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Partido Político: PRP  Partido Republicano Progressista

Município: Barra de São Miguel/AL

Advogado: João Luiz Fornazari de Araújo (OAB/AL nº 6777) e Outros.

SENTENÇA

Trata-se de procedimento de prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos do Partido Político PRP  Partido 
Republicano Progressista do mucipípio de Barra de São Miguel nas eleições gerais de 2018.

A apresentação das contas foi feita depois do prazo fixado pelo art. 52, caput da Resolução nº 23.553/2017 do TSE.

A equipe responsável pela análise das constas emitiu parecer técnico pela aprovação com ressalva, não apontando falhas que 
comprometam, em seu conjunto, a regularidade da prestação de contas.

A representante do Ministério Público manifestou-se pela aprovação das contas do partido com ressalvas. 

É o relatório. Decido.

Trata-se de procedimento de prestação de contas do partido político acima descrito, referente às eleições gerais de 2018.

Analisando os autos, verifica-se que a unidade responsável pela análise das constas emitiu parecer técnico no qual não apontou falhas que 
comprometam, em seu conjunto, a regularidade da prestação de contas, razão pela qual a representante do Ministério Público se 
pronunciou pela aprovação das contas do partido político.

Isto posto, nos termos do art. 77, II, da Res.TSE nº 23.553/2017 e do art. 30 da Lei nº 9.504/97, APROVO, com as RESSALVAS indicadas no 
parecer técnico constante dos autos, as contas do Partido Político PRP  Partido Republicano Progressista, por estarem regulares.

P. R. I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Marechal Deodoro/AL, 11 de março de 2019

HÉLIO PINHEIRO PINTO

Juiz Eleitoral

Editais

EDITAL Nº 015/2019

Relação de Eleitores Deferidos

 

O Excelentíssimo Senhor Dr. Hélio Pinheiro Pinto, Juiz Eleitoral da 26ª Zona/AL, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER, a todos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, principalmente aos Srs. Eleitores de 
BARRA DE SÃO MIGUEL e MARECHAL DEODORO, que nos termos do Art. 45, §§ 6º e 7º do Código Eleitoral e o art. 17, §1º da Resolução 
TSE nº 21.538/2003, foram deferidos 124 (cento e vinte e quatro) requerimentos de alistamento eleitoral, transferência, revisão e segunda 
via, referentes aos Lotes 005, 006 e 007/2019 (Digitados entre: 04/02/2019 e 01/03/2019), conforme listas publicadas em Cartório, 
podendo qualquer partido político recorrer no prazo de 15 (quinze) dias, como reza o Art. 173, § 2º, do Provimento CRE-AL Nº 06/2011.


