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“Vistos etc. 

Trata-se de informação do Chefe de Cartório noticiando não ter sido apresentada a prestação de contas do exercício de 2018 da Direção 
municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Guaratinguetá, não observando, dessa forma, o prazo previsto no art. 32, da Lei 
9.096/95.

Foram determinadas a suspensão automática da distribuição ou repasse do Fundo Partidário ao Órgão Municipal, com a citação da Direção 
municipal para prestarem as devidas justificativas e a expedição dos devidos ofícios.

Informa, a propósito, que o Órgão municipal e o seu responsável seriam inicialmente notificados por carta, mas diante da falta de retorno 
do comprovante postal devidamente assinado, foi expedido mandado de citação, certificando-se o oficial de justiça ser desconhecido o 
paradeiro do representante do partido. A citação deu-se então através de edital, afixado no Cartório e publicado no DJE/SP, permanecendo 
a agremiação inerte.

A Unidade Técnica realizou à certificação necessária, conforme disposto no art. 30, VI, "a" a “f”, da Resolução TSE nº 23.546/2017.

O Ministério Público Eleitoral opinou pela declaração de contas não prestadas, com posterior aplicação das sanções previstas no art. 48 e 
parágrafos da Resolução TSE nº 23.546/2017.

Vieram os autos para julgamento.

É breve o relato.

Decido.

Preliminarmente, dispenso o prazo previsto no art. 30, IV, “f”, por não haver nenhuma manifestação do órgão partidário nos autos, desde a 
citação em 05/08/2019.

A inobservância do disposto no art. 32, da Lei 9.096/95, está caracterizada, ou seja, mesmo após notificação e citação, a Agremiação 
política em questão não apresentou a prestação de contas anual relativa ao exercício de 2018, o que deveria ter ocorrido até o dia 30 de 
abril de 2019.

Sendo assim, DECLARO como NÃO PRESTADAS as contas referentes ao exercício de 2018 da Direção Municipal do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB) de Guaratinguetá/SP, nos termos do art. 46, IV, "a", da Resolução TSE nº 23.546/2017.

DETERMINO a proibição de recebimento de recursos do fundo partidário pela Direção municipal enquanto não for regularizada a sua 
situação e a devolução de eventuais valores recebidos do referido fundo no período de inadimplência, nos termos do artigo 48, "caput", da 
citada Resolução.

Em virtude da Decisão do E. STF, na medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6032/2018, determino que se aguarde a 
decisão do Plenário para a suspensão da anotação da Direção municipal do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de Guaratinguetá perante a 
Justiça Eleitoral, até a regularização da sua situação, conforme disposto no artigo 48, §2º, da mencionada Resolução.

Registre-se. Publique-se. Intime-se por edital.

Ciência ao Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a decisão ao Colendo Tribunal Superior Eleitoral e ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, por 
meio do sistema SICO (Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias), e ao setor responsável pela anotação da suspensão do 
órgão partidário.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Guaratinguetá, 09 de agosto de 2019  (A)  Walter Emídio da Silva -  Juiz Eleitoral – 048ª ZE/SP”

49ª ZONA ELEITORAL - IBITINGA

ATOS JUDICIAIS

Sentença

 

Sentença

Prestação de Contas Nº: 51-65.2019.6.26.0049 

Vistos.

Trata-se de prestação de contas anual - exercício 2018, tempestiva, do Partido    PSC de Ibitinga SP, realizada por meio da declaração de 
ausência de movimentação de recursos no período. 

Publicado o Edital, transcorreu o prazo sem que houvesse impugnação à declaração de ausência de movimentação de recursos 
apresentada. 


