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A Excelentíssima Senhora Dra. Fabíola Melo Feijão, Juíza Eleitoral da 26ª Zona/AL, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente aos Srs. Eleitores de 
BARRA DE SÃO MIGUEL e MARECHAL DEODORO, que nos termos do Art. 45, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral e o art. 17, §1º da Resolução 
TSE nº 21.538/2003, foram deferidos 74 (setenta e quatro) requerimentos de alistamento eleitoral, transferência, revisão e segunda via, 
referentes ao Lotes 026/2019 (Digitados entre: 12/04/2019 e 19/07/2019), conforme lista publicada em Cartório, podendo qualquer 
partido político recorrer no prazo de 15 (quinze) dias, como reza o Art. 173, § 2º, do Provimento CRE-AL Nº 06/2011.

Dado e passado no Cartório Eleitoral da 26ª Zona, Eu,   Shirley Danusa Cordeiro Dória, Chefe de Cartório, digitei.

Marechal Deodoro, 29 de julho de 2019

FABÍOLA MELO FEIJÃO

Juíza Eleitoral

34ª Zona Eleitoral

Sentenças

Processo PC n.º 19-11.2018.6.02.0034

Interessado: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC) - Junqueiro

Advogado: Antônio Alves da Silva Neto (OAB/AL n.º 3.578); 

Assunto: Prestação de Contas. Exercício Financeiro 2017.

SENTENÇA

Trata-se de Prestação de Contas do Partido Social Cristão  PSC, do Município de Junqueiro/AL, referente ao exercício financeiro de 2017. 

A Comissão Provisória apresentou, em Cartório, Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos, protocolada sob nº 3.219/2018. 

Após consulta aos sistemas disponibilizados pelo TSE, constatou-se a inexistência de extratos bancários, emissão de recibos de doação, 
registros de repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário. 

O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação e, por conseguinte, pelo arquivamento da declaração de ausência de 
movimentação financeira, por considerar que a informação prestada preenche os requisitos legais (fl. 18). 

Em síntese, é o relatório. Decido. 

Esquadrinhando a declaração apresentada, vislumbro estar em consonância com a Resolução TSE n. 23.546/2017, não havendo 
irregularidade a ser apontada, com respaldo na documentação constante nos autos e na manifestação ministerial por sua aprovação, que 
bem destacou a prescindibilidade de abertura de conta bancária específica no caso dos autos, por não ter o partido recebido recursos, nos 
termos do art. 6º, § 1º, da Res. TSE 23.546/2017, justificando a ausência dos extratos bancários. 

O art. 45, inciso VIII, alínea "a" da Resolução TSE nº 23.546/2017 dispõe que na hipótese de, concomitantemente, não havendo 
impugnação ou movimentação financeira registrada nos extratos bancários e existir manifestação favorável da análise técnica e do 
Ministério Público Eleitoral deve ser determinado o imediato arquivamento da declaração apresentada pelo órgão partidário, 
considerando, para todos os efeitos, como prestadas e aprovadas as respectivas contas. 

Ante o exposto, JULGO APROVADAS as contas do Partido Social Cristão  PSC, do Município de Junqueiro/AL, relativa ao exercício 
financeiro de 2017, com fundamento no art. 46, inciso I, da Resolução TSE nº 23.546/2017. 

Intime-se pessoalmente o Ministério Público Eleitoral. 

Determino que sejam feitas as devidas anotações no SICO - Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe. 

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

Teotônio Vilela/AL, 22 de julho de 2019. 

Renata Malafaia Vianna

Juíza da 34ª Zona Eleitoral


