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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 11740/2018-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, o item "9" da Portaria nº 805/2018, de
18/10/2018, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos
discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde se lê:
ITE
M
9

MAGISTRADO
LIANA DE OLIVEIRA
LUEDERS

TITULAR
1ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA
PÚBLICA
de
ALMIRANTE
TAMANDARÉ

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
171ª
ALMIRANTE
TAMANDARÉ

MOTIVO/PERÍODO

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
171ª
ALMIRANTE
TAMANDARÉ

MOTIVO/PERÍODO

Licença especial, 20 a
22/11/2018

Leia-se:
ITE
M
9

MAGISTRADO
LIANA DE OLIVEIRA
LUEDERS

TITULAR
1ª VARA CÍVEL E DA FAZENDA
PÚBLICA
de
ALMIRANTE
TAMANDARÉ

Licença especial,
21/11/2018

em

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 006/2019
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 12552/2018-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, os itens "4", "10" e "13" da Portaria nº
875/2018, de 13/11/2018, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos
períodos discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde se lê:
ITEM

MAGISTRADO

TITULAR

4

8ª SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

13

ILDA ELOISA CORREA
DE MORICZ
EDUARDO
RESSETTI
PINHEIRO
MARQUES
VIANNA
DANIANA SCHNEIDER

60ª SJ ANTONINA

6ª ANTONINA

Licença especial, 14 a
19/12/2018

ITEM

MAGISTRADO

TITULAR

MOTIVO/PERÍODO

4

ILDA ELOISA CORREA
DE MORICZ
ROBERTO
LUIZ
SANTOS NEGRÃO

8ª SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
199ª SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS

10

V. CÍVEL E ANEXOS
DE PALMAS

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
199ª SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS
32ª PALMAS

MOTIVO/PERÍODO
Licença particular, 12 a
14/12/2018
Afastamento,
03
a
07/12/2018

Leia-se:

10

13

EDUARDO
RESSETTI
PINHEIRO
MARQUES
VIANNA
DANIELA FRANCO REIS
E SILVA
CAROLINA VALIATI DA
ROSA

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA
PÚBLICA de
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
V. CÍVEL E ANEXOS
DE PALMAS

32ª PALMAS

40ª SJ PALMAS
59ª SJ GUARATUBA

6ª ANTONINA

Licença particular, em
14/12/2018
Licença particular, 12 e
13/12/2018

Afastamento,
05/12/2018

03

a

Afastamento,
06
e
07/12/2018
Licença especial, 14 a
19/12/2018
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PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 014/2019
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 13006/2018-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, o item "10" da Portaria nº 958/2018, de
03/12/2018, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos
discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde se lê:
IT
EM
10

MAGISTRADO
PEDRO
BETIO

HENRIQUE

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
139ª PONTA GROSSA

MOTIVO/PERÍODO

TITULAR
15ª PONTA GROSSA

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
139ª PONTA GROSSA

MOTIVO/PERÍODO

TITULAR
7ª SJ PONTA GROSSA

Férias, em 07/01/2019

Leia-se:
IT
EM
10

MAGISTRADO
LUIZ CARLOS FORTES
BITTENCOURT

Férias, em 07/01/2019

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 08 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 015/2019
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 13045/2018-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, o item "8" da Portaria nº 926/2018, de
26/11/2018, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos
discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde se lê:
IT
EM
8

MAGISTRADO

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
40ª SERTANÓPOLIS

MOTIVO/PERÍODO

TITULAR
58ª SJ PORECATU

IT
EM
8

MAGISTRADO
AMANDA CRISTINA LAM

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
40ª SERTANÓPOLIS

MOTIVO/PERÍODO

TITULAR
58ª SJ PORECATU

HELDER
ANUNZIATO

77ª BELA
PARAÍSO

AMANDA CRISTINA LAM

Licença especial, 03 a
13/12/2018;
Licença particular, em
14/12/2018

Leia-se:

