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A representante do Ministério Público manifestou-se pela desaprovação das contas do partido (fl. 29). 

É o relatório. Decido.

A Resolução TSE nº 23.553/2017, que regulamenta a arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos para as 
Eleições Gerais de 2018 determina que partidos políticos, em todas as esferas, ainda que constituídos sob forma provisória, devem prestar 
contas à Justiça Eleitoral.

A obrigatoriedade estende-se, inclusive, àqueles partidos que não movimentaram recursos de campanha, de acordo com o art. 48, §11 da 
mencionada Resolução.

Observa-se, no caso em tela, que não foram apresentados os extratos bancários consolidados dos meses de julho a outubro de 2018, com 
a justificativa de que não houve abertura de conta bancária. 

De acordo com o art. 10, § 2º da mencionada Resolução, a abertura de conta bancária específica é obrigatória para os partidos políticos e 
deve ser cumprida mesmo que não ocorrra arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros.

Assim, a maneira de comprovar a ausência de recursos financeiros arrecadados é a entrega da prestação de contas com a apresentação dos 
extratos bancários sem movimentação, conforme determina a legislação aplicada às eleições.

Dessa forma, não se trata de uma faculdade e sim, de exigência legal que não foi observada pelo partido.

Portanto, na linha do que consta no relatório final do Analista de Contas e de acordo com a manifestação do Ministério Público Eleitoral, 
considerando que a falha, analisada em conjunto, compromete a regularidade das informações, JULGO DESAPROVADAS as contas de 
campanha do PR DE BARRA DE SÃO MIGUEL e determino a perda do direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário pelo período de 
03 (três) meses, sendo aplicada no ano seguinte ao do trânsito em julgado desta decisão, com fundamento no art. 77, §§ 4º e 6º da 
Resolução TSE nº 23. 553/2017.

P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Marechal Deodoro/AL, 12 de março de 2019

HÉLIO PINHEIRO PINTO

Juiz Eleitoral
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SENTENÇA

Trata-se de informação prestada pelo Cartório Eleitoral de que a direção do PROS em Marechal Deodoro não apresentou sua prestação de 
contas da campanha eleitoral de 2018.


