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Publique-se. Cumpra-se.

Passo de Camaragibe, 15 de agosto de 2019.

SÓSTENES ALEX COSTA DE ANDRADE

Juiz Eleitoral da 12ª Zona.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 26-35.2019.6.02.0012

PROTOCOLO: 1854/2019

INTERESSADO: MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - (MDB)

MUNICÍPIO: PORTO DE PEDRAS/AL

EXERCÍCIO: 2018

SENTENÇA

Trata-se de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, relativa ao exercício financeiro de 2018, a qual foi apresentada pela 
direção municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - (MDB) de Porto de Pedras/AL.

Autuada como Prestação de Contas, lavrou-se edital dando ciência da sua apresentação, facultando a qualquer interessado formular 
impugnação para demonstrar a existência de movimentação financeira ou bens estimáveis em dinheiro no período.

Publicado o edital no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas    (fl. 08), transcorreu o prazo legal sem impugnação.

Em seguida, os autos foram submetidos à análise da unidade técnica, verificou-se que não foram emitidos recibos eleitorais. Bem como, 
não houve registro de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela aprovação da Prestação de Contas, em razão da regularidade da 
Declaração de Ausência de Movimentação Financeira (fl. 13).

É, em síntese, o relatório.

Passo a decidir.

Como é de conhecimento, uma das inovações introduzidas pela última reforma eleitoral (Lei 13.165/2015) foi a possibilidade de órgãos 
partidários municipais apresentarem à Justiça Eleitoral uma prestação de contas simplificada, desde que não tenham movimentado 
recursos financeiros ou arrecadado bens estimáveis em dinheiro no período.

Essa inovação veio positivar situação há muito verificada nos processos de prestação de contas anuais dos diretórios municipais que, 
embora regularmente constituídos, não desempenham atividades político-partidárias em âmbito local.

Feitos tais registros, após a análise dos autos, observo que foram cumpridas todas as diligências previstas no art. 45 da Resolução 
23.464/2015, do Tribunal Superior Eleitoral, para a comprovação de que efetivamente o interessado não realizou movimentações 
financeiras ou arrecadou bens estimáveis em dinheiro durante o exercício 2018. Outrossim, há manifestação do Ministério Público Eleitoral 
pela regularidade da declaração apresentada.

Ante o exposto, acolho o Parecer do Ministério Público Eleitoral, homologando a Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos 
apresentada e, consequentemente, considero, para todos os efeitos, como PRESTADAS e APROVADAS as contas da Direção Municipal do 
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - (MDB) de Porto de Pedras/AL, relativas ao exercício financeiro de 2018, nos termos do art. 45, 
inciso VIII, alínea '‘a’', da Resolução TSE 23.546/2017.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à devida anotação do julgado no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (SICO) e 
o arquivamento dos autos.

Publique-se. Cumpra-se.

Passo de Camaragibe, 15 de agosto de 2019.

SÓSTENES ALEX COSTA DE ANDRADE

Juiz Eleitoral da 12ª Zona.

PRESTAÇÃO DE CONTAS 25-50.2019.6.02.0012

PROTOCOLO: 1855/2019