JOSE

JULIO FARAH NETO

VISTA

DO

104ª PRIMEIRO DE MAIO

Licença especial, 03 a
12/12/2018
Licença
especial,
em
13/12/2018
Licença particular,
14/12/2018

em
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PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 08 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 007/2019
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 13150/2018-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, os itens "31" e "32" da Portaria nº 940/2018, de
29/11/2018, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos
discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde se lê:
ITE
M
31

MAGISTRADO
DANIANA SCHNEIDER

TITULAR
60ª SJ ANTONINA

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
6ª ANTONINA

32

DANIANA SCHNEIDER

60ª SJ ANTONINA

6ª ANTONINA

ITE
M
31

MAGISTRADO
TITULAR
59ª SJ GUARATUBA

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
6ª ANTONINA

59ª SJ GUARATUBA

6ª ANTONINA

MOTIVO/PERÍODO
Licença especial, em
13/12/2018
Férias, em 07/01/2019

Leia-se:

32

CAROLINA VALIATI DA
ROSA
CAROLINA VALIATI DA
ROSA

MOTIVO/PERÍODO
Licença especial, em
13/12/2018
Férias, em 07/01/2019

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 008/2019
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 13265/2018-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, o item "3" da Portaria nº 944/2018, de
30/11/2018, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos
discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde se lê:
ITE
M
3

MAGISTRADO

ITE
M
3

MAGISTRADO

ILDA ELOISA CORREA
DE MORICZ

TITULAR
8ª SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
199ª SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS

MOTIVO/PERÍODO

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
199ª SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS

MOTIVO/PERÍODO

Licença particular, em
11/12/2018

Leia-se:

ROBERTO LUIZ SANTOS
NEGRÃO

TITULAR
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL,
CRIMINAL E DA FAZENDA
PÚBLICA de
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

Licença particular, em
11/12/2018

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
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Curitiba, 07 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 016/2019
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 13298/2018-TRE,
RESOLVE
TORNAR SEM EFEITO, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, o item "9" da Portaria nº 955/2018,
de 03/12/2018, que designou a Doutora VANESSA BASSANI, Juíza da 145ª Zona Eleitoral da Comarca de CURITIBA, para atender os
serviços da 4ª Zona Eleitoral da referida Comarca, nos dias 26 e 27/11/2018.
PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 08 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 017/2019
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 13657/2018-TRE,
RESOLVE
RETIFICAR, em conformidade com o disposto nas Resoluções TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, e, nº 788/2017, de 22/11/2017, o item "14" da
Portaria nº 988/2018-PRESID, de 14/12/2018, que designou Magistrados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais das Comarcas ali
relacionadas, nos períodos indicados, durante o PLANTÃO JUDICIÁRIO, de 20/12/2018 a 06/01/2019, para que onde se lê:
14) CIANORTE: 88ª, 149ª Zona Eleitoral de CIANORTE, 127ª Zona Eleitoral de CIDADE GAÚCHA, 86ª Zona Eleitoral de CRUZEIRO DO
OESTE, 100ª Zona Eleitoral de PARAÍSO DO NORTE:
ITEM

MAGISTRADO

c

DANIELE
LIBERATTI
TAKEUCHI

TITULARIDADE
SANTOS

27ª
Seção
Judiciária
Cruzeiro do Oeste

PERÍODO
de

01/01/2019 a 06/01/2019

Leia-se:
14) CIANORTE: 88ª, 149ª Zona Eleitoral de CIANORTE, 127ª Zona Eleitoral de CIDADE GAÚCHA, 86ª Zona Eleitoral de CRUZEIRO DO
OESTE, 100ª Zona Eleitoral de PARAÍSO DO NORTE:
ITEM

MAGISTRADO

c

STELA
MARIS
RODRIGUES

PEREZ

TITULARIDADE

PERÍODO

149ª ZE Cianorte

01/01/2019 a 06/01/2019

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 08 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

