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III - a colheita e certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos 
de doação e registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;

IV - a manifestação do responsável pela análise técnica sobre as matérias previstas os incisos I, II e III, no prazo de cinco dias;

V - a manifestação do MPE, após as informações de que tratam as alíneas a e b do inciso VIII, no prazo de cinco dias;

VI - as demais providências que entender necessárias, de ofício ou mediante provocação do órgão técnico, do impugnante ou do MPE;

VII - a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre, se houver, a impugnação, as informações e os documentos 
apresentados no processo, no prazo comum de três dias; e

VIII - a submissão do feito a julgamento, observando que:

a) na hipótese de, concomitantemente, não existir impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir 
manifestação favorável da análise técnica e do MPE, deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo 
órgão partidário, considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas;

b) na hipótese de existir impugnação ou manifestação contrária da análise técnica ou do MPE, a autoridade judiciária, após ter assegurado 
o amplo direito de defesa, decide a causa de acordo com os elementos existentes e sua livre convicção;

c) na hipótese de a declaração apresentada não retratar a verdade, a autoridade judiciária deve determinar a aplicação das sanções 
cabíveis ao órgão partidário e seus responsáveis, na forma do art. 46, e a disponibilização do processo ao MPE para apuração da prática de 
crime eleitoral, em especial, o previsto no art. 350 do CE.

Feitos tais registros, após a análise dos autos, observo que foram cumpridas todas as diligências previstas no art. 45 da Resolução TSE nº 
23.546/2017 para a comprovação de que efetivamente não foram realizadas movimentações financeiras pelo Interessado durante o 
exercício 2018. Outrossim, há manifestação do Ministério Público Eleitoral pela regularidade da declaração apresentada.

Por fim, registro que, embora o Órgão de Direção Municipal do Partido Patriota (PATRI) de Santana do Ipanema/AL não tenha observado o 
prazo legal para a apresentação de suas contas partidárias, essa falha, por si só, não é capaz de gerar a sua desaprovação, conforme 
entendimento sedimentado no Tribunal Superior Eleitoral (REspe nº 25.114/AC, Rel. Min. Francisco César Asfor Rocha, DJ de 24.3.2006; AG 
nº 4.536/MA, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ de 24.9.2004).

Advirta-se, contudo, que a reiteração desta conduta desidiosa poderá ensejar futuramente a cominação de sanção às agremiações 
partidárias que são contumazes descumpridoras do que estabelece o art. 32 da Lei nº 9.096/95.

Ante o exposto, na linha do entendimento do Ministério Público Eleitoral, homologo a Declaração de Ausência de Movimentação de 
Recursos apresentada, considerando, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas do Órgão de Direção Municipal do 
Partido Patriota (PATRI) de Santana do Ipanema/AL, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 45, inciso VIII, da 
Resolução TSE nº 23.546/2017.

Dê-se ciência desta decisão ao Ministério Público Eleitoral. Após o seu trânsito em julgado, proceda-se à devida anotação do julgado no 
SICO e o arquivamento dos autos.

Publique-se. Cumpra-se.

Santana do Ipanema (AL), 31 de julho de 2019.

MARINA GURGEL DA COSTA

Juíza Eleitoral

Prestação de Contas nº 36-58.2019.6.02.0019

Interessado: Órgão de Direção Municipal do Partido Patriota (PATRI) de Carneiros/AL

Advogada: Joyce Manuely dos Santos Oliveira (OAB/AL nº 12.910)

Interessado: José Daniel Granja Melo, Presidente

Interessado: Cesario Manoel Granja Melo, Tesoureiro

Assunto: Declaração. Ausência. Movimentação. Recursos. Exercício financeiro. 2018.


