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em tela.
Sendo assim, na presente prestação de contas vislumbro apenas meros erros formais e materiais,
os quais por si sóis não ensejam um juízo de desaprovação de contas. Sendo justo, razoável e
proporcional a aprovação com ressalva, a qual figura como um "meio termo" entre a perfeição e a
imperfeição de uma prestação de contas.
E as balizas desse "meio termo" estão estampadas no § 2º c/c § 2º-A do art. 30 da Lei 9.504/97,
que autoriza a aprovação das contas com ressalvas quando o conjunto de falhas materiais não
comprometer o resultado da análise da prestação de contas. Senão vejamos:
Art. 30. (...)
§ 2º Erros formais e materiais corrigidos não autorizam a rejeição das contas e a cominação de
sanção a candidato ou partido
§ 2o-A. Erros formais ou materiais irrelevantes no conjunto da prestação de contas, que não
comprometam o seu resultado, não acarretarão a rejeição das contas.
A medida desse comprometimento ou não do resultado das contas está justamente na
possibilidade de se aferir, ou não, a confiabilidade, lisura e transparência dos dados contábeis
escriturados, de modo a permitir a conclusão de que a contabilidade então auditada traduza, com
significativa margem de fidedignidade, aquilo que, de fato, ocorreu na campanha. O que se verifica,
pela documentação acostada aos autos.
Assim, a irregularidade detectada não possui o condão de macular a análise da prestação de
contas a ponto de ensejar sua desaprovação, contudo, face aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, entendo que a aplicação da aprovação com ressalvas melhor se ajusta ao caso
em tela.
Isto posto, nos termos da Resolução TSE n.º 23.463/2015 e da Lei n.° 9.504/1997, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS AS CONTAS do PTB de Chapada dos Guimarães, nos termos
do art. 30 da Lei 9.504/97, c/c os arts. 62, primeira parte, e 68, inciso II, da Resolução TSE n.°
23.463/2015, vez que as falhas verificadas não comprometem substancialmente a regularidade
das contas.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Transitado em julgado, efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se os
autos.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Chapada dos Guimarães/MT, 10 de abril de 2019.
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Juiz Eleitoral

PC - PTB - EXERCÍCIO/2018 - CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT -
APROVADAS COM RESSALVAS
PROCESSO N.º 56-86.2018.6.11.0034 - PC
CLASSE: PC
NATUREZA: PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO FINANCEIRO - 2018 - PARTIDO
TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB - CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos etc.
Trata-se de processo de prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2018 do Partido
Trabalhista Brasileiro de Chapada dos Guimarães/MT.
Conforme autorizado no art. 44 da Resolução TSE n.º 23.463/2015, houve autuação prévia da
apresentação parcial das contas de campanha, tendo sido agregada, posteriormente, a estes
autos, a prestação de contas final.
Recebidos os documentos da apresentação final (recibo de entrega), publicado o edital relativo à
abertura de prazo para impugnação, não houve manifestação contrária às contas apresentadas.
Constante parecer técnico conclusivo emitido pelo Cartório Eleitoral após a realização da análise