PORTARIA Nº 009/2019
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 13728/2018-TRE,
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RESOLVE
RETIFICAR, em conformidade com o disposto na Resolução TRE nº 480/2006, de 18/01/2006, o item "1" da Portaria nº 986/2018, de
13/12/2018, que designou os Magistrados a seguir nominados para atenderem os serviços das Zonas Eleitorais indicadas, nos períodos
discriminados, em virtude de afastamento dos Juízes de Direito Titulares, para que onde se lê:
ITE
M
1

MAGISTRADO

ITE
M
1

MAGISTRADO

ROBERTO
LUIZ
SANTOS NEGRÃO

TITULAR
2º JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL, CRIMINAL E DA
FAZENDA PÚBLICA de
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
199ª SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS

MOTIVO/PERÍODO

DESIGNAÇÃO
PARA ATENDER
199ª SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS

MOTIVO/PERÍODO

Afastamento, 17 e 18/12/2018

Leia-se:

ILDA
ELOISA
CORREA DE MORICZ

TITULAR
8ª SÃO
PINHAIS

JOSÉ

DOS

Afastamento, 17 e 18/12/2018

PUBLIQUE-SE, ANOTE-SE E CUMPRA-SE.
Curitiba, 07 de janeiro de 2019.
Des. LUIZ TARO OYAMA
Presidente

CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
Atos do Corregedor
Decisões Monocráticas

Processo 0604009-73.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
PROCESSO: CO 0604009-73.2018.6.16.0000
INTERESSADO: ALISSON DE FARIA
ASSUNTO: Agrupamento em coincidência de inscrição com registro na BPSDP
Vistos etc.
Considerando o contido nos documentos juntados ao presente processo, proceda-se ao cancelamento da inscrição eleitoral nº 117151610604
do Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, pertencente a ALISSON DE FARIA, e àregularização da BPS n.º 001841482000.
Encaminhe-se cópia desta decisão e do respectivo relatório do sistema ELO ao Juízo de origem, para conhecimento e eventuais providências
que se fizerem necessárias.
Após, publique-se e arquive-se.
Des. GILBERTO FERREIRA
Corregedor Regional Eleitoral

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)
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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
155ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

