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Transitada em julgado a sentença:

(a) comunique-se às direções estadual e nacional da agremiação partidária o presente julgamento, fazendo-se constar que não distribua a 

cota de Fundo Partidário ao órgão municipal em questão, pelo tempo que permanecer omisso quanto à prestação de contas;

(b) registre-se o julgamento no SICO (Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais); e

(c) ao final, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, independentemente de nova conclusão.

Monteiro/PB, 30 de novembro de 2018.

Andressa Torquato Silva

Juíza Eleitoral da 29ª ZE/PB

Publicação de Sentença

Processo nº: 69-89.2018.6.15.0029 – Classe 25

Protocolo nº: 8.246/2018

Interessado: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – São Sebastião do Umbuzeiro

Interessado: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB – Diretório Regional – PB

SENTENÇA

[…]

Portanto, considerando o disposto no art. 45, V, a, da Res. TSE n.º 23.432/2014, e em harmonia com o parecer ministerial, JULGO NÃO 
PRESTADAS AS CONTAS do Diretório Municipal/Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de São Sebastião do 
Umbuzeiro/PB, relativas ao Exercício Financeiro de 2015, determinando a perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário a 

partir do trânsito em julgado desta decisão até a devida regularização, conforme o art. 47, caput, da citada resolução.

Com relação à sanção de suspensão do registro/anotação do órgão partidário inadimplente, prevista no § 2º do art. 47 da Res. TSE n.º 

23.432/2014, deixo de aplicá-la em razão da decisão monocrática do Min. Gilmar Mendes nos autos da ADI nº 5.362/DF, em 04/08/2017, 

que reconheceu a revogação tácita deste dispositivo pela Lei nº 13.165/2015, uma vez que a nova legislação, ao modificar a redação do art. 

37 da Lei nº 9.096/95, derrogou o fundamento de validade do ato editado pelo TSE, instituindo disciplina legal diversa daquela constante 

na Resolução nº 23.432/2014 quanto às penalidades aplicáveis em caso de desaprovação e não prestação das contas partidárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Ciência ao MPE.
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