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Itabaiana, 05 de dezembro de 2018.

Luciana Rodrigues Lima

          Juíza Eleitoral

INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Processo: PC 566-46.2016.6.15.0006 – Classe 25 

Natureza: Prestação de Contas de Candidato - Eleições 2016

Interessado(a): PETRONILO VIERIA NETO 

Município: Salgado de São Félix/PB

Advogado : Kymayr Maciel Quintino- OAB/PB – nº 20.587

SENTENÇA

EMENTA: ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS. IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. 

Desaprovação das contas eleitorais em face da verificação de falhas que comprometem a sua regularidade, nos termos da Lei 9.504/1997. 

Art. 30. Caput.

Vistos etc.

O candidato PETRONILO VIERIA NETO, devidamente qualificado no presente procedimento, ingressou no prazo regular, com a prestação de 
contas referente à campanha eleitoral de 2016.

Consta nos autos Parecer Técnico Conclusivo, elaborado por analista do Cartório Eleitoral, sobre o qual o candidato se manifestou à fl. 43.

Com vistas, a douta representante do Ministério Público Eleitoral opinou pela desaprovação das contas.

Em face de tal pronunciamento do MPE, o candidato à fl. 49 apresentou requerimento para conversão do feito para o rito ordinário, o que 
foi indeferido em despacho judicial à fl. 51.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. 

Decido.

Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que as contas apresentadas não atenderam aos ditames da Resolução n° 23.463/2015-TSE, 
a considerar que o candidato, manifestando-se sobre o Parecer Técnico prestou esclarecimentos que não sanaram a totalidade das falhas e 
omissões apontadas pelo analista das contas.

Em relação à movimentação no valor de R$ 300,00, ocorrida em 15/09/2016, e que foi motivo de crítica pelo analista das contas, há, de 
fato, elementos nos autos a corroborar a tese apontada pelo candidato em sua defesa, de que a mesma foi decorrente de doação 
estimável em dinheiro efetuada pelo candidato a prefeito de sua coligação, e não por ele mesmo realizada, tendo sido, pois, o recibo de fl. 
29 emitido com erro material em seu próprio nome, e não em nome do efetivo doador.