INTIMAÇÃO SENTENÇA
Autos PC nº104-32.2018.6.16.0155
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Advogado:
"SENTENÇA
RELATÓRIO/FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de procedimento instaurado em razão do dever de fiscalização estabelecido no art. 34 §4º da Lei nº 9.096/1995, e artigo 49 e
seguintes da Resolução 23.553/2017 do TSE, com vistas à exigência, dos órgãos partidários ativos no município no Exercício de 2018, de
prestar contas do período referente as Eleições Gerais, apresentadas pelo órgão partidário Municipal.
Transcorrido o prazo legal para a prestação de contas (art. 32 da Lei 9096/1995), deixou o partido noticiado de fazê-lo, razão pela qual o
Cartório Eleitoral promoveu a notificação para que a omissão fosse suprida no prazo legal, conforme estabelece o art. 52 parágrafo 6º, da
Resolução 23.553 do Col. TSE.
Notificado, o partido por AR conforme certidão de fls. 04, o partido quedou-se inerte de acordo com certidão de fls.5.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou para que seja julgada como não prestadas as contas do Partido no município, fls. 11/13.
Foram observados neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Os partidos políticos, por força do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, e da Resolução 23.553/2017 são obrigados a apresentar, a
prestação das contas relativas as Eleições Gerais realizadas, o que deveria ser realizado até o dia 06 de novembro.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, deve ser observado o preceito contido no artigo 37 da Lei nº 9.096/95:
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação, total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade."
A Resolução de nº 23.553/2017 do Col. TSE referenda a aplicação da penalidade, em caso de descumprimento da obrigação. Vejamos:
"Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I – o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data
prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.
§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório."
Assim, é de se observar que a lei não deixa dúvidas sobre a forma, prazo e periodicidade da obrigação de o partido político prestar contas.
Furtando-se ao cumprimento da lei, foi observado, neste procedimento, o devido processo legal, com a realização da notificação para
suprimento da falta, a qual não fora atendida. Por essa razão, declaro as contas não prestadas, aplicando ao partido a pena de suspensão do
recebimento da quota do fundo partidário, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação.
É o relatório.
DISPOSITIVO
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Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória Municipal do PSDB – PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA, referentes As Eleições Gerais de 2018, e aplico ao referido órgão a pena de suspensão de recebimento da quota do fundo
partidário. Tal penalidade perdurará pelo tempo em que o partido permanecer inadimplente com o cumprimento da obrigação legal de prestar.
Expeça-se ofícios ao Diretório Nacional e Estadual do partido, contendo a determinação de que não distribuam, ao órgão seu municipal,
recursos do Fundo Partidário, salientando que a penalidade permanecerá vigente enquanto não sanada a irregularidade de ausência de
prestação de contas das Eleições Gerais de 2018.
Comunique-se sobre o teor desta decisão ao Eg. TRE/PR e o Col. TSE.
P.R.I.
Piraquara, 09 de janeiro de 2019.
Caroline Vieira de Andrade Mattar
Juíza Eleitoral"
Autos PC nº101-77.2018.6.16.0155
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: PV – PARTIDO VERDE
Advogado:
"SENTENÇA
RELATÓRIO/FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de procedimento instaurado em razão do dever de fiscalização estabelecido no art. 34 §4º da Lei nº 9.096/1995, e artigo 49 e
seguintes da Resolução 23.553/2017 do TSE, com vistas à exigência, dos órgãos partidários ativos no município no Exercício de 2018, de
prestar contas do período referente as Eleições Gerais, apresentadas pelo órgão partidário Municipal.
Transcorrido o prazo legal para a prestação de contas (art. 32 da Lei 9096/1995), deixou o partido noticiado de fazê-lo, razão pela qual o
Cartório Eleitoral promoveu a notificação para que a omissão fosse suprida no prazo legal, conforme estabelece o art. 52 parágrafo 6º, da
Resolução 23.553 do Col. TSE.
