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4.1. Os extratos bancários não foram apresentados na forma exigida pelo art. 48, II, a, da Resolução TSE nº 23.553/2017.

5. DÍVIDAS DE CAMPANHA 

5.1. Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, 
no montante de R$ 300,00, não tendo sido possível aferir a existência da autorização do órgão nacional para assunção da dívida  pelo 
órgão partidário da respectiva circunscrição, acordo expressamente formalizado, no qual conste a origem e o valor da obrigação assumida, 
os dados e a anuência do credor, de cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado para a prestação de contas da 
eleição subsequente para o mesmo cargo e indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido, 
conforme dispõe o art. 27, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE n. 23.553/2017.

- Solicito apresentação de documentação que esclareça a inconsistência acima apontada.

6. Ao final, considerando o resultado da análise técnica empreendida na prestação de contas, manifesta-se este analista:

6.1. pela sua desaprovação.

6.2. pela intimação do prestador de contas para manifestação em até três dias (art. 59, § 3º da Resolução TSE nº 23.553/2017)

6.3. em seguida, pelo encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral para manifestação segundo dispõe o art. 59, § 4º da 
Resolução TSE nº 23.553/2017, e

É o Parecer. À consideração superior.

Arapiraca/AL, 14 de março de 2019.

_________________________________________________ 

Elisângela Maria Tavares Melo Portela

 Analista Judiciário -área judiciária
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Nº CONTROLE: P36000427057AL5079138

TIPO: FINAL

Advogado: Cayk Douglas Correia Higino Lessa OAB/AL: 15161

PARECER CONCLUSIVO 

1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1.1. Prazo de entrega 

1.1.2. Prestação de contas parcial 

Houve omissão quanto à entrega de prestação de contas parcial (art. 50, II e § 4°, da Resolução TSE nº 23.553/2017 - 9 a 13/09/2018).


