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COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS

8ª Zona Eleitoral

Sentenças

Contas Aprovadas

Processo Nº 117-40.2018.6.02.0008

INTERESSADO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB

MUNICÍPIO: COQUEIRO SECO

ADVOGADO: JOSÉ AILTON ÂNGELO DOS SANTOS, OAB/AL Nº 14.049

SENTENÇA

Trata-se de Prestação de Contas Anual Partidária realizada por meio da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, referente 
ao exercício financeiro de 2017, a qual foi apresentada pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro de Coqueiro Seco/AL.

Publicou-se edital n.º 42/2019 (judicial) no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do Estado de Alagoas - DEJEAL, em 1º/08/2019, às pág. 
49/50, dando ciência da sua apresentação, facultando a qualquer interessado apresentar impugnação.

Transcorrido o prazo legal, não houve impugnação à presente prestação de contas.

Consultando os sistemas eleitorais, a unidade técnica constatou que não há extrato bancário em nome do partido, assim como não foram 
emitidos recibos de doação, nem foram recebidas/ repassadas cotas do Fundo Partidário durante o período em análise (fls. 08/11).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação das contas prestadas (fl. 13). 

É o breve relato. 

DECIDO.

Inicialmente, registro que o processamento das contas foi conduzido sob a égide da Resolução 23.546/2017; quanto ao mérito, por se 
tratar de prestação de contas relativa ao exercício 2015, sob o manto da Resolução 23.464/2015, ambas do Tribunal Superior Eleitoral.

A Resolução TSE n.º 23.546/2017 possibilita aos órgãos partidários municipais a prestação de contas por meio da declaração de ausência 
de movimentação de recursos.

Após a análise dos autos, observo que foram cumpridas todos os requisitos previstos no art. 45 do referido diploma legal para a 
comprovação de que, efetivamente, não foram realizadas movimentações financeiras pelo partido durante o exercício 2017. 

Ante o exposto, homologo a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos apresentada, considerando, para todos os efeitos, 
como PRESTADAS e APROVADAS as contas do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, órgão municipal de Coqueiro Seco/AL, relativas ao 
exercício financeiro de 2017, nos termos do art. 45, inciso VIII, "a", da Resolução TSE nº 23.464/2015.

Publique-se. Registre-se. Intime-se o partido por meio da publicação desta sentença no DEJEAL.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às devidas anotações no Sistema de informação de Contas Eleitorais e Partidárias - SICO e arquive-
se.

Pilar, 14 de agosto de 2019.

Sandro Augusto dos Santos

Juiz Eleitoral


