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ACÓRDÃO
AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO N° 1.458 (345-21.2004.6.00.0000) CLASSE 18— BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
Relator: Ministro Marcelo Ribeiro
Agravante: Partido Liberal (PL) - atual Partido da República (PR - Fusão
PronaIPL) - Nacional
Advogada: Ana Daniela Leite e Aguiar

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO LIBERAL (PL).
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2003. DESAPROVAÇÃO.
Não sanadas as irregularidades apontadas, impõe-se a
desaprovação da prestação de contas do Partido Liberal
(PL), atual Partido da República (PR), referente ao
exercício financeiro de 2003.

Acordam os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, por
unanimidade, em desprover o agravo regimental e desaprovar a prestação de
contas, nos termos das notas de julgamento.
Brasília, 13 de abril de 2011.

MINISTRO MARCELO RIBEIRO - RELATOR
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RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO: Senhor
Presidente, trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido
Liberal (PL), referente ao exercício financeiro de 2003.
Inicialmente, diante da Informação n° 14612004
COEP-GABPRE/TSE, de 30.6.2004 (fls. 55-56), o então relator Ministro Luiz
Carlos Madeira determinou, em despacho de 2.7.2004 (fI. 65), a intimação do
Pi- para cumprir as diligências apontadas no item 3 da referida informação,
concedendo-lhe, para tanto, o prazo de 60 (sessenta) dias.
O partido requereu a prorrogação do prazo para cumprimento das
diligências por mais 60 (sessenta) dias (fi. 79), o que foi deferido pelo relator à
fl. 80, em 31 .8.2004.
O partido apresentou a documentação de fis. 69-76, 84 e 87-90.
Em razão de nova análise das contas, o então relator Ministro
Gerardo Grossi determinou, em despacho de 7.2.2007 (fl. 105), a intimação
do Pi- para cumprir as diligências apontadas no item 4, alíneas a, b, c e d, da
Informação n° 05/2007 COEPA-SCl/TSE (fls. 99-102), no prazo de 20 (vinte)
dias.
Em petição de fl. 113, o PL, representado por seu
sucessor, o Partido da República (PR), solicitou a prorrogação do prazo
para cumprimento das diligências, o que foi deferido em 17.4.2007
(fI. 114).
Em resposta, o PR apresentou esclarecimentos e documentos
(Protocolo n°7594/2007), às fis. 119-120 e 125.
Em nova análise (terceiro exame), a Coordenadoria de Exame
de Contas Eleitorais e Partidárias (COEPA), em Informação
ri0 80212008-SECEP/COEPA-SCIÍTSE (fls. 127-135), concluiu pela
desaprovação das contas partidárias.
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Diante do parecer conclusivo da COEPA pela desaprovação
das contas do partido, determinei, em 1 1 .8.2008, que se abrisse vista dos
autos ao PR (antigo PL), para que se manifestasse no prazo de 72 (setenta e
duas) horas, nos termos do § 1 0 do art. 24 da Res.-TSE n° 21.841/2004
(fis. 158-160).
O partido apresentou esclarecimentos e documentos de
fls. 164-177 e 180-181.
A COEPA, após exame dos novos documentos apresentados
(41 exame), em informação de fis. 183-191 (n° 9312009 SECEP/COEPA SCl/TSE), opinou pela manutenção da desaprovação das contas do partido.
Em petição de fls. 198-199, o PR alegou que foram
"detectadas incoerências e inconsistências no referido parecer, que