Notificado, o partido por AR conforme certidão de fls. 04, o partido quedou-se inerte de acordo com certidão de fls.5.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou para que seja julgada como não prestadas as contas do Partido no município, fls. 11/13.
Foram observados neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Os partidos políticos, por força do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, e da Resolução 23.553/2017 são obrigados a apresentar, a
prestação das contas relativas as Eleições Gerais realizadas, o que deveria ser realizado até o dia 06 de novembro.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, deve ser observado o preceito contido no artigo 37 da Lei nº 9.096/95:
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação, total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade."
A Resolução de nº 23.553/2017 do Col. TSE referenda a aplicação da penalidade, em caso de descumprimento da obrigação. Vejamos:
"Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I – o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data
prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.
§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório."
Assim, é de se observar que a lei não deixa dúvidas sobre a forma, prazo e periodicidade da obrigação de o partido político prestar contas.
Furtando-se ao cumprimento da lei, foi observado, neste procedimento, o devido processo legal, com a realização da notificação para
suprimento da falta, a qual não fora atendida. Por essa razão, declaro as contas não prestadas, aplicando ao partido a pena de suspensão do
recebimento da quota do fundo partidário, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação.
É o relatório.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória Municipal do PV – PARTIDO VERDE, referentes As Eleições
Gerais de 2018, e aplico ao referido órgão a pena de suspensão de recebimento da quota do fundo partidário. Tal penalidade perdurará pelo
tempo em que o partido permanecer inadimplente com o cumprimento da obrigação legal de prestar.
Expeça-se ofícios ao Diretório Nacional e Estadual do partido, contendo a determinação de que não distribuam, ao órgão seu municipal,
recursos do Fundo Partidário, salientando que a penalidade permanecerá vigente enquanto não sanada a irregularidade de ausência de
prestação de contas das Eleições Gerais de 2018.
Comunique-se sobre o teor desta decisão ao Eg. TRE/PR e o Col. TSE.
P.R.I.
Piraquara, 09 de janeiro de 2019.
Caroline Vieira de Andrade Mattar
Juíza Eleitoral"
Autos PC nº98-25.2018.6.16.0155
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: PRTB – PARTIDO REPUBLICANO TRABALHISTA BRASILEIRO
Advogado:
"SENTENÇA
RELATÓRIO/FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de procedimento instaurado em razão do dever de fiscalização estabelecido no art. 34 §4º da Lei nº 9.096/1995, e artigo 49 e
seguintes da Resolução 23.553/2017 do TSE, com vistas à exigência, dos órgãos partidários ativos no município no Exercício de 2018, de
prestar contas do período referente as Eleições Gerais, apresentadas pelo órgão partidário Municipal.
Transcorrido o prazo legal para a prestação de contas (art. 32 da Lei 9096/1995), deixou o partido noticiado de fazê-lo, razão pela qual o
Cartório Eleitoral promoveu a notificação para que a omissão fosse suprida no prazo legal, conforme estabelece o art. 52 parágrafo 6º, da
Resolução 23.553 do Col. TSE.
Notificado, o partido por AR conforme certidão de fls. 04, o partido quedou-se inerte de acordo com certidão de fls.5.
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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O Ministério Público Eleitoral se manifestou para que seja julgada como não prestadas as contas do Partido no município, fls. 11/13.
Foram observados neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Os partidos políticos, por força do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, e da Resolução 23.553/2017 são obrigados a apresentar, a
prestação das contas relativas as Eleições Gerais realizadas, o que deveria ser realizado até o dia 06 de novembro.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, deve ser observado o preceito contido no artigo 37 da Lei nº 9.096/95:
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação, total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade."
A Resolução de nº 23.553/2017 do Col. TSE referenda a aplicação da penalidade, em caso de descumprimento da obrigação. Vejamos:
"Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I – o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data
prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.
§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório."
Assim, é de se observar que a lei não deixa dúvidas sobre a forma, prazo e periodicidade da obrigação de o partido político prestar contas.
Furtando-se ao cumprimento da lei, foi observado, neste procedimento, o devido processo legal, com a realização da notificação para
suprimento da falta, a qual não fora atendida. Por essa razão, declaro as contas não prestadas, aplicando ao partido a pena de suspensão do
recebimento da quota do fundo partidário, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação.
É o relatório.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória Municipal do PRTB – PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA
BRASILEIRO, referentes As Eleições Gerais de 2018, e aplico ao referido órgão a pena de suspensão de recebimento da quota do fundo
partidário. Tal penalidade perdurará pelo tempo em que o partido permanecer inadimplente com o cumprimento da obrigação legal de prestar.
Expeça-se ofícios ao Diretório Nacional e Estadual do partido, contendo a determinação de que não distribuam, ao órgão seu municipal,
recursos do Fundo Partidário, salientando que a penalidade permanecerá vigente enquanto não sanada a irregularidade de ausência de
prestação de contas das Eleições Gerais de 2018.
Comunique-se sobre o teor desta decisão ao Eg. TRE/PR e o Col. TSE.
P.R.I.
Piraquara, 09 de janeiro de 2019.
Caroline Vieira de Andrade Mattar
Juíza Eleitoral"
Autos PC nº97-40.2018.6.16.0155
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: DC – DEMOCRACIA CRISTÃ
Advogado:
"SENTENÇA
RELATÓRIO/FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de procedimento instaurado em razão do dever de fiscalização estabelecido no art. 34 §4º da Lei nº 9.096/1995, e artigo 49 e
seguintes da Resolução 23.553/2017 do TSE, com vistas à exigência, dos órgãos partidários ativos no município no Exercício de 2018, de
prestar contas do período referente as Eleições Gerais, apresentadas pelo órgão partidário Municipal.
Transcorrido o prazo legal para a prestação de contas (art. 32 da Lei 9096/1995), deixou o partido noticiado de fazê-lo, razão pela qual o
Cartório Eleitoral promoveu a notificação para que a omissão fosse suprida no prazo legal, conforme estabelece o art. 52 parágrafo 6º, da
Resolução 23.553 do Col. TSE.
Notificado, o partido por AR e e-mail conforme certidão de fls. 05, o partido quedou-se inerte de acordo com certidão de fls.6.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou para que seja julgada como não prestadas as contas do Partido no município, fls. 14/16.
Foram observados neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Os partidos políticos, por força do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, e da Resolução 23.553/2017 são obrigados a apresentar, a
prestação das contas relativas as Eleições Gerais realizadas, o que deveria ser realizado até o dia 06 de novembro.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, deve ser observado o preceito contido no artigo 37 da Lei nº 9.096/95:
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação, total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade."
A Resolução de nº 23.553/2017 do Col. TSE referenda a aplicação da penalidade, em caso de descumprimento da obrigação. Vejamos:
"Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I – o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data
prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.
§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório."
Assim, é de se observar que a lei não deixa dúvidas sobre a forma, prazo e periodicidade da obrigação de o partido político prestar contas.
Furtando-se ao cumprimento da lei, foi observado, neste procedimento, o devido processo legal, com a realização da notificação para
suprimento da falta, a qual não fora atendida. Por essa razão, declaro as contas não prestadas, aplicando ao partido a pena de suspensão do
recebimento da quota do fundo partidário, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação.
É o relatório.
DISPOSITIVO

