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PRESTADOR : MDB - ARAPIRACA

CNPJ       : 01295.792/0001-31

Nº CONTROLE: P15000427057AL2127544

DATA ENTREGA: 18/12/2018

Advogado: Edson Lucena Maia Neto OAB/AL:4941

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO 

Submete-se à apreciação superior o relatório dos exames efetuados sobre a prestação de contas em epígrafe,  abrangendo a arrecadação e 
aplicação de recursos utilizados na campanha relativas às eleições de 2018, à luz das regras estabelecidas pela Lei n.º 9.504, de 30 de 
setembro de 1997, e pela Resolução TSE n.º 23.553/2017.

Do exame, após realizadas as diligências necessárias à complementação das informações, à obtenção de esclarecimentos e/ou ao 
saneamento de falhas, restaram caracterizadas as seguintes inconsistências:

1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

1.1. Peças integrantes: 

Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas (art. 59 da Resolução TSE nº 
23.553/2017): 

-Extratos das contas  bancárias destinado à movimentação de Outros Recursos;

- Autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo partido políticos, acordo expressamente 
formalizado, bem como cronograma de pagamento pela quitação;

- Comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou de recursos de origem não identificada, conforme o 
caso.

- Solicito apresentação de documentação que esclareça/sane as inconsistências acima apontadas.

2. Foram detectadas receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, impossibilitando a aferição da identidade 
dos doadores declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional, obstando a aferição da exata 
origem do recurso recebido, podendo caracterizar o recurso como de origem não identificada (arts. 18, I, 11, § 3º e 26, § 1º, I, da 
Resolução TSE nº 23.553/2017):

 DATA HISTÓRICO OPERAÇÃO VALOR (R$)

 1 - BANCO DO BRASIL SA - 2059 - 00000000000000133426 

 05/10/2016 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 170,00

 14/10/2016 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 305,00

 08/11/2016 CHEQUE DEVOLVIDO SEM FUNDO 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES 305,00

- Solicito apresentação de documentos que esclareçam as inconsistências acima apontadas.

3. OMISSÃO DE RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 60, IV, DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.463/2015) 

3.1. Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas 
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização, informações voluntárias de campanha e confronto com 
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 48, I, g, da 
Resolução TSE n. 23.553/2017:

 DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(CONFRONTO COM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE GASTOS ELEITORAIS)

DATA CPF/CNPJ FORNECEDOR Nº DA NOTA FISCAL VALOR (R$)¹ %²

 01/10/2016 07.826.783/0001-06 OLIVEIRA & GOMES LTDA 1119 170,00 28,10

 06/10/2016 07.826.783/0001-06 OLIVEIRA & GOMES LTDA 1120 170,00 28,10

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

4. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 