comprometem in totum o mencionado documento", e que, em face da
complexidade da matéria, elaboraria Nota Explicativa para demonstrar que ele
"não está em conformidade com o teor da legislação vigente".
Para isso, requereu "a concessão do prazo de 20 (vinte) dias
previsto no § 1 1 do art. 20 da Resolução-TSE no 21.84112004" (fl. 199).
Em decisão de 2.4.2009, em razão da ausência de justificação
suficiente, indeferi o pedido (fls. 201-204).
Em 1 1 .6.2009, à fl. 212, determinei a intimação da delegada do
partido para devolução dos autos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob
pena de busca e apreensão, uma vez que retirados em 7.4.2009 e não
devolvidos em 22.4.2009, último dia do prazo, consoante informação de
fls. 207-208.
O PR devolveu os autos da prestação de contas em 4.6.2009,
nos termos da certidão de fl. 216.
Em 4.6.2009, o partido apresentou esclarecimentos quanto ao
parecer conclusivo da COEPA (fls. 217-222).
Em 23.6.2009, determinei o encaminhamento dos autos à
Secretaria Judiciária e, posteriormente, à COEPA, em razão do que decidido
por esta Corte na Petição n° 2.827/DF (fl. 224).
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Após análise, a COEPA reiterou o parecer conclusivo,
ratificado pela Secretaria de Controle Interno e Auditoria e pela Diretoria-Geral
(fis. 135-136), pela desaprovação das contas do PL e sugeriu a abertura de
vista dos autos ao partido, nos termos do art. 24, § 2 0 , da Resolução-TSE
n°21.841/2004 (fis. 236-241).
Em 9.3.2010, determinei abertura de vista dos autos ao partido
pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas (fl. 244).
Em petição de 19.3.2010, sob Protocolo n° 6.46612010
(fI. 249), o PR requereu a prorrogação do prazo para manifestação sobre o
parecer conclusivo da COEPA.
À falta de justificativas, indeferi o pedido (fl. 250).
O PR interpôs agravo regimental (fls. 253-257).
O partido sustenta que o pedido de dilação do prazo foi
protocolizado após o prazo de 72 (setenta e duas) horas, inicialmente
concedido, por motivo de força maior (fl. 254).
Assevera que "teceu breves comentários que de forma
indiscutível demonstrava a necessidade de um prazo maior, para que se
comprovasse que os pareceres emitidos pela área técnica deste Tribunal,
estavam eivados de vício, uma vez que este mesmo Tribunal aprovou contas
de outras agremiações contendo os supostos vícios alegados pela área
técnica" (sic) (fl. 255).
Aduz que (fI. 255)
[ ... ] foi protocolizada no dia 2510312010, a petição sob o protocolo
n° 704712010, devidamente instruída com documentos de outras
agremiações partidárias, com vistas a submeter novamente o
presente feito à área técnica deste tribunal, para que assim, diante
de provas e fatos irrefutáveis, pudesse tal área técnica, explicar
como pode utilizar-se de dois procedimentos distintos para analisar
processos de prestações de contas, já que eles próprios aprovaram
contas que encontravam-se na mesma situação do Requerente (sic).
Por fim, requer que a petição de Protocolo n° 7.04712010 e
toda a documentação que a acompanha sejam submetidas à análise do setor
técnico desta Corte (fl. 255).
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A referida petição foi protocolizada em 25.3.2010 e juntada aos
autos em 5.4.2010 (fis. 283-286)
É o relatório.

