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O Ministério Público Eleitoral pugnou pela desaprovação das contas partidárias apresentadas (f. 112/113).

É o relatório. Passo a decidir.

Ressalto, inicialmente, as alterações das Leis nº 9.096/95 e nº 9.504/97, incluídas pela Lei nº 13.165/2015, que, dentre outras, possibilitou a 
apresentação de Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, conforme dispõe o §3º, do art. 28, da Resolução TSE 23.464/2015.

Cabe registrar que o advento da Resolução TSE nº 23.546/2017 não impede a aplicação da Resolução acima citada a este julgamento, no tocante ao 
meritum causae, em se tratando de contas do exercício financeiro de 2017, em estrita observância ao Art. 65, da novel norma de regência. 

A referida agremiação partidária entregou as contas, tempestivamente, em 30/04/2018 (f. 2/10).

Verifica-se o cumprimento do disposto no artigo 1º, da Resolução TRE-MS nº 509/2014  representação processual, por meio de constituição de 
advogado legalmente habilitado, atentado-se ao caráter jurisdicional das prestações de contas partidárias anuais (instrumento de mandato - f. 04), 
restando a representação do tesoureiro da agremiação partidária.

Há informação nos autos da inexistência de impugnação e que a movimentação bancária refere-se apenas a débito de tarifas e que o saldo da conta 
corrente refere-se a recursos de sobra de campanha (eleições municipais-2016), conforme relatório final do Cartório Eleitoral (f. 108/110).

Não constam indícios de que as tarifas sejam outras que não aquelas excetuadas pela norma do art. 22 da lei n° 9.504/97.

O parecer técnico firmado pelo servidor da Justiça Eleitoral não apontou irregularidade que comprometesse a integralidade das contas, exceto os 
documentos (ECD, BP, DRE e CRF do Contador) que  são exigidos no caso de agremiação partidária com movimentação financeira de acordo com o 
artigo 29 da Resolução TSE nº 23.464/2015. 

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas em questão (f. 112/113).

Nessa acepção, a falha apontada não compromete a transparência das contas, sendo certo que, para aplicação dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade, mister verificar a quantidade de irregularidades, sua gravidade, o valor envolvido em relação ao total de recursos arrecadados e o 
potencial que tais falhas possuem para afetar o conjunto da prestação de contas.

Demonstra-se que a falha em declarar as tarifas bancárias como despesa não impossibilita o Órgão Julgador de averiguar a veracidade das 
informações prestadas, uma vez que é admissível confrontá-las com aquelas disponibilizadas pelos próprios sistemas eleitorais.

Nesse sentir, não há registros de doações por parte das representações partidárias "regional e nacional" ao Órgão Municipal e não houve 
recebimento de recursos provenientes do Fundo Partidário , conforme documentos encartados pela serventia  Certidões (f. 33 e 40). 

Ante o exposto, considerado o que dos autos consta, JULGO, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas com ressalvas as contas 
apresentadas pelo PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB), agremiação de Bela Vista/MS, referentes ao exercício financeiro 
de 2017, nos termos do Art. 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015, c/c o artigo 30, II, da Lei 9.504/97.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Transitado em julgado, arquivem-se com as anotações de estilo.

Bela Vista/MS, 06 de maio de 2019.

MELYNA MACHADO MESCOUTO FIALHO
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