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ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018

INTERESSADO: 17 – PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL

JONAS FAULIN DE SOUZA JUNIOR (presidente)

ROSANGELA MAGALHÃES (tesoureira)

ADVOGADO: LEANDRO HENRIQUE GONÇALVES CESAR – OAB: 258.193/SP

SENTENÇA 

Vistos, etc…

I. RELATÓRIO

Versam os autos sobre Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2018, do Diretório Municipal do 17 – PARTIDO SOCIAL LIBERAL – PSL 
do município de Campos do Jordão/SP.

Foi apresentada a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos às fls. 02/03, a qual não estava assinada pelos atuais presidente e 
tesoureiro.

Os interessados foram intimados (fls. 11/15) para apresentarem nova declaração de ausência de movimentação financeira, nos termos do 
art. 28, § 3º, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Os interessados protocolaram nova Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, devidamente assinada pelo Presidente e 
Tesoureiro (fls. 16/22)

Publicado edital, fls. 25/28, e decorrido o prazo de 03 dias sem impugnação, conforme certidão de fl. 29.

Certidão à fl. 30/31, relativa aos extratos bancários, recibos de doações ou repasse de recursos do fundo partidário enviados à Justiça 
eleitoral nos termos do art. 45, II e III, da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo sido detectada movimentação financeira através dos 
extratos de fl. 31

Foi elaborada manifestação técnica (fl. 32) pela desaprovação das contas do órgão partidário, nos termos do art. 46, III, “c”, da Resolução 
TSE nº 23.546/2017, com aplicação das sanções cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis e a disponibilização do processo ao 
Ministério Público Eleitoral para apuração da prática de crime eleitoral, em especial, o previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, nos 
termos do art. 45, VIII, “c”, da Resolução TSE 23.546/2017.

Manifestando-se no feito, opinou o Ilustre Representante do Ministério Público Eleitoral, conforme fl. 36, pelo ACATAMENTO do parecer do 
técnico judiciário de fl. 32.

Os interessados foram devidamente intimados (fls.39/47) para se manifestarem sobre as informações e documentos apresentados no 
processo, nos termos do art. 45, VII, da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo transcorrido o prazo de 03 (três) dias sem manifestação das 
partes (fl.48).

É o Relatório. Passo a decidir.

II. FUNDAMENTAÇÃO

A espécie é regulada pela Lei n.º 9.096/95, que dispõe sobre partidos políticos, e pela Resolução n.º 23.546/2017 do Tribunal Superior 
Eleitoral – TSE.

Dispõe o art. 45 da Resolução n.º 23.546/2017 do TSE:

“Art. 45. Na hipótese de apresentação da declaração de ausência de movimentação de recursos, na forma do § 2º do art. 28, a autoridade 

judiciária determina, sucessivamente:

(…)

VIII – a submissão do feito a julgamento, observando que:

c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções 

cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46, e a disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de 

crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do CE.” (Grifo nosso)

Compulsando os autos, verifica-se que os interessados declararam não ter movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro, o que não condiz com a verdade, conforme depreende-se dos extratos de de fl. 31.

Contudo, no período de 18/06/2018 à 20/12/2018 a direção partidária movimentou a conta 261653, agência 905, do Banco do Brasil, com 
emissão de vários cheques emitidos para Gran Leste Imóveis LTDA-ME, Brasil Sports Marketing Esportivo LTDA ME e Carmelino Ferreira 
Santos, no valor total de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), conforme extratos de fl. 31.

Em que pese a devolução dos cheques, por insuficiência de fundos, a mera emissão dos cheques já demonstra a assunção de dívidas, o que 
configura movimentação financeira, incompatíveis com a declaração de ausência de movimentação de recursos financeiros prestada.

III. DISPOSITIVO

Ante o acima exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas do EXERCÍCIO de 2018 do PARTIDO SOCIAL LIBERAL - PSL, do Município de 
Campos do Jordão/SP, nos termos do art. 45, VIII, “c”, e art. 46, III, “c” da Resolução TSE nº 23.546/2017.


