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Portarias

P O R T A R I A Nº 04/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 13722/2018,
RESOLVE
I – REVOGAR a designação de substituto permanente constante na Portaria nº 718/2016, de 12/09/2016, publicada no DJE nº 188 de
22/09/2016, referente a Chefia do Cartório da 105ª Zona Eleitoral de TERRA RICA, a partir de 01/01/2019;
II – DESIGNAR a servidora VERONICA NASSIF KORONTAI, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, para substituir a Chefia do Cartório da 105ª Zona Eleitoral de TERRA RICA, durante as férias, impedimentos e
afastamentos do titular, a partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 020/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 8700/2018,
RESOLVE
I – REVOGAR o Item II da Portaria nº 843/2018-PRES, de 31/10/2018, publicada no DJE nº 221, de 06/11/2018, a partir de 08/01/2019;
II – DESIGNAR o servidor ANDRÉ LUIS MATIAS, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, e em comissão, Assistente I da 30ª
Zona Eleitoral de PRUDENTÓPOLIS; e na sua falta, o servidor OSLEI GALVÃO DA SILVA, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área
Administrativa, e em comissão, Assistente I da 15ª Zona Eleitoral de PONTA GROSSA; ambos do Quadro de Pessoal deste Tribunal, para
substituir a Chefia do Cartório da 30ª Zona Eleitoral de PRUDENTÓPOLIS, FC-6, durante as férias, impedimentos e afastamentos da titular, a
partir da mesma data.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 09 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 19/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XXV do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 2924/2018,
RESOLVE
DESIGNAR o servidor MARCOS DANIEL NICOLA, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, para substituir a Coordenadoria Executiva da EJE, CJ-1, nos dias 03 e 04/12/2018, em razão de viagem a
serviço da titular JULIANA PAULA ZIGOVSKI e dos substitutos designados MARTA HARUMI OSHIRO, MARY NATSUE OGAWA e
DAVID SCHNAID NETO.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 09 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente
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PORTARIA Nº 018/2019
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23, inciso
XV, do Regimento Interno deste Tribunal e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 108/2019-TRE,
RESOLVE
DESIGNAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 467/2005, de 04/04/2005, a Doutora FERNANDA ORSOMARZO, Juíza
de Direito da Vara Criminal e Anexos da Comarca de IBAITI, para responder pelos serviços da 79ª Zona Eleitoral da referida Comarca, a partir
de 04 de janeiro de 2019.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 08 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

P O R T A R I A Nº 23/2019

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 23,
inciso XLI, do Regimento Interno deste Tribunal, e considerando o contido no Processo Administrativo Digital nº 14022/2018,
RESOLVE
DESIGNAR a servidora ADELINE MIRANDA GASPARELLI, ocupante do cargo de Analista Judiciário, Área Judiciária, do Quadro de
Pessoal deste Tribunal, e, em comissão, Chefe de Cartório da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira, para substituir a Chefia do Cartório
da 115ª Zona Eleitoral de DOIS VIZINHOS, a partir do dia 07/01/2019 até perdurar o afastamento do substituto designado, servidor
FERNANDO DE OLIVEIRA, em razão de sua licença paternidade e usufruto de férias da titular, servidora CARLA ALEXANDRA
CONTE DE COSTA HANG.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 09 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
Atos do Diretor-Geral
Portarias

TERMO DE ENTREGA DE BENS PATRIMONIADOS
Aos 26 dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, no Prédio Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, localizado na Rua João
Parolin, nº 224, Bairro Parolin, presentes eu, Claudia Burkhart, Presidente da Comissão de Desfazimento de Bens Permanentes e de Consumo
do TRE-PR e o representante do INAC, Julio Hessel lavrou-se, o presente Termo de Doação, que faz o Tribunal Regional do Paraná e à
Instituto Nova Ágora de Cidadania, com materiais no estado em que se encontram, de acordo com autorização concedida pelo Dr. Sérgio Luiz
Maranhão Ritzmann – Diretor-Geral do TRE-PR, no protocolado nº 12946/2018 (PAD).
Eu, Claudia Burkhart, na qualidade de presidente da Comissão de Desfazimento de Bens de Consumo e Permanentes - CDBCP lavrei o
presente termo, que vai assinado pelas pessoas mencionadas.
Sérgio Luiz Maranhão Ritzmann
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Diretor Geral TRE-PR
Júlio Hessel
INAC

