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Sendo assim, estando regulares as contas, em que pese a apresentação intempestiva, cabe sua aprovação com ressalva, nos termos do 
artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

Ante o exposto, considerando o parecer técnico conclusivo e o parecer do Ministério Público Eleitoral, bem como os fundamentos acima, 
julgo APROVADAS, com a ressalva da intempestividade, as contas do Diretório Municipal do REDE – PARTIDO REDE SUSTENTABILIDADE, de 
Senador Canedo/GO, relativas às Eleições Gerais de 2018, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

Transitada em julgado, arquive-se os presentes autos, com as formalidades de praxe.

Procedam-se os devidos registros nos sistemas eleitorais.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Senador Canedo, 29 de julho de 2019.

Carlos Eduardo Martins da Cunha

Juiz Eleitoral

PC EXERCCICIO 2018

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 71-57.2019.6.09.0040

PROTOCOLO: 13.634/2019

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO 2018

PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP

MUNICÍPIO: SENADOR CANEDO - GOIÁS 

ADVOGADO: Emilio Marques de Ântonio Junior - OAB: 29.805-GO

ADVOGADO:  Aline do Espírito Santo Ribeiro - OAB: 52.880-GO

SENTENÇA

Trata-se de Prestação de Contas Anual apresentada pelo Partido Progressista - PP, referente ao Exercício de 2018, conforme determina a Lei 
n.º 9.096/95 e a Resolução TSE n.º 23.546/2017.

Contas com ausência de movimentação financeira, conforme Declaração apresentada (fl.02)

Nos termos do art. 30 da Lei 9.096/95, o órgão partidário é obrigado a manter escrituração contábil, de forma a permitir o conhecimento 
das receitas e das despesas. Em razão disso, é dever do órgão partidário efetuar a entrega do balanço contábil à Justiça Eleitoral, 
anualmente, até o dia 30 de abril do ano seguinte, conforme preceitua o art. 32 desta lei. 

O processamento da 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.

Publicação, via Edital, da Declaração de Ausência de Movimentação Financeira no prazo de 03 (três) dias (fl. 05 e 10), tendo transcorrido o 
prazo sem manifestação (fl. 13 verso).

Elaborado o parecer técnico (fls. 15 e 16), pela aprovação com ressalva, os autos foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral (fl. 17) manifestou-se pela aprovação das contas, com ressalva. 

É O 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. 

Verificou-se que a declaração de ausência de movimentação de recursos foi apresentada em 23 de maio de 2019, após o prazo legal.

Vejamos o que diz o parágrafo 4º do art. 31 da Lei 9.096/95:

§ 4º  Os órgãos partidários municipais que não hajam movimentado recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro ficam 
desobrigados de prestar contas à Justiça Eleitoral e de enviar declarações de isenção, declarações de débitos e créditos tributários federais 
ou demonstrativos contábeis à Receita Federal do Brasil, bem como ficam dispensados da certificação digital, exigindo-se do responsável 
partidário, no prazo estipulado no caput deste artigo, a apresentação de declaração da ausência de movimentação de recursos nesse 
período. (Redação dada pela Lei nº 13.831, de 2019)”

O Tribunal Superior Eleitoral regulamentou a matéria através da Resolução nº 23.546/2017, que estabelece em seu art. 28, § 3º:

"A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em 
dinheiro é realizada por meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual deve ser apresentada no prazo 
estipulado no caput e deve ser: 


