada a sintonia do acórdão regional com a jurisprudência
deste Tribunal Superior quanto à impossibilidade de juntada de documentos a
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destempo pelo Partido, concedida diversas oportunidades para sanar as
irregularidades, não configurado cerceamento de defesa; (iii) afastada a aplicação
imediata do art. 37, caput, da Lei n° 9.096/1995, com a redação dada pela Lei
no 13.165/2015, porquanto à luz da jurisprudência desta Casa aplicável a
legislação vigente no momento da apresentação das contas referentes a
exercícios anteriores a 2015; (iv) consignada a existência de irregularidades
graves, impossibilitado o controle das contas pela Justiça Eleitoral, atraída a
aplicação da Súmula n° 24/TSE; e (v) desconsiderada pelo recorrente a falha
atinente à falta de comprovação de recebimento de contribuições no montante
de R$ 342.397,91 (trezentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e sete
reais e noventa e um centavos), razão pela qual não há falar que as falhas
representam apenas 3% (três por cento) do total das despesas realizadas com
o Fundo Partidário.
Nas razões do agravo regimental, o agravante se limita a
repetir, ipsis litteris, as alegações do recurso especial quanto à afronta ao
princípio da ampla defesa e à insignificância do percentual das falhas
constatadas, considerado o total das despesas realizadas com o Fundo
Partidário, sem atacar os fundamentos lançados na decisão vergastada.
Conforme o disposto no art. 932, II, do CPC/2015, incumbe ao
relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
(destaquei).
A teor do entendimento desta Corte Superior, "a parte
agravante possui o ônus de impugnar os fundamentos do decisum fustigado,
sob pena de subsistirem as suas conclusões, nos termos dos Enunciados de
Súmula n°26 do TSE e n° 182 do STJ. Precedentes" (AgR-REspe n° 4158/SP,
ReI. Min. Luiz Fux, DJe de 19.12.2016). Na mesma linha de entendimento:
ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PESSOA
JURÍDICA.
PROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma objetivamente
os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir
integralmente as razões declinadas no recurso especial.
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Incidência da Súmula 26 do Tribunal Superior Eleitoral e 182 do
Superior. Tribunal de Justiça.
E...]
Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgR-Al
n° 14563/MG, Rei. Mm. Henrique Neves dà Silva, DJe de 20.02.2017
- destaquei)
Ante o ëxposto, não conhéço do agravo regimental.
É como voto.
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EXTRATO DA ATA

AgR-REspe no i 90-63.2012.6.1 7.0000/PE. Relatora: Ministra
Rosa Weber. Agravante Partido Trabalhista Brasileiro - (PTB) - Estadual
(Advogado: MarceloCavalcanti de .Sousa Tenório— OAB: 19418/PE).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, não conheceu do
agravo regimental, nos termos do voto da relatora.
Composição Ministros Luiz Fux (presidente), Rosa Weber,
Edson Fachin, Napoleão NÚnes Maia Filho, Jorg&Mussi, Admár Gonzaga e
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.
Vice-Proôurador-Geral Eleitoral: Humberto Jacques de
Medeiros.

SESSÃO DE 22.2.2018.
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