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Maria Izildinha Lacativa (Ex-tesoureira)

Advogado: Cleiton Aparecido de Jesus Borini  – OAB/SP 346.913

Decisão de 09/08/2019, a fls. 130 dos autos em epígrafe: 

"PC n° 2-86.2018. VISTOS. Verifica-se dos autos que houve apresentação de defesa pelos interessados, os quais alegam, em síntese, que o 

artigo 3°, §1°, IV, da Instrução Normativa RFB n° 1774/2017 retira a obrigatoriedade de adoção da escrituração contábil digital no presente 

caso. No entanto, conforme entendimento da ASEPA/TSE, o artigo 25 da Resolução TSE n° 23.546/2017 prevalece para regular as 

obrigações eleitorais dos partidos políticos, sendo, portanto, obrigatória a adoção de escrituração contábil digital pelo órgão partidário, 

ainda que não haja movimentação financeira. Dessa forma, defiro o requerimento de concessão de prazo formulado pelos interessados e 

fixo o prazo de 10 (dez) dias para que seja remetida à Receita Federal do Brasil a ECD e seja juntado a estes autos o respectivo 

comprovante. Após, tornem-me conclusos. Int. Guaíra, 09/08/2019. ANDERSON VALENTE. Juiz Eleitoral."

Autos nº 7-11.2018.6.26.0169 – 169ª Zona Eleitoral de Guaíra/SP.

Assunto: Prestação de Contas Partidária Anual – Exercício Financeiro 2017

Interessados: Partido Popular Socialista - PPS, Jorge Uatanabi do Prado (Presidente) e José Roberto Parizi (Tesoureiro) 

Advogado: Cleiton Aparecido de Jesus Borini  – OAB/SP 346.913

Decisão de 09/08/2019, a fls. 113 dos autos em epígrafe: 

"PC n° 7-11.2018. VISTOS. Verifica-se dos autos que houve apresentação de defesa pelos interessados, os quais alegam, em síntese, que o 

artigo 3°, §1°, IV, da Instrução Normativa RFB n° 1774/2017 retira a obrigatoriedade de adoção da escrituração contábil digital no presente 

caso. No entanto, conforme entendimento da ASEPA/TSE, o artigo 25 da Resolução TSE n° 23.546/2017 prevalece para regular as 

obrigações eleitorais dos partidos políticos, sendo, portanto, obrigatória a adoção de escrituração contábil digital pelo órgão partidário, 

ainda que não haja movimentação financeira. Dessa forma, defiro o requerimento de concessão de prazo formulado pelos interessados e 

fixo o prazo de 10 (dez) dias para que seja remetida à Receita Federal do Brasil a ECD e seja juntado a estes autos o respectivo 

comprovante. Após, tornem-me conclusos. Int. Guaíra, 09/08/2019. ANDERSON VALENTE. Juiz Eleitoral." 

Autos nº 47-90.2018.6.26.0169 – 169ª Zona Eleitoral de Guaíra/SP.

Assunto: Prestação de Contas de Partido Político – Eleições 2018

Interessados: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, Wellington Tavares Simões (Presidente) e Anderson Rodrigues Sampaio 

(Tesoureiro) 

Advogado: Rafael Augusto Gasparino Ribeiro  – OAB/SP 230.281

Despacho de 09/08/2019, a fls. 35 dos autos em epígrafe: 

"PC n° 47-90.2018. VISTOS. Fls. 30/34: intimem-se o partido, o presidente e o tesoureiro, por meio do advogado constituído, para, 

querendo, manifestarem-se sobre o parecer técnico conclusivo e os documentos juntados aos autos, no prazo de 3 (três) dias, nos termos 

do artigo 75 da Resolução TSE n° 23.553/2017. Decorrido o prazo com manifestação, à serventia eleitoral para elaboração de novo parecer. 

Em seguida, e também no caso de não haver manifestação dos interessados, abra-se vista ao Ministério Público Eleitoral para emissão de 

parecer, no prazo de 2 (dois) dias, conforme artigo 76 da mencionada Resolução. Após, tornem-me conclusos. Guaíra, 09/08/2019. 

ANDERSON VALENTE. Juiz Eleitoral."             
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