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ADVOGADO: OSMAR NOVAES LUZ JUNIOR - OAB: 125548/SP

JUIZA ELEITORAL: DRA IDA INES DEL CID

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - 2016 - SAO BERNARDO DO CAMPO - CANDIDATO NAO ELEITO  - Candidatos - Cargos - 
Eleições - Eleição Proporcional - Eleições - 1° Turno - Prestação de Contas - Prestação de Contas - De Candidato - PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS - 
B 6

DESPACHOS: Despacho de 16/08/2019, FLS. 79:

Vistos,

Constatado o pagamento, fica extinto o débito, em conformidade com o art. 924,II, do CPC.

Int.

Arquivem-se os autos, após as anotações de praxe.

São Bernardo do campo, 16 de agosto de 2019.

SENTENÇA

Prestação de Contas Nº 27-14.2019.6.26.0283

Interessado (a) (s): DEMOCRACIA CRISTA

Interessado (a) (s): NICIVALDO COSTA DE OLIVEIRA ARAUJO

Interessado (a) (s): WAGNER LUIS DE OLIVEIRA ANDRADE

JUIZA ELEITORAL: DRA IDA INES DEL CID

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE EXERCÍCIO FINANCEIRO - SAO BERNARDO DO CAMPO. CONTAS NAO APRESENTADAS. DEMOCRACIA 
CRISTA - Prestação de Contas - De Exercício Financeiro - 2018.

DESPACHOS: Sentença de 16/08/2019, FLS. 35/36:

Trata-se de informação do Chefe de Cartório noticiando a omissão da prestação de contas do partido Democracia Cristã - DC, relativa ao 
exercício de 2018, em desobediência ao que determina o disposto no art. 32 da Lei 9.096/95 (fls. 02/03). Manifestou-se no sentido de que 
sejam as contas declaradas como não prestadas, com determinação de suspensão de eventual repasse de cotas do fundo partidário ao 
Diretório Municipal. 

Informa, a propósito, que, oficiados, nem a agremiação, nem seus dirigentes sanearam a irregularidade.

O Ministério Público Eleitoral requereu que as contas sejam julgadas não prestadas, além da suspensão do registro do diretório municipal, 
fls. 32/33.

É o Relatório. DECIDO.

A prestação de contas é procedimento contábil, disciplinado pela lei eleitoral, no qual são arrolados o valor e a origem dos recursos 
arrecadados, bem como os gastos eleitorais registrados durante a campanha eleitoral em conta bancária específica.

No tocante à prestação de contas dos partidos políticos, dispõe o artigo 32, caput, da Lei nº 9.096/95 :

"O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de abril do ano 
seguinte." .

In casu, a inobservância do disposto no art. 32 da Lei nº 9.096/95 está caracterizada. A agremiação política em questão, apesar de 
notificada, não apresentou a sua prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018. 

A omissão no dever de prestar contas importa na sanção do art. 37-A da Lei 9.096/95, que assim dispõe:

"Art. 37-A A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência e 


