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as sobras de campanha decorrentes de uma operação bancária de estorno sido zeradas conforme extrato.

Tanto o parecer técnico, quanto a análise do Ministério Público Eleitoral concluíram pela inexistência de vício que impeça a aprovação das 
contas, tendo o parquet pugnado pela aprovação com ressalvas.

Assim, com fulcro no artigo 68, inciso II da Resolução TSE nº 23.463, e acolhendo o parecer da Representante do Ministério Eleitoral, julgo 
APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas pelo candidato CORINTHO FERREIRA DA PAZ NETO, relativas às eleições municipais 
de 2016.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as formalidades de praxe.

São Luís do Quitunde, 08 de Agosto de 2019.

DR.WILAMO DE OMENA LOPES

Juiz Eleitoral - 17ª ZE/AL

PRESTA¿¿O DE CONTAS

    

Prestação de Contas n.º 7-14.2019.6.02.0017

PEDRO SERGIO DOS SANTOS-PPS - PARIPUEIRA

ADVOGADO: ALISSON DE VASCONCELOS LIMA

SENTENÇA

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas de campanha do Candidato PEDRO SERGIO DOS SANTOS - PPS - PARIPUEIRA, 
relativa às eleições municipais de 2016.

O requerente utilizou-se do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais  SPCE, disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo as 
mesmas devidamente recebidas pela Justiça Eleitoral. As formalidades legais foram observadas, tendo decorrido o prazo sem impugnação 
pelos interessados.

Realizada análise técnica, concluiu-se pela regularidade formal e a presença de algumas inconsistências nos dados ofertados, que em 
conjunto não ensejariam a rejeição das contas. Foi publicado por este juízo eleitoral edital com conclusão do parecer técnico, sem que 
houvesse qualquer manifestação no prazo legal concedido.

O Ministério Público Eleitoral oficiou no feito, manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas.

É o relatório. Decido.

A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a escrituração contábil e a prestação de contas de Candidatos, cabendo ao Juízo Eleitoral a 
verificação da regularidade das contas nas eleições municipais, as quais devem refletir a real movimentação financeira, contábil e 
patrimonial da campanha. Com esse fim foi instaurado, com base na lei 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.463, o presente procedimento.