VOTO

O SENHOR MINISTRO MARCELO RIBEIRO (relator): Senhor
Presidente, consigno, inicialmente, que a presente prestação de contas
refere-se ao exercício de 2003, apresentada em 29.4.2004 (fi. 2).
Antes de examinar o mérito das contas, faz-se necessário
analisar a existência de possível prescrição, tendo em conta o disposto no
§ 3 1 do art. 37 da Lei n° 9.0961951, inserido pela Lei n° 12.03412009, que
estabelece a impossibilidade da imposição da sanção de suspensão das
cotas do fundo partidário, caso as contas não sejam julgadas dentro de
5 (cinco) anos, contados da sua apresentação.
No julgamento da PET n° 1.628/DE, na qual fui designado
relator para o acórdão, assentei que o mencionado dispositivo legal prevê
prazo de prescrição da pretensão punitiva, que deverá incidir sobre os
processos em curso, mas devendo ser contado somente a partir da vigência
da Lei n° 12.03412009, que o instituiu.
Transcrevo, a propósito, excertos do voto que proferi
naquela oportunidade:
Assim dispõe o mencionado dispositivo legal, incluído pela Lei
n° 12 034, de 29.9.2009:

Art. 37. [ ... ]

1

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.
§ 3 0 A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da
prestação 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.
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§ 30 A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do
Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da
prestação 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. (Destaquei)
A Lei n° 12.034 entrou em vigor somente em 29.9.2009, mais de
quatro anos após a apresentação das contas pelo PT do B.
A questão há de ser analisada sob a ótica do direito intertemporal,
segundo o qual a lei tem efeito imediato e geral, tendo eficácia para
os atos praticados a partir de sua vigência, respeitados, de qualquer
forma, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.
Sobre o conflito de leis no tempo, leciona a professora Maria Helena
Diniz que:
Não se pode aceitar a retroatividade e irretroatividade como
princípios absolutos. O ideal será que a lei nova retroaja em
alguns casos, e em outros não. Foi o que fez o direito pátrio ao
prescrever que a nova norma em vigor tem efeito imediato e
geral, respeitando sempre o ato jurídico perfeito, o direito
adquirido e a coisa julgada (CF de 1988, art. 5 1, XXXVI; LICC,
art. 61, § 1 1 a 31 , com a redação da Lei n. 3.238157).
[ ... ]
A novel lei só deverá incidir sobre os fatos que ocorrerem
durante sua vigência, pois não haverá como compreender que
possa atingir efeitos já produzidos por relações jurídicas
resultantes de fatos anteriores à sua entrada em vigor.
Apesar de ter eficácia imediata, a nova lei poderá alcançar
situações futuras, não podendo abarcar as que consolidaram
em épocas pretéritas2.
A regra, portanto, é a irretroatividade da lei. Nesse sentido já decidiu
esta Corte, ao consignar que "o sistema de direito positivo brasileiro
adotou o princípio da irretroatividade, pelo qual a lei nova tem efeito
imediato e geral, vedada a ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e à coisa julgada, não alcançando os efeitos já
consolidados sob a vigência de lei pretérita" (Acórdão n° 1.616/DF,
rei. Mm. Felix Físcher, DJe de 20.5.2010).
O § 31 do art. 37 da LPP estabelece, na verdade, prazo de
prescrição da pretensão punitiva a ser exercida pela Justiça Eleitoral.
Dessa forma, levando em conta a regra da irretroatividade da lei e da
sua eficácia imediata para alcançar os atos futuros, creio que o novo
prazo prescricional deva incidir aos processos em curso, mas

2

DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada. 14 ed. São Paulo: Editora Saraiva,
2009. p. 186, 188-189.

