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b) aplico a punição contida no art. 48, § 2º Resolução 23.464/2015 caso o partido tenha recebido recursos do fundo partidário no período;

c) suspensão, com base no art. 42 da Resolução TSE nº 23.465/2015, do registro ou da anotação do órgão de direção municipal do partido, 
até que seja regularizada a situação.

Proceda-se às devidas anotações no Sistema de Informação de Contas (SICO).

Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Oficie-se às instâncias Nacional e Estadual do partido sobre essa decisão, bem como, à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas para a suspensão do registro do órgão de direção partidária em tela.

Cumpra-se. Publique-se. Oportunamente, ao arquivo.

Porto Real do Colégio, 12 de março de 2019

FABIOLA MELO FEIJÃO

Juíza Eleitoral

Processo n.º 65-88.2018.6.02.0037

Protocolo n.º: 2912/2018

Natureza: Prestação de Contas Anuais  Exercício 2017

Interessado: PRB

Município: PORTO REAL DO COLÉGIO/AL

SENTENÇA

Cuida-se de informação em que o Cartório Eleitoral noticia a ausência de prestação de contas do exercício 2017 por parte do PRB do 
município de PORTO REAL DO COLÉGIO/AL, em flagrante violação aos preceitos da lei n.º 9.096/95 e Resolução TSE n.º 23.464/2015. 

Autuada na classe Prestação de Contas, foi determinada a notificação do partido para suprir a omissão no prazo de 72 horas.

Devidamente intimado, a agremiação municipal se manteve inerte.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral pugnou pela declaração de "não prestação" das contas e a consequente aplicação das 
sanções previstas no art. 48 caput e seu parágrafo 2º da Resolução TSE n.º 23.464/2015.

Novamente intimado, o partido se manteve inerte.

Após, os autos vieram-me conclusos para julgamento.     

É o Relatório, DECIDO:

Constitui dever do partido político encaminhar à Justiça Eleitoral suas contas relativas a cada exercício financeiro, nos termos dos artigos 
28 da Res. TSE n.º 23.464/2015 e art. 32 da lei 9096/95.

Em caso de descumprimento, impõe-se a incidência do Art. 46, IV, "a" da Res. TSE n.º 23.464/2015, considerando, no caso, a intimação 
regular do partido e o decurso dos prazos de que tratam o art. 30, I e VI "e", do mesmo diploma normativo.

Ante o exposto e considerando o parecer ministerial, com esteio no art. 46, IV, "a" da Res. TSE n.º 23.464/2015, julgo NÃO PRESTADAS as 
contas do diretório municipal do PRB de PORTO REAL DO COLÉGIO/AL referentes ao exercício 2017, determinando em relação ao partido:

a) suspensão, com base no art. 48 da Resolução 23.464/2015, do repasse de cotas do fundo partidário às referida agremiação enquanto 
não for regularizada a situação do partido;

b) aplico a punição contida no art. 48, § 2º Resolução 23.464/2015 caso o partido tenha recebido recursos do fundo partidário no período;

c) suspensão, com base no art. 42 da Resolução TSE nº 23.465/2015, do registro ou da anotação do órgão de direção municipal do partido, 
até que seja regularizada a situação.

Proceda-se às devidas anotações no Sistema de Informação de Contas (SICO).

Dê-se ciência ao Ministério Público Eleitoral.

Oficie-se às instâncias Nacional e Estadual do partido sobre essa decisão, bem como, à Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas para a suspensão do registro do órgão de direção partidária em tela.

Cumpra-se. Publique-se. Oportunamente, ao arquivo.

Porto Real do Colégio, 12 de março de 2019

FABIOLA MELO FEIJÃO

Juíza Eleitoral

Processo n.º 59-81.2018.6.02.0037


