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Cruzeiro do Sul/AC, 12 de abril de 2019.

Hugo Barbosa Torquato Ferreira

Juiz Eleitoral 4ª ZE

6ª Zona Eleitoral

Sentenças

Processo: 20-73.2019.6.01.0006

Protocolo: 413/2019

Classe : Prestação de Contas Eleitoral - 2017

Partido: Partido Social Liberal  PSL

Município: Assis Brasil/AC

SENTENÇA

Trata-se de prestação de contas partidárias apresentada pelo PARTIDO SOCIAL LIBERAL  PSL, referente ao ano 
de 2017, do município de Assis Brasil/AC.

Expirado prazo legal para apresentação de prestação de contas, em 30 de abril de 2018, o partido foi notificado 
para sanar a irregularidade no prazo de 72 (setenta e duas) horas (fl. 03/04), o qual transcorreu in albis.

Foram juntados aos autos a documentação mencionada no artigo 30, VI, "a", da Resolução do TSE nº 
23.432/2014 (fls. 07/08). 

O Ministério Público Eleitoral, em manifestação lançada às folhas 10/11, opinou pelo julgamento das contas 
como não prestadas.

É o relatório.

Passo a decidir.

Os partidos políticos têm o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral anualmente, até 30 de abril do ano 
subsequente, em conformidade com os artigos 32 da Lei nº 9.096/1995 e 28 da Resolução do TSE nº 
23.546/2017

O trâmite processual foi devidamente seguido, tendo o cartório eleitoral dado nova oportunidade para que o 
órgão partidário regularizasse sua situação eleitoral, nos termos do art. 30, inciso I, alínea "a", da Resolução.

A omissão da prestação de contas partidárias é julgada de acordo com o artigo 46, IV, "a", da Resolução TSE. 
Vejamos:

"Art. 46. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas partidárias, julgando:

(...)

IV  pela não prestação, quando:

a) depois de intimados na forma do art. 30 desta Resolução, o órgão partidário e os responsáveis 
permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;"


