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3 - Ao final, considerando que a irregularidade apontada, a do partido político não possuir conta bancária aberta em seu nome, 
comprometendo as contas apresentadas, por impedir o efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, assim, manifesta-se pela 
desaprovação das contas, nos termos do art. 46, inciso III, 'a' da Resolução TSE n.º 23.464/2015.

É o Parecer. À consideração superior.

São José da Laje, 08 de julho de 2019.

Rodrigo Costa Romão Silva

Analista Judiciário

Dado e passado neste Município de São José da Laje, Estado de Alagoas, aos 15 (quinze) dias do mês de agosto do ano de 2019 (dois mil e 
dezenove), eu, Elivaldo César Cavalcante Silva, Chefe de Cartório, digitei e assinei o presente mandado.

Elivaldo César Cavalcante Silva

Chefe de Cartório da 16ª ZE

17ª Zona Eleitoral

Sentenças

PRESTA¿¿O DE CONTAS

 

Prestação de Contas n.º 6-29.2019.6.02.0017

CORINTHO FERREIRA DA PAZ NETO PDT - PARIPUEIRA

ADVOGADO: HETH CESAR BISMARCK ATHAIDE DE OLIVEIRA

SENTENÇA

Versam os presentes autos sobre a Prestação de Contas de campanha do Candidato CORINTHO FERREIRA DA PAZ NETO - PDT - 
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.

Conforme permissivo do art. 57, §1º da Resolução que rege a matéria, a prestação de contas foi apresentada em sua forma simplificada. Os 
relatórios e documentação obrigatórias foram apresentadas nos termos do art. 59, demonstrando a regularidade da movimentação, tendo 