Portaria n.º 433/2018
PORTARIA N.º 433/2018
O BACHAREL SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN, DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
PARANÁ,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 30, inciso VIII, do Regimento Interno da Secretaria deste Tribunal e conforme PAD
n.º 13642/2018, resolve,
REVOGAR os termos da Portaria n.º 418/2018, de 10 de dezembro de 2018, que trata da lotação da servidora, PAULA DI ANGELIS
MENDONÇA PINTO GOULART, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, Área de Atividade Administrativa, do quadro de pessoal deste
Tribunal.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE. SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 19 de dezembro de
2018.
SÉRGIO LUIZ MARANHÃO RITZMANN
Diretor-Geral

SECRETARIA JUDICIÁRIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS
53ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 32-60.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Democratas – Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido
Democratas, referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 10 a 16), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 24/25).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
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desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Democratas de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 33-45.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Democrático Trabalhista – Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido
Democrático Trabalhista, referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 12 a 18), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 26/27).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Democrático Trabalhista de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 34-30.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido da Mobilização Nacional– Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido da
Mobilização Nacional referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 10 a 15), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 23/24).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido da
Mobilização Nacional de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL
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Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 35-15.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Podemos– Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido Podemos
referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 11 a 17), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 25/26).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Podemos de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 36-97.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Progressista – Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido
Progressista, referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 12 a 17), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 25/26).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Progressista de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 37-82.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido da República – Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido da
República, referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 09 a 14), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
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Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 22/23).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido da
República de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 38-67.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Republicano da Ordem Social – Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido
Republicano da Ordem Social, referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 10 a 15), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 23/24).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Republicano da Ordem Social de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 39-52.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Socialista Brasileiro– Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido Socialista
Brasileiro referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 11 a 16), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 24/25).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Socialista Brasileiro de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano X - Número 005

Curitiba, sexta-feira, 11 de janeiro de 2019

Página 8

Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 42-07.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido dos Trabalhadores– Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido dos
Trabalhadores referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 11 a 16), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 24/25).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido dos
Trabalhadores de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 43-89.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Solidariedade– Teixeira Soares
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido
Solidariedade referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 10 a 15), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 23/24).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Solidariedade de Teixeira Soares, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 46-44.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Requerente: Partido Progressista – Fernandes Pinheiro
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido
Progressista referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 12 a 18), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 26/27).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Progressista de Fernandes Pinheiro, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 08 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 48-14.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Socialista Brasileiro – Fernandes Pinheiro
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido Socialista
Brasileiro referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 11 a 17), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 25/26).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Socialista Brasileiro de Fernandes Pinheiro, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 49-96.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Social Cristão – Fernandes Pinheiro
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido Social
Cristão referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 10 a 16), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 24/25).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Social Cristão de Fernandes Pinheiro, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 07 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

Prestação de Contas Eleições 2018
Autos nº 52-51.2018.6.16.0053
Prestação de Contas
Requerente: Partido Trabalhista Brasileiro – Fernandes Pinheiro
Vistos etc.
Trata-se de prestação de contas de campanha das Eleições 2018, apresentada pelo representante Do Diretório Municipal do Partido
Trabalhista Brasileiro referente a campanha eleitoral.
A prestação de contas do órgão municipal do Partido supra mencionado foi apresentada fora do prazo legal, após citação do Cartório Eleitoral.
O Partido apresentou documentação contábil e procuração do advogado (fls 10 a 16), tendo sido publicado pelo cartório eleitoral, em
atendimento ao disposto na RES TSE nº 23.553/2017, nos prazos e formas legais não havendo impugnações.
Os autos foram submetidos à análise pela chefia do Cartório Eleitoral, que, por meio de Parecer Conclusivo, opinou pela APROVAÇÃO COM
RESSALVAS das contas, por entender que a agremiação atendeu em parte às exigências da Resolução TSE acima mencionada.
O Ministério Público Eleitoral também manifestou-se pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas (fls. 24/25).
É o relatório.
Consoante o teor do Parecer formulado pelo Chefe de Cartório, o Parecer do Ministério Público e os documentos juntados aos autos, a
documentação apresentada pelo Diretório Municipal estão em conformidade com a Resolução TSE 23.553/2017. Contudo, foram entregues em
desacordo com o prazo fixado em lei. Com relação a falta de abertura de conta bancária, no presente caso não gerou qualquer prejuízo diante
da ausência do recebimento de recursos financeiro.
Assim sendo, com esteio no 77, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.553/2017, julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do Partido
Trabalhista Brasileiro de Fernandes Pinheiro, referente a campanha eleitoral de 2018.
Publique-se, registre-se, intime-se.
Registre-se o julgamento das contas no Sistema de Informação de Contas Eleitorais e Partidárias – SICO, após a verificação do trânsito em
julgado.
Tudo cumprido, arquive-se com as cautelas de praxe.
Teixeira Soares/PR, 08 de janeiro de 2019.
JONATHAN CHEONG
JUIZ ELEITORAL

85ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

EDITAL 001/2019
O Excelentíssimo Senhor Doutor GUSTAVO DANIEL MARCHINI, MM. Juiz da 85ª Zona Eleitoral, no uso de suas atribuições legais
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem e, em especial, ao Ministério Público
Eleitoral, aos partidos políticos, candidatos ou coligações, conforme determinação contida no art. 59 da Resolução - TSE nº
23.533/2017, que poderão apresentar IMPUGNAÇÃO às prestações de contas eleitorais apresentadas abaixo, referente às Eleições
Gerais de 2018, no prazo de 3 (três) dias, a contar da publicação deste edital, a qual deve ser formulada em petição fundamentada
dirigida ao juiz eleitoral, relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias.
Processo
Partido
Responsáveis
1-07.2019.6.16.0085
MDB – Movimento Democrático Brasileiro Presidente: Desudedi Vieira Albuquerque
– São Pedro do Paraná
Tesoureiro: José Ramiel dos Santos
2-89.2019.6.16.0085
PSL – Partido Social Liberal – Porto Rico
Presidente: Adenilson Gasparine
Tesoureiro: Edmar da Cruz Franco
3-74.2019.6.16.0085
PPS – Partido Popular Socialista – Porto Presidente: Hélio Barbieri
Rico
Tesoureiro: Odair José Alves
4-59.2019.6.16.0085
PSDB – Partido Social Democrata Presidente: Paulo Prates Nogueira
Brasileiro – Porto Rico
Tesoureiro: José Amarildo Garbeline
5-44.2019.6.16.0085
MDB – Movimento Democrático Brasileiro Presidente: Jussara Maria Stachoviak
– Porto Rico
Tesoureiro: Leomar Januário de Oliveira
6-26.2019.6.16.0085
DEM – Democratas – São Pedro do Presidente: Wilson Rosa Machado
Paraná
Tesoureiro: José Carlos Bispo do Nascimento
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E, para que ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário de Justiça Eletrônico.
Dado e passado nesta cidade de Loanda, aos 09 dias do mês de janeiro do ano de 2019. Eu, _______Ednéia Rodrigues de Almeida,
Chefe do Cartório da 85ª Zona Eleitoral de Loanda, digitei e subscrevi o presente.

145ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Autos n. 28-38.2018.8.16.0145
Prestador: PP – PARTIDO PROGRESSISTA
Presidente: MARIA VICTORIA BORGUETTI BARROS
Tesoureira: MARCOS ROBERTO GRANADO
Advogado: EDUARDO FULGENCIO JANSESN, OAB/PR 63563
Trata-se de autos de prestação de contas de campanha do Diretório Municipal do Partido Progressista - PP.
Após decorrido o prazo para impugnação à prestação de contas sem manifestação foi determinada a análise técnica para o exame da
prestação de contas.
O parecer técnico concluiu pela aprovação das contas (f.58).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas de campanha sob exame (fls. 61/63).
É o relatório.
Decido.
Entendo, amparada pelo relatório do técnico (fls. 58), que as contas de campanha apresentadas pelo PP – Partido Progressista estão
formalmente em ordem e isso, por si só, já autoriza a almejada homologação, na estreita via deste procedimento.
O partido apresentou contas parciais e finais sem movimentação. A falha constatada, ausência de abertura de conta específica para
campanha, mencionada no relatório, uma vez examinada com o conjunto de toda documentação, não impede a aprovação das contas deste
Diretório.
Demais disso, de acordo com o parecer técnico que analisou os extratos da conta corrente ordinária do partido e outras informações
constantes nos sistemas da Justiça Eleitoral, "não há indícios de recebimentos de recursos do fundo partidário ou de fontes vedadas" (f. 58).
Ante o exposto, inexistindo impugnação e irregularidades na prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Progressista
- PP, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, considerando como prestadas e julgando-as APROVADAS com ressalvas, em
consonância com o parecer técnico e com fulcro na Resolução nº 23.553/2017 e 23.575/2018 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Cientifique-se ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Curitiba, 19 de dezembro de 2018.
(a)VANESSA BASSANI
Juíza da 145ª Zona Eleitoral

