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das eleições, dispondo o seguinte: "Art. 49 - Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista
na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos
recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte
forma: (...) "Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até
o trigésimo dia posterior à realização das eleições. § 1º Havendo segundo turno, devem prestar
suas contas até o vigésimo dia posterior à sua realização, apresentando a movimentação
financeira referente aos dois turnos:" Percebe-se que apesar do partido ter sido citado, na pessoa
de seu representante legal, para cumprir os termos da Resolução supra, deixou transcorrer in albis
o prazo para a apresentação da prestação de contas da campanha eleitoral de 2018. Em razão
disso a legislação impõe que seja considerada como "não apresentada" a prestação de contas,
aplicando ao ente partidário as sanções legais cabíveis, descritas na Resolução TSE n. 23.553
/2017. "Art. 52. (...) VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas."
"Art. 77. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do
art. 76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo: (...)IV -
pela não prestação, quando, observado o disposto no § 1º: a) depois de citados, na forma do inciso
IV do § 6º do art. 52, o candidato ou o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos
ou as suas justificativas não forem aceitas; "Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como
não prestadas acarreta: (...) II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção estadual ou
municipal." Sob o tema: "PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL. NÃO
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DA COTA DO FUNDO PARTIDÁRIO. ART. 83, II DA RES.
TSE 23.553/2017. 1. Os Partidos Políticos têm o dever de entregar à Justiça Eleitoral as
prestações de contas parciais e finais relativas à campanha eleitoral, mesmo que não haja
movimentação financeira na conta bancária. Caso não apresentem as contas no prazo legal, esta
Justiça Especializada notificará os órgãos partidários estaduais da obrigação de prestá-las.
Permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas, nos termos do disposto
no art. 77, IV, a, da Resolução TSE 23.553/2017 e, por conseguinte, o partido político perde o
direito ao recebimento da cota do Fundo Partidário e ocorre a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual, conforme inteligência do art. 83, II, da resolução. 2.Contas
julgadas não prestadas. (TRE-PI - PC: 060184836 TERESINA - PI, Relator: JOSÉ GONZAGA
CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/12 /2018, Data de Publicação: DJE - Diário da Justiça
Eletrônico, Data 19/12/2018)." Em face do exposto e ante a ausência de prestação das contas,
acolho a cota ministerial, e, julgo como NÃO PRESTADAS AS CONTAS do Partido Político
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, relativa às Eleições Gerais de 2018, com fulcro no
art. 77, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.553/2017 e, em decorrência, aplico as sanções previstas
no art. 83, II, dessa Resolução, que estabelece a suspensão do recebimento de da quota do fundo
partidário até que seja regularizada a presente prestação de contas. Intime o partido político, na
pessoa do seu representante legal, do teor desta decisão, dando ciência ao representante do
Ministério Público Eleitoral. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao
arquivo com baixa e anotações necessárias. Sem custas. Publique. Registre. Cumpra.
Rondonópolis - MT, 30 de janeiro de 2019. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI - Juíza
Eleitora."
E, para que chegue ao conhecimento de quem interessar possa, a Senhora Juíza Eleitoral mandou
publicar o presente Edital no Diário Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso.
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