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Processo n.º : 26-36.2019.6.02.0044

Classe: Prestação de Contas Anual  Exercício 2018

Interessado: Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano Progressista  PRP

Advogado: Luís Barros Silva (OAB/AL n.º 13.797)

Assunto: Declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros 2018

SENTENÇA

Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao exercício financeiro de 2018, a qual foi apresentada pela 
Comissão Provisória Municipal do Partido Republicano Progressista  PRP.

Autuada como Prestação de Contas, lavrou-se edital dando ciência da sua apresentação, facultando a qualquer interessado a apresentação 
e impugnação acompanhada de provas que demonstrassem a existência de movimentação financeira ou de bens estimáveis em dinheiro 
no exercício financeiro de 2018, tendo sido publicado no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas (DEJEAL).

Transcorrido o prazo legal sem impugnação, foram os autos submetidos à análise da unidade técnica, que colheu informações do Fundo 
Partidário, bem como sobre os extratos bancários e recibos eleitorais.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas com ressalvas, em razão de inconsistência 
encontrada na análise da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira (fl. 33) do Partido Republicano Progressista de Girau do 
Ponciano.

É, em síntese, o relatório.

Passo a decidir.

Como é de conhecimento, uma das inovações introduzidas pela última Reforma Eleitoral (Lei n.º 13.165/2015) foi a possibilidade de órgãos 
partidários que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro prestarem contas à Justiça Eleitoral por 
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período.

Após a análise dos autos, observo que foram cumpridas todas as diligências previstas no art. 45 da Resolução n.º 23.464/2015 do Tribunal 
Superior Eleitoral para a comprovação de que efetivamente não foram realizadas movimentações financeiras pelo partido interessado 
durante o exercício financeiro 2018. Outrossim, há manifestação do Ministério Público Eleitoral pela regularidade da declaração 
apresentada.

Ante o exposto, na linha do entendimento do Ministério Público Eleitoral, homologo a Declaração de Ausência de Movimentação de 
Recursos apresentada, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS COM RESSALVAS as contas da Comissão 
Provisória Municipal do Partido Republicano Progressista  PRP, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos da artigo 45, inciso 
VIII, alínea "a", da Resolução TSE n.º 23.5462017.

Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público Eleitoral.

Após o trânsito em julgado, procesa-se às devidas anotações no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO) e ao 
arquivamento dos autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.