AgR-Pet no 1.458 (345-21 .2004.6.00.0000)/DE

M

devendo ser contado somente a partir da vigência da lei que o
instituiu.
Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em relação
ao art. 1 1 da Lei n° 9.783199, que instituiu prazos de prescrição para
o exercício de ação punitiva da Administração Pública.
No julgamento do Recurso Especial n° 780.2341PR, rei. Min. Teori
Albino Zavascki, DJe de 26.10.2009, concluiu aquela Corte pela
incidência da Lei n° 9.783199 a partir de sua vigência, em relação ao
processo pendente, tendo em vista estabelecer prazo prescricional
inferior ao da lei revogada.
Invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal e do próprio
STJ, consignou o e. relator o seguinte:
Tratando-se de norma que reduz prazo de prescrição,
cumpre observar, na sua aplicação, a regra clássica de
direito intertemporal, afirmada na doutrina e na
jurisprudência em situações dessa natureza: o termo
inicial do novo prazo será o da data da vigência da lei que
o estabelece, salvo se a prescrição (ou, se for o caso, a
decadência), iniciada na vigência da lei antiga, vier a se
completar, segundo a lei antiga, em menos tempo. São
precedentes do STF nesse sentido: (Destaquei).
"Prescrição Extintiva. Lei nova que lhe reduz prazo.
Aplica-se à prescrição em curso, mas contando-se o
novo prazo a partir da nova lei. Só se aplicará a lei
antiga, se o seu prazo se consumar antes que se
complete o prazo maior da lei nova, contado da vigência
desta, pois seria absurdo que, visando a lei nova reduzir
o prazo, chegasse a resultado oposto, de ampliá-lo"
(RE 37.223, Mm. Luiz Gallotti, julgado em 10.07.58).
"Ação Rescisória. Decadência. Direito Intertemporal. Se o
restante do prazo de decadência fixado na lei anterior for
superior ao novo prazo estabelecido pela lei nova,
despreza-se o período já transcorrido, para levar-se em
conta, exclusivamente, o prazo da lei nova, a partir do
início da sua vigência" (AR 905/DF, Mm. Moreira Alves,
DJ de 28.04.78).
No mesmo sentido: RE 93.110/RJ, Min. Xavier de
Albuquerque, julgado em 05.11.80; AR 1.025-6/PR, Min. Xavier
de Albuquerque, DJ de 13.03.81.
É o que se colhe, também, de abalizada doutrina, como, v.g., a
de Pontes de Miranda (Comentários ao Código de Processo
Civil, Forense, 1998, Tomo VI, p. 359), Barbosa Moreira
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 1976,
volume V, p. 205-207) e Galeno Lacerda, este com a seguinte
e didática lição sobre situação análoga (redução do prazo da
ação rescisória, operada pelo CPC de 1973):
'.---

Lei no 9.873, de 23.11.1999. Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração
Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
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"A mais notável redução de prazo operada pelo Código
vigente incidiu sobre o de propositura da ação rescisória.
O velho e mal situado prazo de cinco anos prescrito pelo
Código Civil (art. 178, § 10, VIII) foi diminuído
drasticamente para dois anos (art. 495). Surge, aqui,
interessante problema de direito transitório, quanto à
situação dos prazos em curso pelo direito anterior. A
regra para os prazos diminuídos é inversa da vigorante
para os dilatados. Nestes, como vimos, soma-se o
período da lei antiga ao saldo, ampliado, pela lei nova.
Quando se trata de redução, porém, não se podem
misturar períodos regidos por leis diferentes: ou se conta
o prazo, todo ele pela lei antiga, ou todo, pela regra nova,
a partir, porém, da vigência desta. Qual o critério para
identificar, no caso concreto, a orientação a seguir? A
resposta é simples. Basta que se verifique qual o saldo a
fluir pela lei antiga. Se for inferior à totalidade do prazo da
nova lei, continua-se a contar dito saldo pela regra
antiga. Se superior, despreza-se o período já decorrido,
para computar-se, exclusivamente, o prazo da lei nova,
