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Nos autos do processo em epígrafe, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Fabrício Orpheu Araújo, foi proferido o r. despacho que segue transcrito 

abaixo:

“Vistos, etc. Fls. 2/29: recebo como pedido de regularização de contas não prestadas, sem efeito suspensivo, conforme artigo 59, §1º, IV, da 

Resolução TSE de n.º 23.546/2017. Em termos de prosseguimento, determino: 1) a publicação, mediante afixação em cartório, da 

Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, disponibilizando o processo para o órgão do Ministério 

Público Eleitoral desta jurisdição; 2) realizada a publicação acima e findo o prazo de 15 (quinze) dias para exame das contas pelos 

interessados, a publicação de edital em cartório, a fim de que o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a 

prestação de contas apresentada, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação; 3) oferecida ou não impugnação às contas, a realização 

de análise preliminar, na forma do artigo 34 da Resolução TSE de n.º 23.546/2017. Constatada a ausência de quaisquer dos documentos 

exigidos pelo artigo 29, da Resolução mencionada, intimem-se o órgão partidário e seus responsáveis para que complementem a 

documentação no prazo de 20 (vinte) dias; findo este prazo, sem resposta, retornem conclusos; com a resposta, proceda-se à análise na 

forma do artigo 35, diligenciando, se necessário, nos termos do parágrafo 3º deste mesmo artigo; 4) encerrada a análise, a apresentação do 

parecer conclusivo (artigo 36, da Res. TSE de n.º 23.546/2017). Ato contínuo, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Eleitoral pelo 

prazo de 15 (quinze) dias para emissão de parecer. 5) havendo impugnação pendente de análise ou irregularidades constatadas no parecer 

conclusivo da Unidade Técnica ou no do Ministério Público Eleitoral, a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis para, 

querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias e requerer, sob pena de preclusão, as provas que pretendam produzir, 

especificando-as e demonstrando a sua relevância para o processo (art. 38 da Res. TSE nº 23.464/2015). 6) ao final, à conclusão, para 

decisão ou sentença; 7) a expedição de atos ordinatórios, para o fim de aperfeiçoar as intimações de que trata os itens ”3"  e "5" ; 8) int. 

Tatuí, 09/08/2019.(a) Fabrício Orpheu Araújo – Juiz Eleitoral.”

Petição Nº 88-13.2019.6.26.0140

Interessado: SONIA REGINA DA COSTA ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO: GUILHERME MOURA DE ABREU - OAB: 395434/SP

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - NÃO ELEITO. REGULARIZACAO DE CONTAS. NAO PRESTADAS. TATUÍ. - Eleições - 
2016

Nos autos do processo em epígrafe, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Fabrício Orpheu Araújo, foi proferido o r. despacho que segue transcrito 

abaixo:

“Vistos, etc. Fls. 2/10: para apoiar a afirmação de que não houve arrecadação financeira, conforme extrato de prestação de contas final 

apresentado, a parte interessada deve instruir sua petição inicial com extratos bancários em sua versão completa ou documentação 

bancária da qual seja possível aferir a veracidade das informações prestadas à sociedade. Por essa razão, considerando ser obrigatória a 

apresentação de extratos bancários da conta bancária aberta em nome do candidato (artigo 73, § 2º, III, c.c. art. 48, II, ”a" , ambos da 

Resolução TSE de n.º 23.463/2015), providencie a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, documentação bancária da qual seja 

possível aferir, com clareza, a alegada inexistência de arrecadação financeira.  Pena: indeferimento da inicial, por falta de documento 

indispensável à propositura da ação (Código de Processo Civil, artigo 321, parágrafo único). Int. Tatuí, 09/08/2019.(a) Fabrício Orpheu 

Araújo – Juiz Eleitoral.”

Petição Nº 92-50.2019.6.26.0140

Interessado: ROGÉRIO DE JESUS PAES

ADVOGADO: GUILHERME MOURA DE ABREU - OAB: 395434/SP

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CANDIDATO - NÃO ELEITO. REGULARIZACAO DE CONTAS. NAO PRESTADAS. TATUÍ. - Eleições - 
2016

Nos autos do processo em epígrafe, pelo MM. Juiz Eleitoral, Dr. Fabrício Orpheu Araújo, foi proferido o r. despacho que segue transcrito 

abaixo:

“Vistos, etc. Fls. 2/10: para apoiar a afirmação de que não houve arrecadação financeira, conforme extrato de prestação de contas final 

apresentado, a parte interessada deve instruir sua petição inicial com extratos bancários em sua versão completa ou documentação 

bancária da qual seja possível aferir a veracidade das informações prestadas à sociedade. Por essa razão, considerando ser obrigatória a 

apresentação de extratos bancários da conta bancária aberta em nome do candidato (artigo 73, § 2º, III, c.c. art. 48, II, ”a" , ambos da 

Resolução TSE de n.º 23.463/2015), providencie a parte interessada, no prazo de 15 (quinze) dias, documentação bancária da qual seja 

possível aferir, com clareza, a alegada inexistência de arrecadação financeira. Pena: indeferimento da inicial, por falta de documento 


