
Ano 2019 - n. 2903 Cuiabá, terça-feira, 16 de abril de 2019 482

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (DJE/TRE-MT). Documento assinado 
digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 

ICP‑Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-mt.jus.br

CLÁUDIO MARTINS MENDES
Técnico Judiciário

SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 88-55.2018.6.11.0046
Partido Político: Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Advogado: Fernando Ferreira Silva Becker - OAB/MT nº 17905
Visto em Correição.
Trata-se de Prestação de Contas do Partido Político PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
- PHS, relativa às eleições gerais de 2018.
O partido político não apresentou as contas da campanha das eleições de 2018, no prazo previsto
no artigo 52, da Resolução do TSE nº 23.553/2017.
Devidamente citado, na pessoa de seu representante legal, o partido apresentou as contas em
desacordo com os termos exigidos para as contas de companha (fls. 25).
Intimado para reapresentação das contas, o partido político quedou-se inerte (fls. 29).
Consta parecer técnico conclusivo à fls. 32.
O representante do Ministério Público Eleitoral manifestou pela declaração das contas como não
prestadas, com a observância do disposto no artigo 83, II, da Resolução do TSE nº 23.553/2017
(fls. 33).
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. Examinados.
Decido.
Cumpre salientar que aos partidos políticos é imposto o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral,
conforme prevê o artigo , ,  .17 III da Constituição Federal
"Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa
humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
III - prestação de contas à Justiça Eleitoral;"
Coube a Resolução do TSE n. 23.553/2017, disciplinar sobre a prestação de contas relativa a
campanha das eleições, dispondo o seguinte:
"Art. 49 - Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na , os órgãosLei nº 9.096/1995
partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
(...)
"Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia
posterior à realização das eleições.
§ 1º Havendo segundo turno, devem prestar suas contas até o vigésimo dia posterior à sua
realização, apresentando a movimentação financeira referente aos dois turnos:"
Percebe-se que apesar do partido ter sido intimado para cumprir os termos da Resolução supra,
deixou transcorrer  o prazo para a reapresentação da prestação de contas da campanhain albis
eleitoral de 2018.
Em razão disso a legislação impõe que seja considerada como "não apresentada" a prestação de
contas, aplicando ao ente partidário as sanções legais cabíveis, descritas na Resolução TSE n.
23.553/2017.
"Art. 52. (...)

VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas."


