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DESPACHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 44-46.2019.6.26.0058

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS  DE EXERCÍCIO FINANCEIRO  2018  CONTAS NÃO PRESTADAS  MORUNGABA/SP

INTERESSADO(A)(S): PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL  PROS  MORUNGABA/SP, ROBERTO SIQUEIRA GOMES, DILSOMBERG 
MATOS DE OLIVEIRA, CICERO JOSÉ LOPES E FERNANDO MOÇO

JUIZ ELEITORAL: DOUTOR ORLANDO HADDAD NETO

R. Despacho de fl. 22: "Vistos, etc... Diante da informação de fls. 2/3 e, considerando que a Serventia providenciou os itens "a" e "b", do 
inciso "I", do artigo 30, da Resolução TSE nº 23.546/2017, determino: a) a imediata suspensão do repasse das cotas do Fundo Partidário; e 
b) a autuação da Informação supra, na classe processual de Prestação de Contas, em nome do órgão partidário e de seu(s) responsável(is); 
c) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça Eleitoral, na forma do § 2º do artigo 6º; PA nº 1581-
56.2014.6.00.0000/DF 29; d) 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; e) a oitiva do Ministério 
Público Eleitoral, no prazo de 05 (cinco) dias após a juntada das informações de que tratam as alíneas "c" e "d"; f) a abertura de vista ao(s) 
interessado(a)(s) para se manifestar(em) sobre as informações e documentos apresentados no processo, no prazo de 03 (três) dias. Itatiba, 
08 de agosto de 2019. Orlando Haddad Neto. Juiz Eleitoral".

64ª ZONA ELEITORAL - JOSÉ BONIFÁCIO

ATOS JUDICIAIS

SENTENÇA

PETIÇÃON.º35-66.2019.6.26.0064– Classe 25

ELEIÇÕES 2018

Interessado: PSC – JOSÉ BONIFÁCIO/SP

Advogado(a): GUSTAVO GALHARDO. OAB/SP 269.629

Advogado(a): RODRIGO FACHIN DE MEDEIROS. OAB/SP 254.402

REGULARIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CAMPANHA– ELEIÇÕES 2018

Processo nº 35-66.2019.6.26.0064

Vistos etc.

Trata-se de procedimento para REGULARIZAÇÃO de prestação de contas de campanha – Eleições 2018 do PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, 
Diretório Municipal de JOSÉ BONIFÁCIO.

Tal expediente eleitoral foi iniciado com o recebimento da PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.

Iniciado o procedimento, foram realizadas as análises pela unidade técnica, e verificada a necessidade de maiores esclarecimentos. Foi 
proposta a diligência de fl. 13.

Questionado acerca da falta de conta bancária específica para campanha, o partido não se manifestou.

A analista, em sua manifestação opinou pela desaprovação das contas, por entender que a abertura e manutenção de conta bancária de 
campanha era obrigatória aos partidos políticos em todas as esferas.

Manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela desaprovação das contas, seguindo a manifestação do Cartório Eleitoral.

Este é o breve relatório.

DECIDO

Em que pese terem sido disputados cargos Estaduais e Federais nas Eleições 2018, subsiste a obrigatoriedade de abertura de conta 
específica para campanha.

A resolução 23.553/2017 em seu artigo 10, caput, determina que é obrigatória a abertura de conta bancária a todos os partidos e 
candidatos, e seu parágrafo 2º destaca que a obrigatoriedade persiste mesmo que não haja arrecadação e/ou movimentação de recursos 
financeiros.

Adiante, para não deixar dúvidas, o artigo 48 da referida resolução diz quem são obrigados a prestar contas de campanha à Justiça Eleitoral, 
e elenca dentre outros, in verbis:


