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23.546/2017.

O processamento da presente prestação de contas seguiu o trâmite estipulado pelo art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017, sendo que, 

por não haver movimentação financeira, os exames técnicos empreendidos seguiram o rito determinado pelo art. 45 da mencionada 

Resolução.

Verificou-se pelas peças apresentadas que durante o exercício de 2018 não houve arrecadação de recursos, tendo em vista a inexistência de 

movimentação financeira registrada nos extratos bancários, a inexistência de recibos de doações e de registro de repasses ou distribuições 

de recursos do Fundo Partidário em favor do partido político requerente, bem como não houve impugnação ao edital publicado. 

Diante do exposto, acolho parecer do Ministério Público Eleitoral, DETERMINO o arquivamento da declaração apresentada pelo órgão 

partidário em questão, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas, com a RESSALVA DA 
INTEMPESTIVIDADE, conforme disposições contida na letra a, do inciso VIII, do art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.

Publique-se no DJE. Registre-se nos sistemas próprios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Posse, 30 de julho de 2019.

Pedro Henrique Guarda Dias

Juiz Eleitoral Respondente da 029ª ZGO

Prestação de Contas n.º 43-25.2019.6.09.0029

Protocolo: 15.894/2019

Assunto: Prestação de Contas Anual – Exercício 2018.

Requerente: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB/Posse

SENTENÇA

Trata-se de prestação de contas anual encaminhada pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO de POSSE/GO referente ao exercício financeiro 

do ano de 2018, por meio de seus representantes devidamente qualificados nos autos, conforme denota-se da Declaração de Ausência de 

Movimentação de Recursos jungida à fl. 03.

Verifica-se, às fls. 18/20, análise técnica desta Zona Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral, às fls. 21, manifestou pela aprovação das contas prestadas com ressalvas.

É o breve relatório. Decido.

A agremiação partidária manteve representação municipal válida durante o exercício financeiro de 2018, razão pela qual estava obrigada a 

prestar contas do referido período, à luz das normas estabelecidas pela Lei n.º 9.096/1995, regulamentada pela Resolução TSE n.º 

23.546/2017.

O processamento da presente prestação de contas seguiu o trâmite estipulado pelo art. 31 da Resolução TSE n. 23.546/2017, sendo que, 

por não haver movimentação financeira, os exames técnicos empreendidos seguiram o rito determinado pelo art. 45 da mencionada 

Resolução.

Verificou-se pelas peças apresentadas que durante o exercício de 2018 não houve arrecadação de recursos, tendo em vista a inexistência de 

movimentação financeira registrada nos extratos bancários, a inexistência de recibos de doações e de registro de repasses ou distribuições 

de recursos do Fundo Partidário em favor do partido político requerente, bem como não houve impugnação ao edital publicado. Além do 

mais, conforme análise técnica de fls. 18/20, a não constituição de advogado não trouxe prejuízos ao partido requerente e seus 

representantes, ressaltando que a Resolução TSE n.º 23.546/2017 não prevê tal formalidade para a apresentação da DAMR.

Diante do exposto, acolho parecer do Ministério Público Eleitoral, DETERMINO o arquivamento da declaração apresentada pelo órgão 

partidário em questão, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as respectivas contas, com a RESSALVA DA 
INTEMPESTIVIDADE, conforme disposições contida na letra a, do inciso VIII, do art. 45 da Resolução TSE n.º 23.546/2017.

Publique-se no DJE. Registre-se nos sistemas próprios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Posse, 30 de julho de 2019.

Pedro Henrique Guarda Dias

Juiz Eleitoral Respondente da 029ª ZGO

Prestação de Contas n.º 37-18.2019.6.09.0029

Protocolo: 14.368/2019


