
 

PODER JUDICIÁRIO 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

 

ACÓRDÃO Nº 31.137

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) - 0601195-45.2018.6.14.0000 - Belém - PARÁ
RELATORA: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
INTERESSADO: DIRETÓRIO ESTADUAL PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE -
REDE PARA
INTERESSADO: JEFFERSON CEZAR BRITO LEITE
INTERESSADO: ANTONIO CARLOS JESUS DOS SANTOS
INTERESSADA: ÚRSULA VIDAL SANTIAGO DE MENDONCA
ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE DE SOUZA SAMPAIO - OAB/PA26970
INTERESSADO: MIGUEL ANGEL DEL VALLE PANDURO
INTERESSADO: MARCELO AIUB DE MELLO
INTERESSADO: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ

 

 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO 2017. INTERESSADO. PEDIDO. PRECLUSÃO.
AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA.
ARTIGO 46, IV, ALÍNEA “A”, DA RESOLUÇÃO DO TSE N.
23.464/2015. NÃO PRESTAÇÃO. SANÇÃO. SUSPENSÃO.
COTAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. TEMPO. OMISSÃO.
VALORES. FUNDO PARTIDÁRIO. DEVOLUÇÃO.

1 – A  preclusão  é regra aplicável aos processos de prestação de
contas, pois se trata de processo jurisdicional e a própria norma
específica a prescreve em várias situações. Dessa maneira, pedido
extemporâneo não pode ser considerado.

2 - O órgão partidário que, mesmo que intimado, deixa de apresentar
as contas, deve ter o julgamento delas como não prestadas.

3 - O julgamento das contas como não prestadas impõe
ao  partido  político a sanção de  suspensão  do recebimento
das cotas do fundo partidário pelo tempo que perdurar a omissão.
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4 – Caso a agremiação tenha recebido recursos do Fundo Partidário,
e tendo em vista que não houve prestação de contas, os valores
devem ser devolvidos ao erário (§ 2º do artigo 48 da Res. TSE nº
23.464/2015).

5 – Contas consideraras não prestadas com as consequências
cabíveis.

 

 

 os Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, à unanimidade,ACORDAM
julgar não prestadas as Contas, nos termos do voto da Relatora. Votaram com a Relatora o
Juiz Federal Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes e os Juízes Álvaro José Norat de
Vasconcelos, Edmar Silva Pereira e Luzimara Costa Moura. Presidiu o julgamento o
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.

Belém, 10/09/2020.

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora
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RELATÓRIO

 

A Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento:
Tratam os autos de processo relativo à prestação de contas anual - exercício 2017 do
Diretório Estadual do Partido Rede Sustentabilidade (REDE/PA), no qual foi constatado
na Informação n. 6/2018, id 32716, que o partido foi omisso e não prestou contas
referente ao exercício financeiro de 2017. O partido foi devidamente intimado, id 32717,
mas não se manifestou.

Anexo à informação mencionada, consta despacho de Sua Excelência o
Presidente deste Regional para que sejam feitas as providências para “a imediata
suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário do Partido Rede
Sustentabilidade” (id 32718).

Em despacho, id 1801669, o então relator, Sua Excelência o Senhor
Alexandre Buchacra, determinou sucessivamente:

a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a
Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do art. 6º do mencionado diploma;

b) a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros
órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros
de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;

c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações
de que tratam as alíneas a e b.

Na sequência, sobreveio a Informação nº 655 / 2019, id. 3364169, a
Secretaria de Controle Interno e Auditoria com as seguintes informações:

a) não constava em sistema apresentação das contas de exercício
financeiro sob exame, até o dia 06/02/2020 (data de assinatura eletrônica mais antiga);

b) foram identificadas 4 (quatro) contas bancárias no sistema de prestação
de contas anual (SPCA) do TSE, que são:  nºs. , ,  (Outros0261432 0261491 0261564
recursos e  (Fundo partidário) no Banco do Brasil, Ag. 3074;0261483

c) quanto à conta destinada à movimentação de recursos do fundo
partidário, nesta consta montante de R$ 133.262,04 (cento e trinta e três mil,

, dos quais duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) R$ 30.592,87 (trinta
, são referentes amil, quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)

recursos transferidos de forma  do Diretório Nacional (repasse confirmado naonline
conta do doador), com o saldo em 17/11/2017 de ;R$ 0,00
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d) o extrato da contas destinada à movimentação de recursos do fundo
partidário possuem data de abertura em 09/08/2016 e movimentação a partir de
15/02/2017, e;

e) houve emissão de 1 (um) recibo via sistema SPCA referente à doação
no valor de R$ 3.522,99 (três mil, quinhentos e vinte e dois reais e novante e nove

 ocorrida em 2017, mas emitido em 2016.centavos)

Em seguida, o Ministério Publico se manifestou, id 3530769, para que as
contas sejam julgadas não prestadas com a aplicação das devidas sanções do art. 47
da Res. TSE nº 23.604/2019, por entender que devido às irregularidades elencadas
pelo setor técnico, inexistem elementos mínimos à análise das contas, em razão de
nem ao menos se vislumbrar quais as destinações empreendidas nos recursos do
prestador, bem como a regularidade destas.

O Diretório foi novamente intimado para se manifestar sobre as
informações e os documentos apresentados pela Unidade Técnica (id 3364069), no
prazo de 3 (três) dias, nos moldes do art. 30, IV, "e", da Resolução TSE n.º
23.604/2019.

Apenas a interessada Ursula Vidal Santiago de Mendoca, que foi intimada
no dia 24 de julho de 2020, id 4853119, manifestou-se no processo, apenas em 30 de
julho de 2020, para juntar procuração e requerer a dilação probatória “com nova
designação de prazo para que sejam juntados aos autos os documentos necessários
ao atendimento do pleito, em razão da necessidade de diligências junto ao Partido,
visto que a Requerente não possui mais vínculo filiatório com o referido partido”.

 É o relatório.

 

 

VOTO
 

  A Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
(Relatora): Antes de analisar o mérito da prestação de contas, pelo princípio da
eventualidade, devo manifestar-me acerca do pedido constante na petição de id
4841469.

No caso em apreço, a intimação do diretório do partido para cumprir a
obrigação de prestar contas ocorreu regularmente desde 2018, ou seja, todos os
interessados, inclusive a peticionante, quedaram-se inertes.

Tendo a interessada, apresentado pedido extemporâneo ao prazo de três
dias, quando o processo já estava pronto para julgamento, visto que foi regulamente
intimada no dia 24 de julho de 2020, e somente se manifestou no dia 30 de julho de
2020, o pedido não merece ser acolhido. A manifestação da interessada foi alcançada
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1.  

2.  

pela preclusão, que é instituto jurídico plenamente aplicável aos processos de
prestação de contas, em obediência aos princípios e regras do processo jurisdicional,
bem como, o pedido de prorrogação de prazo é inviável, visto que diversas foram as
oportunidades para o partido se manifestar desde 2018.

Quanto ao , inicialmente, ressalto que o art. 28, II, da ResoluçãoMÉRITO
TSE n.º 23.464/2015, que regulamenta a Lei n.º  /95, impõe aos Partidos Políticos9.096
o dever de prestar contas, anualmente, à Justiça Eleitoral.

No presente caso, a agremiação que fora devidamente intimada para
apresentar as contas permaneceu inerte e, dessa maneira, forçoso reconhecer o
julgamento das contas como não prestadas em conformidade com o artigo 46, IV,
alínea , da Res. TSE nº 23.464/2015, :a in verbis

Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:

IV – pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas.

No que se refere as sanções pela inobservância do dever legal de prestar
contas, nos termos do art. 37-A da 9.096/95, bem como do artigo 48 da Resolução TSE
nº 23.464/2015, implicará na suspensão de novas cotas do Fundo Partidário pelo tempo
em que permanecer omisso - caracterizando a inadimplência a partir da data fixada
pela lei para a prestação de contas.

Deve haver ainda o recolhimento do valor consignado na Informação n.
655/2019 da Seção de Contas do TRE/PA correspondente a R$ 133.262,04 (cento e
trinta e três mil, duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos) e relativo a
recursos recebidos do fundo partidário. Esse dever de devolução está disposto no § 2º
do artigo 48 da Res. TSE nº 23.464/2015.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 46, IV, alínea , da Res. TSE nºa
23.464/2015, julgo como  as contas do Diretório Estadual do PartidoNÃO PRESTADAS 
Rede Sustentabilidade (REDE/PA), referentes ao exercício financeiro de 2017, e, em
consequência, determino que:

seja oficiado ao Diretório Nacional da agremiação partidária que se
abstenha de repassar cotas do Fundo Partidário ao seu Diretório Regional no
Estado do Pará, pelo tempo em que este permanecer omisso no seu dever de
prestar contas, de acordo com o  do artigo 48 da Resolução TSE n.ºcaput
23.464/2015;

em relação aos valores recebidos oriundos do fundo partidário no
valor de R$ 133.262,04 (cento e trinta e três mil, duzentos e sessenta e dois

 deverá ser notificado para providenciar o recolhimentoreais e quatro centavos),
integral ao Erário do montante, em conformidade com o art. 48, § 2º, combinado
com o art. 59 da Resolução TSE n.º 23.464/2015.
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É o voto.
Belém, 10 de setembro de 2020.
 

Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora
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