na sua totalidade, a partir da entrada em vigor desta.
Assim, por exemplo, no que concerne à ação rescisória,
se já decorreram quatro anos pela lei antiga, só ela é que
há de vigorar: o saldo de um ano, porque menor ao prazo
do novo preceito construa a fluir, mesmo sob a vigência
deste. Se, porém, passou-se, apenas, um ano sob o
direito revogado, o saldo de quatro, quando da entrada
em vigor da regra nova, é superior ao prazo por esta
determinado. Por este motivo, a norma de aplicação
imediata exige que o cômputo se proceda,
exclusivamente, pela lei nova, a partir, evidentemente, de
sua entrada em vigor, isto é, os dois anos deverão
contar-se a partir de 1 0 de janeiro de 1974. O termo
inicial não poderia ser, nesta hipótese, o do trânsito em
julgado da sentença, operado sob lei antiga, porque
haveria, então, condenável retroatividade" (O Novo
Direito Processual Civil e os Feitos Pendentes, Forense,
1974, pp. 100-101).
Câmara Leal tem pensamento semelhante:
"Estabelecendo a nova lei um prazo mais curto de
prescrição, esse começará a correr da data da nova lei,
salvo se a prescrição iniciada na vigência da lei antiga
viesse a se completar em menos tempo, segundo essa
lei, que, nesse caso, continuaria a regê-la, relativamente
ao prazo" (Da Prescrição e da Decadência, Forense,
1978, p.90),
Desse modo, correta a conclusão do acórdão recorrido, ao
afirmar:
Aplicando o raciocínio ao caso, na data de vigência da
Lei 9783199 (23.11.1999), havia um prazo superior a 5
anos para a prescrição da pretensão da administração.
Portanto, deve-se contar o novo prazo previsto na lei
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inovadora (5 anos) a partir de 23.11.1999, concluindo-se
que a prescrição da pretensão punitiva do BACEN
ocorreria somente em 23.11.2004.
No caso em exame, apesar de não ser hipótese de redução, mas
sim de criação de prazo prescricional antes não previsto, creio que
deva ser aplicado analogicamente o entendimento assentado no
mencionado precedente.
Com efeito, prevendo a Lei n° 12.03412009 o prazo prescricional de 5
(cinco) anos para a Justiça Eleitoral exercer a ação punitiva em
processos de prestação de contas, tal prazo deve ser contado
somente a partir de 30.9.2009, data da publicação e vigência da lei,
não havendo se falar em aplicação retroativa, para incidir a partir da
apresentação das contas.
Assim, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva, tendo
em vista que, entre o dia 30.9.2009 (data da publicação da Lei
n° 12.03412009) e a data atual, não transcorreu o prazo de cinco
anos.
Importante ressaltar que a própria lei eleitoral prevê a possibilidade
de a agremiação suprir irregularidades detectadas durante a análise
das contas pela Justiça Eleitoral, sendo costumeiramente
concedidas aos partidos várias oportunidades para o saneamento de
falhas, como ocorreu na espécie.
Ora, no momento da apresentação das contas, da mesma forma
como não havia previsão legal de prazo para o julgamento, não
havia limites para a concessão de oportunidades para o partido
sanear os vícios detectados.
Muitas vezes a demora no julgamento final ocorria em razão de
numerosos prazos concedidos aos partidos, na forma preconizada
pelos arts. 37, § 1 0 , da Lei n° 9.096195, e 20, § 1°, da Res./TSE
n° 21 .841/DF, nos seguintes termos:
Lei n° 9.096195:
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.
§ 1 0 . A Justiça Eleitoral pode determinar diligências
necessárias à complementação de informações ou ao
saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos
órgãos de direção partidária ou de candidatos.
Res./TSE n°21.84112004 4:
Art. 20. O exame das contas deve verificar a regularidade e a
correta apresentação das peças e dos documentos exigidos,
valendo-se de procedimentos específicos aprovados pelo
Tribunal Superior Eleitoral, conforme o disposto no § 40 do
art. 23 desta Resolução.

