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Vistos em Correição,
Considerando que desde a audiência de fl. 19 até a presente data já transcorreram mais de 02
(dois) anos sem que tenha ocorrido a revogação do benefício, malgrado não tenha o requerido
cumprido integralmente, determino a devolução dos presentes autos à origem.
Água Boa-MT, 12 de abril de 2019
ALEXANDRE MEINBERG CEROY
Juiz Eleitoral

ATOS DA 31ª ZONA ELEITORAL
SENTENÇAS
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA
Autos nº 24-56.2019.6.11.0031
Prestação de Contas de Campanha - Eleições Suplementares 2019
Partido: Solidariedade - SD
Município: Ribeirão Cascalheira
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas do Partido Solidariedade - SD, referente a campanha eleitoral nas
eleições suplementares de 2019.
Emitido o Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas (fls. 19/20).
O Ministério Público Eleitoral também se manifestou pela aprovação (fl. 22).
É o relatório.
Fundamento e decido.
A Resolução TSE nº 23.463/2015, c/c a Resolução TRE/MT nº 2.258/2019 disciplinam a prestação
de contas da campanha eleitoral das eleições suplementares de Ribeirão Cascalheira em 2019.
Referidos normativos rezam que os órgãos partidários, ainda que constituídos sob a forma
provisória, deverão prestar contas à Justiça Eleitoral dos recursos arrecadados e aplicados
exclusivamente na campanha eleitoral (arts. 41, I e art. 42, I).
Portanto, apreciadas estas contas à luz da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.463/2015, c
/c a Resolução TRE/MT nº 2.258/2019, verifica-se que foram apresentadas na forma simplificada e
que contém todas as peças necessárias à sua análise e julgamento e exigidas no art. 59 das
referidas Resoluções.
Feita a análise das contas não foram detectadas impropriedades ou irregularidades que afetem a
sua aprovação.
Isso posto, considerando a documentação apresentada e o que mais dos autos constam, JULGO
REGULARES estas contas, APROVANDO-AS, com fulcro no art. 30, I, da lei 9.504/97 e art. 68, I,
da TSE nº 23.463/2015, c/c a Resolução TRE/MT nº 2.258/2019.
Publique-se. Registre-se. Intime-se, expedindo o necessário.
Cumpra-se.
Transitado em julgado, efetue as anotações e comunicações de praxe e arquive-se.
Canarana-MT, 12 de abril de 2019.
DARWIN DE SOUZA PONTES
Juiz Eleitoral
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