Autos n. 57-88.2018.8.16.0145
Prestador: PRB – PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Presidente: OSIAS MORAES DE SOUZA
Tesoureira: GESSILAINE GRASIELE SALVADOR
Advogado: LÍGIA FRANCO DE BRITO DE LARA, OAB/PR 43635
Trata-se de autos de prestação de contas de campanha do Diretório Municipal do Partido Republicano Brasileiro - PRB.
O aludido partido político apresentou documentação.
Após, foi intimado para constituir advogado e apresentar os documentos elencados no art. 56 da Resolução do TSE nº 23.553/2017, bem
como apontar a origem das receitas e despesas indicadas no extrato da prestação de contas.
O partido apresentou procuração e documentos (fls. 21/31).
Foi determinada a análise técnica para o exame da prestação de contas.
O parecer técnico concluiu pela aprovação das contas (f.34).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas de campanha sob exame (fls. 42/44).
É o relatório.
Decido.
Entendo, amparada pelo relatório do técnico (fls. 34), que as contas de campanha apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido
Republicano Brasileiro -PRB estão formalmente em ordem e isso, por si só, já autoriza a almejada homologação, na estreita via deste
procedimento.
O Diretório do partido em questão juntou aos autos os documentos necessários (fls. 21/31), suprindo, assim, as omissões constatadas
preliminarmente.
Demais disso, de acordo com o parecer técnico que analisou os extratos da conta corrente ordinária do partido e outras informações
constantes nos sistemas da Justiça Eleitoral, "não há indícios de recebimentos de recursos do fundo partidário ou de fontes vedadas" (f. 34).
Assim sendo, inexistindo impugnação e irregularidades na prestação de contas apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Republicano
Brasileiro - PRB, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, considerando como prestadas e julgando-as APROVADAS em consonância
com o parecer técnico e com fulcro na Resolução nº 23.553/2017 e 23.575/2018 do Tribunal Superior Eleitoral.
Publique-se. Registre-se. Intime-se
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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Cientifique-se ao Ministério Público Eleitoral.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Curitiba, 08 de janeiro de 2019.
(a)VANESSA BASSANI
Juíza da 145ª Zona Eleitoral

Autos de Prestação de Contas nº 58-73.2018.6.16.0145
Prestador: PRP – PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Presidente: EZEQUIAS DE SOUZA BARROS
Tesoureira: WILMAR MACENA
Trata-se de prestação de contas de campanha do Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista – PRP.
O aludido Diretório deixou de apresentar as contas de campanha na data estipulada pela legislação eleitoral. Foi notificado para que suprisse a
omissão apontada.
O mandado de citação foi recebido pelo Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista (f. 14).Contudo, o mesmo deixou de se
manifestar.
O parecer técnico juntado à f. 19 opinou pela não prestação das contas de campanha.
O Ministério Público requereu que as contas eleitorais do Partido Republicano Progressista –PRP sejam julgadas como não prestadas.
É o relatório.
Decido.
A prestação de contas não foi encaminhada no prazo mencionado pelo Resolução 23.546/2017.
O Diretório Municipal do PRP não apresentou as contas parciais e, após devidamente citado, deixou transcorrer o prazo para suprir a omissão.
Ressalto que a prestação de contas é obrigatória ainda que verificada a eventual hipótese de ausência de movimentação financeira.
Sendo assim, frente a ausência dos documentos essenciais para análise das contas, impõe-se declarar como não prestadas as contas do
Partido Republicano Progressista – PRP
Diante disso,acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, e com fulcro no art. 77, IV, da Resolução nº 23.553/2017 do TSE, julgo como não
prestadas as contas do Diretório Municipal do Partido Republicano Progressista PRP.
Cumpra-se o disposto noart. 83, inciso II, da Resolução nº 23.553/2017 do TSE, bem como proceda as diligências e comunicações
necessárias e aplicáveis ao caso.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Ciência ao Ministério Público.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se
Curitiba, 19 de dezembro de 2018.
(a)VANESSA BASSANI
Juíza Eleitoral da 145ª Zona Eleitoral - Curitiba

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

