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Vistos etc.

Trata-se de ação de suposta ausência aos trabalhos eleitorais nas Eleições Gerais 2018, cometida pelo (a) mesário(a) MATEUS AUGUSTO DE 
OLIVEIRA, inscrição nº 042861671759, convocado (a) para os trabalhos eleitorais em Mesa Receptora pertencente a esta Zona Eleitoral.

O presente processo fora instruído, de acordo com o que dispõe o art. 339 do Provimento nº 6/2011-CRE/AL, de 19 de dezembro de 2011, 
com base na informação prestada pelo Cartório Eleitoral, indicando que o(a) eleitor(a) em questão não tivera apresentado justificativa no 
prazo determinado pelo art. 124 do Código Eleitoral (qual seja, 30 dias após a data da realização da eleição).

Notificado(a) para prestar os esclarecimentos e a defesa que entendesse necessários, o (a) mesário(a) compareceu para prestar 
informações que visaram justificar a ausência ocorrida.

Em parecer, o Representante do Ministério Público Eleitoral opinou pelo acolhimento da justificativa trazida aos autos, isentando o (a) 
mesário (a) da sanção legal prevista.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

Ante o exposto, baseado em tudo o mais que consta dos presentes autos, ficou devidamente constatado que o(a) requerido(a) não foi 
devidamente notificado, não tendo ciência da necessidade de se apresentar à mesa nas datas e horários previstos. Assim sendo, acolho o 
parecer ministerial e DETERMINO, com fulcro no § 3º do art. 339 do supracitado Provimento, o comando do ASE 175 (Regularização de 
Ausências aos Trabalhos Eleitorais) em sua inscrição, no Sistema Eleitor On Line (ELO). Ademais, diante do histórico de serviços prestados 
em anos anteriores à Justiça Eleitoral, acolho o interesse do mesário em não mais figurar na lista de convocáveis para esta Zona Eleitoral.

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

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Maceió, 31  de julho de 2019.

Dr. PEDRO JORGE MELRO CANSAÇÃO

Juiz Eleitoral da 3ªZE-AL

8ª Zona Eleitoral

Sentenças

Contas Não Prestadas

Processo nº 192-16.2018.6.2.0008  - Prestação de Contas

Exercício Financeiro 2017

Partido: PRP de Santa Luzia do Norte

Vistos.

Trata-se de informação do Cartório Eleitoral noticiando não ter sido apresentada a prestação de contas do exercício de 2017 pelo diretório 
do Partido Republicano Progressista - PRP, município de Santa Luzia do Norte, não observado, dessa forma, o prazo previsto no art. 28 da 
Resolução TSE nº 23.546/2017.

Informa, a propósito que, notificado, no endereço cadastado no Sistema de Gerenciamento de Informações Partidárias - SGIP, conforme 
disposto no art. 30, I, alínea a, da Resolução TSE nº 23.546/2017, o partido não se manifestou (fl. 4).

Devidamente notificado, conforme Aviso de Recebimento à fl. 8, tendo em vista a omissão do diretório de Santa Luzia do Norte, o diretório 
estadual do PRP em Alagoas quedou-se inerte.


