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PRESTADORA: INDRA NELLE DURA 

ADVOGADO: JOÃO ONOFRE CARDOSO ACOSTA  OAB/MS 11.482

Finalidade  - Intimação da Sentença:  

Vistos etc.

Trata-se de Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral pelo Partido Progressista (PP), agremiação de 
Caracol/MS, nas Eleições Gerais 2018, constando dos autos os documentos pertinentes elencados no artigo 48, da Resolução TSE nº. 23.553/2017.

Nos termos do artigo 59, da mencionada Resolução foi publicado o Edital nº  22 (f. 24), no DJE/MS nº 2168, de 10/04/2019, pág. 10 (f. 25) e afixado 
cópia no átrio do Cartório Eleitoral, dando publicidade às informações prestadas pela agremiação partidária, não tendo havido qualquer impugnação 
por parte dos interessados, consoante certidão passada nos autos (f. 26). 

A prestação de contas foi entregue, intempestivamente, em observância ao prazo insculpido no artigo 52, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

A Unidade Técnica examinou as contas nos termos do artigo 65 e 68, da Resolução TSE nº 23.553/2017 e não apontou irregularidade que 
comprometesse a integralidade das contas, conforme relatório conclusivo (f. 44/45).

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas (f. 47/48).

É o relatório. Passo a decidir.

A Unidade técnica examinou as contas em conformidade com o artigo 68, da supramencionada Resolução não sendo constatado indícios de: a) 
recebimento direto ou indireto de fontes vedadas; b) recebimento de recursos de origem não identificada; c) extrapolação de limite de gastos; d) 
omissão de receitas e gastos eleitorais e e) não identificação de doadores originários, nas doações recebidas de outros prestadores de contas.

Verifica-se o cumprimento do disposto no artigo 1º, da Resolução TRE/MS nº 509/2014  representação processual, por meio de constituição de 
advogado legalmente habilitado, atentado-se ao caráter jurisdicional das prestações de contas eleitorais, conforme instrumento de mandato juntado 
(f. 19).  

A intempestividade das contas não impede a sua análise e julgamento, também não se configura em falha que enseja, por si só, a desaprovação das 
contas.

Ante o exposto, considerado o que dos autos consta, JULGO, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas 
apresentadas pelo PARTIDO PROGRESSISTA (PP), agremiação de Caracol/MS, referentes à arrecadação de recursos na campanha eleitoral  Eleições 
Gerais 2018  com fundamento no artigo 30, II, da Lei n° 9.504/97 e artigo 77, II, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Transitado em julgado, arquivem-se com as anotações de estilo.

Bela Vista/MS, 06 de maio de 2019.

MELYNA MACHADO MESCOUTO FIALHO

Juíza Eleitoral em substituição legal - 17ª ZE/MS

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 49-21.2018.6.12.0017 ELEIÇÕES GERAIS-2018

MUNICÍPIO: CARACOL/MS

PARTIDO:  PARTIDO POPULAR SOCIALISTA - PPS

Finalidade - Intimação da Sentença

Vistos etc.

Trata-se de Prestação de Contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos na campanha eleitoral pelo Partido Popular Socialista (PPS), 
agremiação de Caracol/MS, nas Eleições Gerais 2018, em cumprimento ao que dispõe a Lei n° 9.504/97 e  a Resolução TSE n° 23.553/2017.

A agremiação partidária não apresentou as contas no prazo legal.

Os representantes da agremiação partidária foram notificados para apresentar as contas no prazo de 03 (três) dias e quedaram-se inertes, conforme 


