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PRESIDENTE: AÚREO MAZONY TEIXEIRA DE VASCONCELOS

TESOUREIRO: CELSO JOSÉ REBELO DE VASCONCELOS

SENTENÇA

Tratam estes autos de Prestação de contas apresentada pela agremiação acima nominada com o intuito de dar cumprimento aos ditames 
da Lei nº 9.096/95.

Em exame superficial dos autos verificou-se que a petição veio desacompanhada de instrumento procuratório o que ensejou despacho 
deste Juízo eleitoral determinando a juntada do citado documento no prazo de 05(cinco) dias, prazo este que decorreu "in albis" sem que 
houvesse a devida correção de representação.

Em síntese, é o relatório.

O Art.29 da Resolução TSE nº 23.464/2015 é expresso quando exige a representação por advogado nesta modalidade processual.

Apesar de regularmente notificada, a agremiação quedou-se inerte, submetendo-se às consequências legais.

Ante o exposto, com fulcro no art, 485,IV, do CPC, extingo processo sem resolução do mérito.

Publique-se. Intime-se via DEJEAL.

Ciência Pessoal ao Ministério Público.

Não havendo interposição de recursos no prazo legal, arquive-se o feito com as cautelas de praxe.

Quebrangulo, 13 de março de 2019.

George Leão de Omena

Juiz Eleitoral

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Processo Nº3-75.2018.6.02.0028

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS

PARTIDO: PTC-BELÉM 

PRESIDENTE: EGINALDO DOS SANTOS COSTA

TESOUREIRO: ELENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS

SENTENÇA

Tratam estes autos de Prestação de contas apresentada pela agremiação acima nominada com o intuito de dar cumprimento aos ditames 
da Lei nº 9.096/95.

Em exame superficial dos autos verificou-se que a petição veio desacompanhada de instrumento procuratório o que ensejou despacho 
deste Juízo eleitoral determinando a juntada do citado documento no prazo de 05(cinco) dias, prazo este que decorreu "in albis" sem que 
houvesse a devida correção de representação.

Em síntese, é o relatório.