Res./TSE n° 21.841, rei. Mm. Fernando Neves, DJ de 11.8.2004. Disciplina a prestação de contas dos partidos políticos e
a Tomada de contas Especial.
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§ 1 1 O Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais
eleitorais e os juízes eleitorais podem determinar diligências
necessárias à complementação de informação ou ao
saneamento de irregularidades encontradas nas contas dos
órgãos de direção partidária e fixar o prazo máximo de 20 dias,
prorrogável por igual período, em caso de pedido devidamente
fundamentado (Lei n° 9.096195, art. 37, § 11).
Entendo, portanto, não ser razoável que a agremiação partidária,
que teve várias oportunidades para sanar as falhas existentes nas
suas contas - daí a demora no julgamento por esta Corte -, seja
beneficiada com a criação de prazo prescricional, previsto em lei que
entrou em vigor durante o processamento do feito.
Como dito alhures, aplica-se de imediato a legislação atual, no
entanto somente a partir da data da publicação da nova lei deve ser
contado o prazo prescricional de cinco anos previsto para a ação
punitiva da Justiça Eleitoral, tendo em vista o princípio da
irretroatividade adotada no direito positivo brasileiro.

Dessa forma, adotando os critérios indicados no
mencionado precedente, não há como considerar prescrita a pretensão
punitiva, tendo em vista a ausência do decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da edição da Lei n° 12.034, ocorrida em 30.9.2009, até a presente
data.
Passo ao exame das contas.
Cumpre esclarecer que esta Corte, por meio da
Resolução-TSE n o 22.504/DF, de relatoria do Min. Caputo Bastos, deferiu,
em 19.12.2006, o pedido de fusão do Partido Liberal (PL) e do Partido de
Reedificação da Ordem Nacional (Prona), originando o Partido da
República (PR).
O PL e o seu sucessor, o PR, a despeito de todos os prazos
concedidos, não sanaram as irregularidades apontadas na presente prestação
de contas, o que levou a Coordenadoria de Exame de Contas Eleitorais e
Partidárias (COEPA) a manifestar-se por sua desaprovação.
Após o parecer conclusivo, o setor técnico, em mais duas
oportunidades, opinou pela desaprovação das contas do partido (fis. 183-191 e
fís. 236-241).
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Emitido o último parecer, foi concedido ao partido o prazo de
72 (setenta e duas) horas para manifestação, nos termos do art. 24, § 2 0, da
Resolução-TSE n° 21.84112004.
O PR, sucessor do PL, requereu a prorrogação do prazo, o
que foi por mim indeferido (fl. 250).
O partido, então, interpõe agravo regimental, buscando
afastar a intempestividade do pedido de prorrogação do prazo e da
Petição n° 7.04712010, protocolizada em 25.3.2010, para que seja
submetida à análise da COEPA.
Os argumentos expendidos, entretanto, não afastam os
fundamentos da decisão impugnada.
A intempestividade do pedido não foi o único fundamento
da decisão agravada.
O pedido de prorrogação do prazo foi indeferido porque o
partido não apresentou motivos que justificassem o seu deferimento, e
porque, por diversas vezes, os prazos para manifestação foram, "a seu
pedido, prorrogados, e, nos momentos oportunos, a agremiação
manifestou-se nos autos" (fl. 250).
Frise-se que, após a apresentação, em 30.4.2004 (fl. 2), da
prestação de contas, o partido foi notificado, em 2.7.2004 (fl. 65), para
sanar, no prazo de 60 (sessenta) dias, as irregularidades apontadas na
Informação n° 14612004, da COEP (fls. 55-56).
Após apresentar documentos, a agremiação requereu mais
60 (sessenta) dias de prazo para cumprimento das diligências (fl. 79), no
que foi atendido pelo então relator, e. Mm. Gerardo Grossi (fl. 80).
Em 7.2.2007, foram concedidos mais 20 (vinte) dias de
prazo, de acordo com o previsto no art. 20, § 1 0 , da Res./TSE
n°21.841/2004 (fl. 105), para o cumprimento das diligências apontadas na
Informação n° 512007 da COEPA (fls. 99-102).
Em 29.3.2007, o partido pediu nova prorrogação (fl. 113),
tendo sido concedidos mais 20 (dias) de prazo (fl. 114).
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Note-se que a Res.-TSE n°

21.84112004, que disciplina a

prestação de contas dos partidos políticos e as tomadas de contas
especiais, estabelece no art.
máximo de

20, § 1 1,

que pode ser concedido prazo

20 (vinte) dias para o saneamento de irregularidades, que

poderá ser prorrogado por igual período, em caso de pedido devidamente
fundamentado.
O partido, portanto, teve a oportunidade de se manifestar
nos autos por diversas vezes, tendo sido concedidos prazos até
superiores ao previsto na norma.
Além disso, o teor da petição de Protocolo n°

7.04712010

não guarda pertinência com as irregularidades constatadas na presente
prestação de contas.
Foram as seguintes irregularidades detectadas pela
COEPA, que não foram corrigidas, apesar dos prazos concedidos ao
partido
(fls.