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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Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória Municipal do DC – DEMOCRACIA CRISTÃ, referentes As
Eleições Gerais de 2018, e aplico ao referido órgão a pena de suspensão de recebimento da quota do fundo partidário. Tal penalidade
perdurará pelo tempo em que o partido permanecer inadimplente com o cumprimento da obrigação legal de prestar.
Expeça-se ofícios ao Diretório Nacional e Estadual do partido, contendo a determinação de que não distribuam, ao órgão seu municipal,
recursos do Fundo Partidário, salientando que a penalidade permanecerá vigente enquanto não sanada a irregularidade de ausência de
prestação de contas das Eleições Gerais de 2018.
Comunique-se sobre o teor desta decisão ao Eg. TRE/PR e o Col. TSE.
P.R.I.
Piraquara, 09 de janeiro de 2019.
Caroline Vieira de Andrade Mattar
Juíza Eleitoral"
Autos PC nº95-70.2018.6.16.0155
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: PSC – PARTIDO SOCIALCRISTÃO
Advogado:
"SENTENÇA
RELATÓRIO/FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de procedimento instaurado em razão do dever de fiscalização estabelecido no art. 34 §4º da Lei nº 9.096/1995, e artigo 49 e
seguintes da Resolução 23.553/2017 do TSE, com vistas à exigência, dos órgãos partidários ativos no município no Exercício de 2018, de
prestar contas do período referente as Eleições Gerais, apresentadas pelo órgão partidário Municipal.
Transcorrido o prazo legal para a prestação de contas (art. 32 da Lei 9096/1995), deixou o partido noticiado de fazê-lo, razão pela qual o
Cartório Eleitoral promoveu a notificação para que a omissão fosse suprida no prazo legal, conforme estabelece o art. 52 parágrafo 6º, da
Resolução 23.553 do Col. TSE.
Notificado, o partido por AR conforme certidão de fls. 04, o partido quedou-se inerte de acordo com certidão de fls.5.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou para que seja julgada como não prestadas as contas do Partido no município, fls. 11/13.
Foram observados neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Os partidos políticos, por força do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, e da Resolução 23.553/2017 são obrigados a apresentar, a
prestação das contas relativas as Eleições Gerais realizadas, o que deveria ser realizado até o dia 06 de novembro.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, deve ser observado o preceito contido no artigo 37 da Lei nº 9.096/95:
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação, total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade."
A Resolução de nº 23.553/2017 do Col. TSE referenda a aplicação da penalidade, em caso de descumprimento da obrigação. Vejamos:
"Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I – o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data
prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.
§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório."
Assim, é de se observar que a lei não deixa dúvidas sobre a forma, prazo e periodicidade da obrigação de o partido político prestar contas.
Furtando-se ao cumprimento da lei, foi observado, neste procedimento, o devido processo legal, com a realização da notificação para
suprimento da falta, a qual não fora atendida. Por essa razão, declaro as contas não prestadas, aplicando ao partido a pena de suspensão do
recebimento da quota do fundo partidário, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação.
É o relatório.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória Municipal do PSC – PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, referentes
As Eleições Gerais de 2018, e aplico ao referido órgão a pena de suspensão de recebimento da quota do fundo partidário. Tal penalidade
perdurará pelo tempo em que o partido permanecer inadimplente com o cumprimento da obrigação legal de prestar.
Expeça-se ofícios ao Diretório Nacional e Estadual do partido, contendo a determinação de que não distribuam, ao órgão seu municipal,
recursos do Fundo Partidário, salientando que a penalidade permanecerá vigente enquanto não sanada a irregularidade de ausência de
prestação de contas das Eleições Gerais de 2018.
Comunique-se sobre o teor desta decisão ao Eg. TRE/PR e o Col. TSE.
P.R.I.
Piraquara, 09 de janeiro de 2019.
Caroline Vieira de Andrade Mattar
Juíza Eleitoral"
Autos PC nº92-18.2018.6.16.0155
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES
Advogado:
"SENTENÇA
RELATÓRIO/FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de procedimento instaurado em razão do dever de fiscalização estabelecido no art. 34 §4º da Lei nº 9.096/1995, e artigo 49 e
seguintes da Resolução 23.553/2017 do TSE, com vistas à exigência, dos órgãos partidários ativos no município no Exercício de 2018, de
prestar contas do período referente as Eleições Gerais, apresentadas pelo órgão partidário Municipal.
Transcorrido o prazo legal para a prestação de contas (art. 32 da Lei 9096/1995), deixou o partido noticiado de fazê-lo, razão pela qual o
Cartório Eleitoral promoveu a notificação para que a omissão fosse suprida no prazo legal, conforme estabelece o art. 52 parágrafo 6º, da
Resolução 23.553 do Col. TSE.
Notificado, o partido por AR conforme certidão de fls. 04, o partido quedou-se inerte de acordo com certidão de fls.5.
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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O Ministério Público Eleitoral se manifestou para que seja julgada como não prestadas as contas do Partido no município, fls. 12/14.
Foram observados neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Os partidos políticos, por força do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, e da Resolução 23.553/2017 são obrigados a apresentar, a
prestação das contas relativas as Eleições Gerais realizadas, o que deveria ser realizado até o dia 06 de novembro.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, deve ser observado o preceito contido no artigo 37 da Lei nº 9.096/95:
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação, total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade."
A Resolução de nº 23.553/2017 do Col. TSE referenda a aplicação da penalidade, em caso de descumprimento da obrigação. Vejamos:
"Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I – o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data
prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.
§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório."
Assim, é de se observar que a lei não deixa dúvidas sobre a forma, prazo e periodicidade da obrigação de o partido político prestar contas.
Furtando-se ao cumprimento da lei, foi observado, neste procedimento, o devido processo legal, com a realização da notificação para
suprimento da falta, a qual não fora atendida. Por essa razão, declaro as contas não prestadas, aplicando ao partido a pena de suspensão do
recebimento da quota do fundo partidário, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação.
É o relatório.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória Municipal do PT – PARTIDO DOS TRABALHADORES,
referentes As Eleições Gerais de 2018, e aplico ao referido órgão a pena de suspensão de recebimento da quota do fundo partidário. Tal
penalidade perdurará pelo tempo em que o partido permanecer inadimplente com o cumprimento da obrigação legal de prestar.
Expeça-se ofícios ao Diretório Nacional e Estadual do partido, contendo a determinação de que não distribuam, ao órgão seu municipal,
recursos do Fundo Partidário, salientando que a penalidade permanecerá vigente enquanto não sanada a irregularidade de ausência de
prestação de contas das Eleições Gerais de 2018.
Comunique-se sobre o teor desta decisão ao Eg. TRE/PR e o Col. TSE.
P.R.I.
Piraquara, 09 de janeiro de 2019.
Caroline Vieira de Andrade Mattar
Juíza Eleitoral"
Autos PC nº104-32.2018.6.16.0155
Natureza: Prestação de Contas
Interessado: PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL
advogado:
"SENTENÇA
RELATÓRIO/FUNDAMENTAÇÃO
Trata-se de procedimento instaurado em razão do dever de fiscalização estabelecido no art. 34 §4º da Lei nº 9.096/1995, e artigo 49 e
seguintes da Resolução 23.553/2017 do TSE, com vistas à exigência, dos órgãos partidários ativos no município no Exercício de 2018, de
prestar contas do período referente as Eleições Gerais, apresentadas pelo órgão partidário Municipal.
Transcorrido o prazo legal para a prestação de contas (art. 32 da Lei 9096/1995), deixou o partido noticiado de fazê-lo, razão pela qual o
Cartório Eleitoral promoveu a notificação para que a omissão fosse suprida no prazo legal, conforme estabelece o art. 52 parágrafo 6º, da
Resolução 23.553 do Col. TSE.
Notificado, o partido por AR e por e-mail conforme certidão de fls. 05, o partido quedou-se inerte de acordo com certidão de fls.6.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou para que seja julgada como não prestadas as contas do Partido no município, fls. 19/21.
Foram observados neste procedimento, de forma adequada, os princípios processuais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.
Os partidos políticos, por força do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.096/95, e da Resolução 23.553/2017 são obrigados a apresentar, a
prestação das contas relativas as Eleições Gerais realizadas, o que deveria ser realizado até o dia 06 de novembro.
Em caso de descumprimento de tal obrigação, deve ser observado o preceito contido no artigo 37 da Lei nº 9.096/95:
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação, total ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei.
(...)
§ 2º A sanção a que se refere o caput será aplicada exclusivamente à esfera partidária responsável pela irregularidade."
A Resolução de nº 23.553/2017 do Col. TSE referenda a aplicação da penalidade, em caso de descumprimento da obrigação. Vejamos:
"Art. 49. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem
prestar contas dos recursos arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte forma:
I – o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona eleitoral;
(...)
§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de campanha os órgãos partidários vigentes após a data
prevista no Calendário Eleitoral para o início das convenções partidárias.
§ 2º A extinção ou dissolução de comissão provisória ou do diretório partidário não exclui a obrigação de apresentação das contas relativas ao
período de vigência da comissão ou do diretório."
Assim, é de se observar que a lei não deixa dúvidas sobre a forma, prazo e periodicidade da obrigação de o partido político prestar contas.
Furtando-se ao cumprimento da lei, foi observado, neste procedimento, o devido processo legal, com a realização da notificação para
suprimento da falta, a qual não fora atendida. Por essa razão, declaro as contas não prestadas, aplicando ao partido a pena de suspensão do
recebimento da quota do fundo partidário, enquanto perdurar o descumprimento da obrigação.
É o relatório.
DISPOSITIVO

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 006

Curitiba, segunda-feira, 14 de janeiro de 2019

Página 12

Diante do exposto, julgo NÃO PRESTADAS as contas da Comissão Provisória Municipal do PROS – PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM
NACIONAL, referentes As Eleições Gerais de 2018, e aplico ao referido órgão a pena de suspensão de recebimento da quota do fundo
partidário. Tal penalidade perdurará pelo tempo em que o partido permanecer inadimplente com o cumprimento da obrigação legal de prestar.
Expeça-se ofícios ao Diretório Nacional e Estadual do partido, contendo a determinação de que não distribuam, ao órgão seu municipal,
recursos do Fundo Partidário, salientando que a penalidade permanecerá vigente enquanto não sanada a irregularidade de ausência de
prestação de contas das Eleições Gerais de 2018.
Comunique-se sobre o teor desta decisão ao Eg. TRE/PR e o Col. TSE.
P.R.I.
Piraquara, 09 de janeiro de 2019.
Caroline Vieira de Andrade Mattar

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