238-240):
a) descumprimento do disposto na alínea c, § 1 0, art. 30 da
Resolução TSE n° 19.768196 - irregularidades na documentação

fiscal apresentada a título de "suprimentos de fundos", reembolsos e
fundo de caixa, totalizando o valor de R$ 45.829,34 (representa
0,83% dos recursos transferidos do FP que foi de R$ 5.488.138,51)
- itens 3.1 e 3.2;
b) omissão na escrituração fiscal - quanto a incorporação do
patrimônio do PGT e do PST o que opõe-se a entendimento deste
Tribunal (Resoluções n° 21.783 e n° 22.209), e, em virtude disso,
tornou desconhecida a destinação dada aos recursos do Fundo
Partidário no valor de R$ 37.535,80 (representa 0,68% dos recursos
transferidos do FP que foi de R$ 5.488.138,51) - item 3.3 e subitens;
c) descumprimento do inciso IV, art. 44 da Lei n° 9.096195 -

quanto aos valores recebidos do Fundo Partidário pelo PGT e PST
não recolhidos ao Instituto do Partido no exercício de 2003, e de
outros exercícios, no valor de R$ 44•303,72b (representa 0,81% dos
recursos transferidos do FP que foi de R$ 5.488.138,51) - itens
3.3.1;
d) descumprindo, desta forma, o art. 1 0, inc. 1, da Resolução TSE
n° 19.768196 - erro na escrituração contábil no valor de
R$ 70.000,00, registrados como outras receitas, além da não

6

PGT R$ 16.135,05 PST R$ 21.400,75
PGT R$ 23.794,83 PST R$ 20.508.89
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observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade por
adotar regime de caixa o que impacto no registro das obrigações a
pagar e reflexos nos demais demonstrativos contábeis - itens 3.4 e
3.5;
e) descumprindo o inc. III do art. 34 da Lei n° 9096195 c/c alínea
c, §1 0, art. 30 da Resolução TSE n° 19.768196 - quanto à ausência

de documentação fiscal que comprove despesas efetuadas com
recursos do Fundo Partidário no valor de R$ 3.555,00 (representa
0,06% dos recursos transferidos do FP que foi de R$ 5.488.138,51)
- itens 3.6 e 3.8;
f) inconsistências nas informações prestadas entre valores de saldos
informados no Demonstrativo de Receitas e Despesas e Livro Razão
- item 3.7.
8. Reiteram-se as recomendações feitas ao Pi- (atual PR), para
adoção nos próximos exercícios financeiros, conforme item 6 da
Informação n° 09312009 (fl. 189).
9. Reitera-se a sugestão de que a Promotoria de Justiça de Tutela
das Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios - MPDFT averigúe o repasse pela
Direção Nacional do Partido Liberal - PI- (atual Partido da República
- PR) ao Instituto Alvaro Vaile de Estudos Políticos e Sociais da
quantia de R$ 1.160.102,89 (corresponde a 21,114% 7 dos recursos
transferidos do Fundo Partidário), referente ao exercício de 2003.
MPDFT - Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e
Entidades de Interesse Social
End.: Ed. Sede Praça Municipal, lote 2, Eixo Monumental, Sala 105
CEP: 70.075-900 - Brasília (DF)

Com efeito, na espécie, as irregularidades não sanadas
ensejam a desaprovação das contas do partido, com a aplicação da sanção
prevista no art. 37 da Lei n° 9.096195.
Com o advento da Lei no 12.034, de 29.9.2009, que deu nova
redação ao art. 37 da Lei n° 9.096/95, a aplicação da sanção ao partido deve ser
proporcional e razoável.
Sobre esse aspecto, no julgamento da PFT 1 .658/DF, já citada,
decidiu esta Corte que o disposto no mencionado artigo se aplica aos processos
em curso. Destaco do voto condutor por mim proferido nos autos do referido
processo:

Valor transferido para o Instituto = R$ 1.160.102,89 / Valor recebido pelo Fundo Partidário = R$ 5.488.138,51 =
21,14% (DRD, fis. 23-25).
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O § 50 do art. 37 do mencionado diploma legal, também incluído pela
Lei n° 12.03412009, prevê que "as prestações de contas
desaprovadas pelos Tribunais Regionais e pelo Tribunal Superior
poderão ser revistas para fins de aplicação proporcional da sanção
aplicada, mediante requerimento ofertado nos autos da prestação de
contas".
No julgamento do Agravo Regimental na Petição n° 1.6161DF, de
relatoria do Mm. Felix Fischer, que se tratava de pedido formulado
pelo Partido Social Democrata Cristão (PSDC), de aplicação
proporcional da pena, com base no disposto no citado § 50 do art. 37
da LPP, esta Corte posicionou-se no sentido de que tal dispositivo
teria incidência aos casos pendentes e futuros, não tendo, no
entanto, efeito retro-operante para alcançar as decisões já
transitadas em julgado antes da vigência da lei nova, como naquele
caso.

Ademais, o entendimento de que o dispositivo incide aos casos
pendentes é corroborado pela própria Lei n° 12.03412009, ao
estabelecer a possibilidade da aplicação proporcional da pena aos
processos já julgados.
Ora, se é permitida a revisão de decisões já proferidas, com vistas à
adequação à regra prevista na lei nova, no que tange à imposição da
pena, conforme expressamente previsto na legislação vigente, com
mais razão é de se entender pela incidência de tal preceito aos
processos pendentes de julgamento.

Do exame das contas, constata-se que os recursos repassados
ao partido os quais, segundo a COEPA, teriam sido gastos de forma irregular,
são da ordem de R$ 131.223,36 (cento e trinta e um mil, duzentos e vinte e
seis reais e trinta e seis centavos), o que representa 2,39% (dois, vírgula trinta
e nove por cento) do fundo partidário do ano de 2003, que foi de
R$ 5.488.138,51 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, cento e trinta
e oito reais e cinquenta e um centavos), de acordo com as informações
constantes dos autos.
Além disso, foi constatado erro na escrituração contábil no
valor de R$ 70.000 (setenta mil reais), o que ocasionou "inconsistência entre a
escrituração e o demonstrativo, em desconformidade com o disposto no inciso
VI, art. 30 da Resolução TSE n o 19.768197" (fl. 131)
Dessa forma, acolhendo o parecer da COEPA, desaprovo a
prestação de contas do PI- referente ao exercício financeiro de 2003, e,
realizando um juízo de proporcionalidade entre o percentual gasto de forma
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irregular e o valor do fundo partidário do ano de 2003, e ainda levando em
consideração que a desaprovação das contas tem caráter punitivo, aplico a
sanção de suspensão da quota do fundo partidário pelo período de 1 (um)
mês.
Acolho, ainda, a sugestão da COEPA, no sentido de
determinar que seja comunicada a Promotoria de Justiça de Tutela das
Fundações e Entidades de Interesse Social do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios - órgão responsável por velar pelas fundações situadas
no Distrito Federa1 8 - sobre o repasse realizado pela direção nacional do PL,
no exercício financeiro de 2003, em favor do Instituto Álvaro ValIe de Estudos
Políticos e Sociais, no montante de R$ 1.160.102,89 (um milhão, cento e
sessenta mil, cento e dois reais e oitenta e nove centavos).
É o voto.

8

Código Civil
Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.
§ l O Se funcionarem no Distrito Federal, ou em Território, caberá o encargo ao Ministério Público Federal.
§ 2 0 Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério
Público.
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EXTRATO DA ATA

AgR-Pet n° 1.458 (345-21.2004.6.00.0000)/DE. Relator:
Ministro Marcelo Ribeiro. Agravante: Partido Liberal (PL) - atual Partido da
República (PR - Fusão Prona/PL) - Nacional (Advogada: Ana Daniela Leite e
Aguiar).
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, desproveu o agravo
regimental e desaprovou a prestação de contas, nos termos do voto do relator.
Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes as
Ministras Cármen Lúcia e Nancy Andrighi, os Ministros Marco Aurélio, Hamilton
Carvalhido, Marcelo Ribeiro e Arnaldo Versiani, e a Vice-Procuradora-Geral
Eleitoral, Sandra Verônica Cureau.

SESSÃO DE 13.4.2011.

